
 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ НИШ 

ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ 

 

 

 

Стефан С. Стојковић 

 

 

 

ЕКОНОМСКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ТВРЂАВА НА ДУНАВУ У ФУНКЦИЈИ 

РАЗВОЈА КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА 

 

 

МАСТЕР РАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Ниш, 2013. 



 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ НИШ 

ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ 

 

 

 

 

 

ЕКОНОМСКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ТВРЂАВА НА ДУНАВУ У ФУНКЦИЈИ 

РАЗВОЈА КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА 

 

 

Мастер рад 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат:            Ментор: 

Стефан С. Стојковић        проф. др Јелена Петровић 

 

 

Ниш, јануар 2014. 



2 
 

Садржај:  

 

1. Увод           6 

2. Природно – географске карактеристике Подунавља у Србији   8 

2.1. Положај и геоморфолошке карактеристике    8 

2.2. Морфолошка генеза корита Дунава     9 

2.3. Климатске карактеристике       10 

2.4. Хидролошке карактеристике      13 

2.5. Биодиверзитет        15 

3. Антропогене туристичке вредности у Подунављу    17 

3.1. Археолошко налазиште Лепенски вир     17 

3.2. Археолошко налазиште Винча      20 

3.3. Археолошки локалитет Старчево      22 

3.4. Антички и рановизантијски споменици     24 

3.4.1. Сингидунум        24 

3.4.2. Сирмијум         26 

3.4.3. Виминацијум        28 

3.4.4. Понтес         32 

3.4.5. Трајанова табла        33 

3.4.6. Трајанов мост        35 

3.4.7. Дијана         37 

4. Тврђаве на Дунаву као основа за развој културног туризма   39 

4.1. Тврђава Бач         40 

4.2. Тврђава Петроварадин       43 

4.3. Београдска тврђава        53 

4.3.1. Почеци настањивања       53 

4.3.2. Сингидунум        53 

4.3.3. Римски војни логор       53 

4.3.4. Сеоба народа и византијски Сингидунум    55 

4.3.5. Словенски Београд       55 

4.3.6. Византинци, Угари, Бугари и крсташи у Београду   55 

4.3.7. Србија и Београд        56 

4.3.8. Београд – престоница српске државе     57 

4.3.9. Турски Београд        58 

4.3.10. Барокни Београд        58 

4.3.11. Београдска тврђава у ново доба      59 

4.3.12. Београд у трећем миленијуму      60 

4.4. Смедеревска тврђава        62 

4.5. Тврђава Рам         72 

4.5.1. Прошлост Рама        73 

4.5.2. Изглед Рама        75 

4.5.3. Тврђава Рама данас       75 



3 
 

4.6. Тврђава Голубац        76 

4.6.1. Предњи град        79 

4.6.2. Задњи град        80 

4.6.3. Горњи град        81 

4.6.4. Куле         82 

4.6.5. Тврђава данас        84 

4.6.6. Обнова тврђаве Голубац      85 

4.7. Тврђава Фетислам        86 

5. Закључак          93 

6. Литература          95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Биографија 

 

Стефан Стојковић рођен је 16. фебруара 1989. године у Лесковцу. Основну 

школу „Десанка Максимовић“ завршио је у Грделици након чега уписује средњу 

Трговинско-угоститељску школу – смер туристички техничар, у Лесковцу, коју 

завршава 2008. Исте године уписује студије на Природно-математичком факултету у 

Нишу, смер географ-туризмолог, и основне академске студије у трајању од три године 

завршава 2011. Школске 2011/2012. године уписује мастер академске студије у трајању 

од две године које завршава у редовном року.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. Увод 

 

Река Дунав је друга најдужа река Европе, назали се иза Волге, и најдужа река 

Европске уније. Извире у местру Донаушинген, на планини Шварцвалд у Немачкој, у 

покрајини Баден-Виртемберг. Даље тече према истоку, кроз неколико главних градова 

земаља средње и источне Европе (карактеристично је да сви градови почињу словом Б: 

Беч, Братислава, Будимпешта, Београд). Након 2815 km, на обали Црног мора, ствара 

делту у Румунији и Украјини. Дужина Дунава се, за разлику од осталих река, мери од 

ушћа ка извору. Полазна тачка је светионик у Сулини на Црном мору. Слив реке Дунав 

износи 817000 km
2
. Готово 500 km од извора, од Келхајма, Дунав је плован, па све до 

ушћа у дужини од 2415 km.  

Река тече кроз или чини границу десет држава, а то су редом од извора према ушћу: 

Немачка (7,5 %), Аустрија (10,3 %), Словачка (5,8 %), Мађарска (11,7 %), Хрватска (4,5 

%), Србија (10,3 %), Бугарска (5,2 %), Румунија (28,9 %), Молдавија (1,7 %) и Украјина 

(3,8 %). Речни слив Дунава обухвата девет других држава: Италија (0,15 %), Пољска 

(0,09 %), Швајцарска (0,32 %), Чешка (2,6 %), Словенија (2,2 %), Босна и Херцеговина 

(4,8 %), Црна Гора, Македонија и Албанија (0,03 %). Река служи као граница на 1 070,9 

километара, што је 37 % њене укупне дужине. 

Ниједна друга река нема такву разноликост предела, историјских локалитета, 

прелепе архитектуре и историјског блага као што то поседује Дунав. Дунав је 

најтајанственија река Европе. Он крије и своје право место рођења у тешко 

приступачним пећинама Шварцвалда и право место свог сусрета са Црним морем. 

Дунав није само река. То је аутентичан свет узбудљивих природних лепота, чувар 

трагова најстаријих цивилизација, сведок застрашујућих сукоба многих царстава за 

превласт над Европом, али пре свега, Дунав спаја више милиона људи који живе у 

девет земаља, говоре десетак и више језика, припадају различитим религијама, негују 

своје историјско памћење, своју уметност, обичаје, митове и легенде. 

Откада је изгубио своје Панонско море, које се протезало од Алпа до Карпатских и 

Балканских планина, он се мукотрпно бори и кривуда, пробијајући се кроз стене и 

окуке, низ дивље и романтичне кањоне, како би текао поред величанствених замкова, 

тврђава и манастира, окружен очаравајућим пределима и барокним сјајем својих обала. 
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Дунав кроз Србију треба доживети. У савршеном складу са природом, дуж 

дунавских обала нижу се многа преисторијска насеља, римска и средњовековна 

гранична утврђења, манастири и цркве али и динамични и модерни градови. У Србији 

Дунав достиже своју пуну снагу и ту снагу он носи смирено и достојанствено. Само у 

кривинама убрза кретање, да би, након што савлада препреку, поново успорио 

настављајући пут ка Црном мору.  

Поред увода и закључка, рад садржи три дела. У првом делу рада представљене су 

опште карактеристике Дунава кроз нашу земљу, његове морфолошке, климатске, 

хидролошке карактеристике, као и биодиверзитет.  

У другом делу приказано је остало антропогено богатство, односно културно-

историјски споменици, археолошка налазишта и локалитети, који се налазе на обалама 

Дунава или у његовој непосредној близини. Дакле, све оно што поред тврђава краси 

овај део наше земље.  

Трећи део се бави темом овог рада. У овом делу је побројано и обрађено свих седам 

тврђава на Дунаву које су претпреле многобројна разарања и до данашњих дана остале 

на својим местима мање или више очуване. 

Циљ овог рада је да се спозна значај развоја туризма на одрживим основама за било 

коју туристичку дестинацију српског Подунавља, а самим тим и на дунавским 

тврђавама, и тај развој мора се пажљиво и одговорно планирати и усмеравати како би 

се осигурала одрживост туристичког привређивања, с једне стране, задовољство 

туриста, с друге, и економска корист државе од туризма, с треће.   
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2. Природно – географске карактеристике Подунавља у Србији 

 

2.1. Положај и геоморфолошке карактеристике 

 

Река Дунав, са укупном дужином од 2857 km и средњим вишегодишњим протицајем 

од око 6500 m
3
/s, представља другу по величини реку Европе (после Волге чија је 

дужина 3740 km, а просечни протицај 8500 m
3
/s) и највећа је река која се улива у Црно 

море. Дунав спада у највеће реке на планети, јер је 21. по дужини а 35. по површини 

слива (817000 km
2
).

1
 Слив Дунава дели велики број подунавских земаља (Немачка, 

Аустрија, Словачка, Чешка, Мађарска, Словенија, Хрватска, БиХ, Србија, Црна Гора, 

Румунија, Бугарска, Молдавија, Украјина), а тече кроз територије 9 земаља. 

У свом средњем току Дунав протиче територијом Србије или дуж њених граница у 

дужини од 588 km, што представља 20,6% од укупне дужине ове реке. Српски сектор 

Дунава се простире од границе са Мађарском (km 1433) до ушћа реке Тимок на граници 

са Бугарском (km 845). Дунав је гранична река са Републиком Хрватском у укупној 

дужини од 138 km, и са Румунијом на дужини од 130 km.
2
 

На току Дунава кроз Србију по геоморфолошким карактеристикама издвајају се три 

посебна сектора:  

- „Средњи или панонски Дунав“ (од Мађарске границе на km 1433 до Голупца на 

km 1042), укупне дужине 391 km, 

- „Ђердапски Дунав (од Голупца на km 1042 до Кладова на km 931), укупне 

дужине 111 km,  

- „Доњи Дунав“ (од Кладова на km 931 до ушћа Тимока на km 845), укупне 

дужине 86 km.
3
 

На потезу низводно од Кладова, Дунав има особине типичне низијске реке са вишим 

речним терасама.  

                                                           
1
 Симоновић П., Симић В., Симић С., Пауновић М., (2010), „Дунав кроз Србију“, Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Универзитет у Београду - Институт за 

биолошка истраживања „Синиша Станковић и Универзитет у Крагујевцу – Природно-математички 

факултет, стр. 59. 
2
 Симоновић П., Симић В., Симић С., Пауновић М., цитирано дело., стр. 60. 

3
 Симоновић П., Симић В., Симић С., Пауновић М., цитирано дело., стр. 60. 
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На Панонском сектору Дунав има карактеристике алувијалног водотока, са малим 

падовима и пешчаним дном, а сходно томе и веома променљиве морфолошке 

карактеристике речног корита (променљива траса, разуђен ток са много рукаваца, 

острва и спрудова, корито за средњу воду неуједначених ширина и променљивих 

дубина). 

Ђердапски сектор чини дубока и узана Ђердапска клисура, стрмих, местимично 

вертикалних страна, које се дижу 200-300 m, а понегде и 500 m изнад речног нивоа. 

Клисура је састављена од три кањонско-клисурске долине, усечене у кречњаке јужних 

Карпата: Голубачка (дужине 14,5 km, најмање ширине 230 m), Госпођин Вир (дужине 

15 km и најмање ширине око 220 m), кањон Великог и Малог Казана (дужине 19 km и 

најмање ширине 150 m) и три котлине: Љупковска, Доњомилановачка и Оршавска.
4
  

На сектору кроз Србију Дунав прима велики број притока. Од десних Притока 

најзначајније су Драва, Сава, Велика Морава, Млава, Пек, Поречка река и Велики 

Тимок, а од левих Тиса, Тамиш и Нера. Посебно треба истаћи да су реке Тиса 

(површина слива 157200 km
2
) и Сава (96400 km

2
) најзначајније притоке Дунава на 

целом сливу.5 

Слика 1: Слив Дунава 

 

Извор: www.wikipedia.org 

                                                           
4
 Симоновић П., Симић В., Симић С., Пауновић М., цитирано дело, стр. 60. 

5
 Симоновић П., Симић В., Симић С., Пауновић М., цитирано дело, стр. 61. 
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2.2. Морфолошка генеза корита Дунава 

 

Геолошку подлогу долине Дунава чине седименти квартара. Алувијални слојеви у 

речној долини настали су таложењем речног наноса. У речном кориту и непосредно уз 

њега таложио се крупнији материјал (шљунак и песак), док се на инундацијама, са 

удаљењем од обала основног корита, таложио све финији материјал (муљ). 

По геоморфолошким карактеристикама, осим на сектору кроз Ђердапску клисуру, 

Дунав је типичан алувијални водоток, са коритом усеченим у сопствени нанос. У 

кориту Дунава се јављају сва три класична типа геометријских форми – микро форме 

(рипле), мезо форме (спрудови) и макро форме (меандри). Разноврсност геометријских 

форми речног корита је у складуса динамиком морфолошких процеса. У 

геоморфолошкој и морфолошкој генези природног корита Дунава разликују се три 

временске скале: 

- геолошко време (које се мери у милионима година), у коме је формирана речна 

долина; 

- морфолошко време (које траје неколико стотина година), у коме је формирано 

речно корито; 

- стационарно време (мери се у данима), у коме се врши краткотрајно 

усклађивање хидрауличких и псамолошких услова водотока. 

Свака од ових временских скала има различите независне и зависне променљиве. За 

геолошко време независно променљиве су клима и хидрологија, (односно 

палеохидрологија слива Дунава), као и геологија, док је пад речне долине зависно 

променљива, која је резултирала из међусобних интеракција независних параметара. У 

току морфолошког времена, после формирања речне долине, траса и уздужни профил 

речног корита се усклађују са улазом воде и наноса из слива. 

Морфолошке промене корита Дунава нису само манифестација природних речних 

процеса, већ одражавају и утицај вештачких интервенција у водотоку. У том оквиру 

треба истаћи утицај регулационих радова – просецања меандара, изградње 

одбрамбених насипа и речних грађевина, експлоатације материјала из речног корита и 

приобаља, а посебно изградња брана ХЕ „Ђердап I“ и ХЕ „Ђердап II“.  
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Утицај вештачких интервенција на морфолошко стање корита Дунава је на неkm 

секторима врло значајан. То се посебно односи на ђердапски сектор акумулације ХЕ 

„Ђердап I“, на коме се одвија процес засипања акумулационог простора, изазван 

измењеним режимом воде и наноса. Услед тога су, на сектору Дунава низводно од ушћа 

Велике Мораве, слојеви шљунка или песковитог шљунка настали транспортом и 

таложењем шљунка из Мораве, покривени исталоженим пешчаним и муљевитим 

наслагама.6   

 

2.3. Климатске карактеристике 

 

Клима подручја дуж Дунава условљена је географским положајем  и рељефом 

терена. Ово подручје је подложно струјањима ваздуха, чији се смер мења у току године. 

По учинку ветрова разликују се зимски период, када су доминантна источна и 

југозападна ваздушна струјања и летњи период, када доминирају северозападна 

вазушна струјања. У прелазним периодима, јављају се учестале промене у смеру 

струјања ветра, условљене рељефом земљишта и променама у расподели ваздушног 

притиска. У Подунављу су најчешћи југоисточни и источни ветрови, јер су условљени 

оријентацијом речне долине.  

Расподела температуре ваздуха условљена је углавном рељефом, тако да су утицаји 

планина на климу изразитији од утицаја географске ширине. Такође, у зависности од 

рељефа и експозиције падавина, сусрећемо специфичне одлике локалне климе. 

Подручје дуж Дунава припада клими умереног појаса. Карактеристично је постојање 

двоструког максимума падавина са честим и обилним кишама у летњој половини 

године (јун), секундарним максимумом у јесен (новембар) и прилично сувом зимом. 

Температуре ваздуха (средње месечне и годишње) на изабраним климатолошким 

станицама дуж Дунава, приказане су у наредној табели.  

 

 

                                                           
6
 Симоновић П., Симић В., Симић С., Пауновић М., цит. дело, стр. 70-72. 
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Табела 1. Просечне месечне и годишње температуре ваздуха (
о
C) 

Мет. станица 
Месец 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Годишње 

Сомбор -1,2 1 5,7 11,2 16,3 19,5 21,1 10,4 16,6 10,8 5,5 1,2 10,7 

Нови Сад 0,1 2,1 6,8 12,1 17 19,9 22 21,6 18,2 12,5 6,8 2,4 11,8 

Београд 0,4 2,4 6,9 12,4 17,1 20,2 22 21,7 18 12,3 7 2,6 11,9 

Неготин -1 0,9 5,3 11,8 16,9 20,4 22,4 21,5 17,4 10,9 5,7 1,4 11,1 

Извор: Симоновић П., Симић В., Симић С., Пауновић М., цит. дело,стр. 62.  

Као што се из табеле види, највише средње месечне температуре ваздуха јављају 

се у јулу месецу, а најниже су у јануару. 

Релативна влажност ваздуха стоји у обрнутом односу са температуром: 

најнижа је у топлим месецима (јул, август) а највиша у децембру и јануару. Просечна 

месечна релативна влажност ваздуха је прилично уједначена. У Табели 2 дат је приказ 

вредности средње месечне влажности ваздуха на одабраним станицама дуж Дунава у 

Србији. 

Табела 2: Просечне месечне и годишње вредности релативне влажности ваздуха (%) 

Мет. станица 
Месец 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Годишње 

Сомбор 86 83 7 70 89 70 69 71 75 77 85 87 76 

Нови Сад 81 77 69 65 66 67 65 65 68 71 80 83 71 

Београд 79 74 66 62 64 63 63 63 67 71 77 80 69 

Неготин 81 79 75 68 68 67 63 65 69 76 82 83 73 

Извор: Симоновић П., Симић В., Симић С., Пауновић М., цит. дело, стр. 62  

Испаравање са слободне водене површине се мери на релативно малом броју 

метеоролшких станица. У Табели 3 дате су средње месечне и годишње суме испаравања 

у периоду мерења (април-новембар), за три станице дуж Дунава.  
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Табела 3: Средње месечно и годишње испаравање са слободне водене површине (mm) 

Мет. 

станица 

Месец 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Годишње 

Нови 

Сад 
16,9 27,4 59 103,8 140,4 157,9 191,5 185,2 132,8 78,6 35,3 19,9 1147 

Београд 28,6 41,9 77,6 121 151 171,2 204,8 196,7 147,3 92,3 51,7 32,9 1317 

Неготин 16 22,1 41 91 125,4 161 197,6 172,2 114,4 57,9 27,9 18,6 1044 

Извор: Симоновић П., Симић В., Симић С., Пауновић М., цит. дело, стр. 63. 

Падавине су један од најважнијих климатских елемената. С обзиром на 

атмосферске процесе и карактеристике рељефа, режим падавина је континенталан. 

Унутаргодишња расподела падавина (која је за одабране станице на Дунаву приказана у 

Табели 4), показује да највише кише пада у периоду мај-јул, а најмање у периоду 

јануар-март. Генерално се може рећи да је месец са највећом количином падавина јун, а 

са најмањом фебруар, односно март.7
  

Табела 4: Просечне месечне и годишње суме падавина (mm) 

Мет. 

станица 

Месец 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Годишње 

Сомбор 35,4 33,5 33 48,7 60 76,3 60,9 48,8 35,8 40,6 53,4 44,7 571 

Нови 

Сад 
43,6 43,4 43,8 52 52,5 85,9 67,5 54 38,4 41,6 54,4 56,6 643 

Београд 48,3 44,1 48,9 55,3 73,6 95,8 66,2 50 47,6 44,9 57,8 57,5 690 

Неготин 51,8 47,7 46,8 55,7 82,3 91 68,3 56,4 50,5 45,8 56,1 60,2 713 

Извор: Симоновић П., Симић В., Симић С., Пауновић М., цит. дело, стр. 63. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Симоновић П., Симић В., Симић С., Пауновић М., цит. дело, стр. 61-63. 
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2.4. Хидролошке карактеристике 

 

Река Дунав на територији Србије прима неколико великих притока које значајно 

утичу на режим вода реципијента. Просечни вишегодишњи протоци представљају 

карактеристику водног режима која указује на просечну водност сливног подручја. 

Међутим, могућност коришћења расположивих количина воде зависи и од временске 

расподеле и трајања протока. Унутрашња расподела протока Дунава кроз Србију може 

се сагледати на основу односа средње месечних протока и средњег вишегодишњег 

протока.  

Река Дунав узводно од ушћа Драве (х.ст. Бездан) има режим кога карактеришу две 

изражене сезоне: сезона богата водом (од априла до јуна) и сезона сиромашна водом (од 

септембра до јануара). Већа водност прве половине године указује на генезу поплавних 

таласа од топљења снега. Средњи вишегодишњи проток (период од 1931. до 2007.) 

износи 2355 m
3
/s, док се средњи месечни протоци крећу у дијапазону од 749 m

3
/s до 

7043 m
3
/s.

8
 

Слика 2: Панорама Дунава 

 

Извор: revirisrbije.com 

                                                           
8
 Симоновић П., Симић В., Симић С., Пауновић М., цитирано дело, стр. 65. 
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Драва не ремети овај режим, тако да се минимални и максимални средњи месечни 

протоци Дунава на низводним секторима (х. ст. Богојево) јављају у истим месецима као 

на узводном потезу. Средњи вишегодишњи проток Дунава код Богојева је 2890 m
3
/s, 

док се средњи месечни протоци крећу у дијапазону од 959 m
3
/s до 8153 m

3
/s.

9
 

Са пријемом вода Тисе мења се унутаргодишња расподела протока Дунава, јер 

разлике између воднијег и сушнијег дела године постају израженије. Водни период је 

краћи, ограничен на пролећне месеце, док сушни период траје од октобра до јануара. 

Средњи вишегодишњи проток Дунава низводно од ушћа Тисе (х.ст. Сланкамен) износи 

3690 m
3
/s, док се средњи месечни протоци крећу у дијапазону од 1093 m

3
/s до 9885 

m
3
/s.

10
 

Највећи утицај на режим вода Дунава у Србији има река Сава. На сектору Дунава 

низводно од ушћа Саве (х. ст. Смедерево) јасно је уражена краћа водна сезона (март-

мај) и нешто дужа сушна (август-октобар). Средњи вишегодишњи проток је 5310 m
3
/s. 

Минимални средњи месечни проток регистрован је у јануару (1454 m
3
/s), а максималан 

у априлу (13080 m
3
/s).

11
 

Слика 3: Ушће Саве у Дунав 

 

Извор: dunavision.eu 

                                                           
9
 Симоновић П., Симић В., Симић С., Пауновић М., цитирано дело, стр. 65. 

10
 Симоновић П., Симић В., Симић С., Пауновић М., цитирано дело, стр. 66. 

11
 Симоновић П., Симић В., Симић С., Пауновић М., цитирано дело, стр. 67. 
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Велика Морава нема битног утицаја на проток Дунава. Средњи вишегодишњи 

проток Дунава на сектору низводно од њеног ушћа (х. ст. Велико Градиште) износи 

5550 m
3
/s, док средњи месечни протоци варирају од минималних у јануару, 1461 m

3
/s, 

до максималних у априлу, 14152 m
3
/s.12 

 

2.5. Биодиверзитет 

 

Слив Дунава је hot spot (врућа тачка) слатководног биодиверзитета Европе. Овај 

закључак заснован је на традиционалним биогеографским расправама, али је потврђен 

и скорашњим истраживањима. Захваљујући оуваној разноликости станишта у неким 

деловима тока, забележена је и специјска разноврсност (разноврсност врста). Дунав има 

висок биодиверзитет због свог положаја и историје. Претежно источно-западни положај 

басена чини га коридором за миграцију и реколонизацију и пре и после ледених доба. 

Слатководни организми кретали су се између Понто-каспијског и централно Азијског 

региона ка истоку и алпског и медитеранског региона ка западу.  

Дунавски слив чине различита природна станишта. Међу њима су планине Алпи и 

Карпати, немачка Црна шума (Schwarzwald), Мађарска низија, бројна речна острва у 

плавном подручју доњег тока Дунава, велика језера, карактеристични биотопи делте 

Дунава. Ова станишта пружају услове за богату флору и фауну, која садржи преко 100 

различитих врста риба, међу којима је шест врста јесетри. Површина од 600000 ха делте 

Дунава је проглашена Рамсарским подручјем и резерватом природе UNESCO. Делта 

Дунава обезбеђује станиште за више од 280 врста птица. Овај део Дунава има посебан 

значај у очувању биолошког диверзитета. Дунав је под значајним притиском 

биолошких инвазија. Отварањем канала Мајна-Дунав 1992. године уклоњена је 

природна препрека између Рајне и Дунава, омогућивши размену раније географски 

изолованих елемената фауне и генетског потенцијала. Дунав је данас „Јужни инвазивни 

коридор“, важна грана европске инвазивне мреже, која повезује Црно са Северним 

морем, преко половног пута Дунав-Мајна-Рајна, укуључујући и канал Мајна-Дунав.  

                                                           
12

 Симоновић П., Симић В., Симић С., Пауновић М., цит. дело, стр. 67. 
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За главни ток Дунава регисторвано је 19 алохтоних врста макробескичмењака, 

углавном понто-каспијског порекла (14 врста). У водама Србије је такође, примећена 

повећана стопа колонизације алохтоних организама. Алохтоне акватичне врсте нађене 

су међу биљкама, кичмењацима  и бескичмењацима.13 

Слика 4: Фауна и флора дунавског подручја (дивља свиња, лабуд грбац, рис, сури 

орао, кукурек, храст, звончић, златна папрат) 

 

 

Извор: www.npdjerdap.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Симоновић П., Симић В., Симић С., Пауновић М., цит. дело, стр. 20-22. 
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3. Антропогене туристичке вредности у Подунављу 

 

3.1. Археолошко налазиште „Лепенски вир“ 

 

Археолошко налазиште Лепенски вир је откривено 1965. године, на самој десној 

обали Дунава, и удаљено је 15 km од Доњег Милановца. То је било једно од 

најзначајнијих открића ове врсте на територији Србије. Култура Лепенског Вира је 

стара око 8000 година и представљала је потпуну непознаницу за археологе, а названа 

је по локацији на којој је откривена.  

Лепенски Вир је једно од највећих и најзначајнијих мезолитских и неолитских 

археолошких налазишта, што значи да датира из средњег каменог доба. Овај локалитет 

био је седиште једне од најважнијих и најсложенијих култура праисторије. 

Слика 5: Остаци насеља у Лепенском виру 

 

Извор: www.novosti.rs 

Неколико кључних ствари издваја Лепенски Вир од других праисторијских култура. 

На овом месту су људи живели константно око 2000 година и за то време су прешли 

еволутивни пут од ловаца и сакупљача плодова до организоване друштвене економске 

заједнице. 
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Становници Лепенског Вира били су први урбанисти и градитељи на овим 

просторима јер су правили куће које су у основи биле трапезоидног облика, прекривене 

дрвеном конструкцијом, лишћем и кожом дивљих животиња. У кућама се налазило 

огњиште, мали жртвеник и камене скулптуре које су представљале њихова божанства. 

Управо су те склуптуре постале препознатљив знак Лепенског Вира широм света и 

представљају најстарију уметност те врсте у Европи. 

Током ископавања откривено је седам сукцесивних насеља и 136 објеката (како 

стамбених, тако и сакралних) који су изграђени у прериоду од око 6500. до 5500. године 

пре наше ере. 

Лепенски Вир је спектакуларно археолошко налазиште у Србији које је колевка 

Европе. Лепенски Вир је и назив великог вира на средини Дунава код Ђердапске 

клисуре, зване "гвоздена капија", удаљен око 15 km од Доњег Милановца. Гвоздена 

капија поседује изванредно очувано природно окружење, са посебно повољном 

микроклимом. Захваљујући густини падавина, благим прелазима годишњих доба, 

релативној атмосферској влазности, одсуству оштрих ветрова и великих промена 

температуре, кречњачком земљишту које задржава топлоту, као и сигурним изворима 

хране, становницима Лепенског Вира је било једноставно да остваре своју културу, чије 

богатство и оригинални садржаји не могу да се пореде са ни једном културом тога доба, 

као ни културама каснијих периода. Ђердапска клисура са Гвозденом капијом је 

средиште Националног Парка Ђердап, у пријемној фази UNESCO светског наслеђа. 

Лепенски Вир је најпознатији по врхунски исклесаним каменим фигурама људи са 

великим очима и риболиким уснама, вероватно у сврху обожавања идола ловаца и 

рибара, зависних од моћне реке Дунав, који представљају најстарије примере камене 

пластике и прву монументалну уметност насталу након Леденог доба. Најновија 

археолошка истраживања потврђују да су у овом подручју боравили становници 30000 

година пре нове ере. Колевка културе Лепенског Вира је Ђердап, а њени творци су 

потомци старе европске популације из раздобља старијег каменог доба (антрополошки 

тип Брно-Пшедмост). Пред крај леденог доба (око 20000 година старе ере) заједнице 

ове популације настаниле су и пећине у Ђердапу и у њима су живеле све до око 7000 

година старе ере, када је општа клима осетније отоплила. 

 Живот на Лепенском Виру замро је око 4500. године пре нове ере, када се његови 

становници кренули у потрагу за већим обрадивим површинама.  
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Када се временом показало да су земљорадња и сточарство целисходнији од лова и 

риболова, култура Лепенског Вира добила је нове димензије и прерасла оквире своје 

природне средине. Ђердап је у том моменту постао претесан; његово становништво је 

отпочело да се исељава у области ширих хоризоната, у Панонску и Влашко-понтијску 

низију. Већ око 5.000. године старе ере Ђердап је потпуно опустео. 

Слика 6: Човек – риба, најпознатија фигура из Лепенскег вира 

 

Извор: www.tripadvisor.com.mx 

 Лепенски Вир је Споменик културе од изузетног значаја, под заштитом Републике 

Србије. На археолошком налазишту Лепенски Вир и својеврсном праисторијском 

музеју на отвореном, откривени су примерци накита и оруђа од кости и камена, као и 

исклесане камене плоче са симболима и знаковима који највероватније представљају 

основно писмо човечанства /винчанско писмо/. Посета Лепенском Виру је јако 

узбудљива и топло се препоручује свакоме, а посебно посетиоцима Србије. 

 

 

 

http://www.tripadvisor.com.mx/LocationPhotoDirectLink-g1632928-i50689430-Donji_Milanovac_Central_Serbia.html
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3.2. Археолошко налазиште „Винча“ 

 

Винча је највеће и најзначајније истражено неолитско насеље у Европи и прво 

велико насеље које је било седиште прве урбане европске цивилизације. Винча је 

археолошко налазиште смештено на десној обали Дунава, 11 km источно од Београда, 

где су током археолошких истраживања са почетка XX века, пронађени остаци осам 

неолитских насеља. Винча има одличан поглед на Дунав, који је одувек био главна 

линија комуникације.  

Нажалост, ово налазиште одликује значајна неоткривена историја, али је суочено са 

опасношћу од оштећења и уништења обале Дунава и самом реком, као и недостатком 

средстава за наставак истраживања која би омогућила увид у све што је у Винчи 

затрпано испод тла. 

Слика 7: Археолошка ископавања на локалитету Винча 

 

Извор: www.novosti.rs 

На овом месту, где се преко долине Болечице и Дунава разиграни рељеф Шумадије 

сусреће са банатском равницом, налазила се између 4500. и 3500. године пре нове ере 

метропола једне садржајима пребогате културе - винчанске културе. Винчанску 

културу карактеришу правоугаоне колибе од дрвета, блата и сламе, грађене на земљи, 

црна или сива керамика са угравираним украсима, фигурине људског облика црвене 

боје, погребни ритуали и друго.  
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Стога је Винча појам којим се данас обележава зенит неолитске културе у Европи и 

стационирање - насељавање сточарског становништва, коме су знање, креативност, 

међусобна толеранција и просперитет биле основне вредности. 

Културни слој Винче висок око 10,5 m, пружа необично занимљиву и узбудљиву 

слику. Као на раскошном ћилиму, у културном слоју Винче се по вертикали нижу један 

над другим румени, жути, мрки, пепељасти и црни прослојци формирани од остатака 

разорених насеља, спаљених колиба, великих ровова и засутих јама и гробова.  

Сваки од тих прослојака, који обележава поједине фазе живота у Винчи, садржи 

праве ризнице најразноврснијих предмета: оруђе и оружје од камена и кости, посуђе за 

свакодневну употребу, раскошно декорисане ритуалне вазе, велики број 

антропоморфних и зооморфних фигурина, накита од разних врста ретких, скупоцених 

материјала и безброј других предмета, израђених у самој Винчи или прибављених из 

удаљених области њене културе, из средње Европе, доњег Подунавља или са 

Медитерана. Мада је праисторијско насеље у Винчи годинама ископавано, ипак је 

испитан само његов средишњи део. На истраженом простору Винче нађено је, међутим, 

на хиљаде предмета који данас красе многе музејске збирке у Србији и иностранству, а 

рад на њиховом проучавању траје са несмањеним интересовањем и данас. На основу 

тих бројних и веома разноврсних предмета, као и остатака архитектуре и коришћених 

сировина, може се поуздано реконструисати цела историја Винче, односно материјална 

и духовна култура бројних генерација које су у њој живеле, које у уметничком домену 

нису имале премца у тадашњој Европи. 

Од 3000 разноврсних предмета пронађених у 

Винчи, фигурина која представља Велику Мајку 

најупечатљивије одсликава односе друштва која 

се може видети на слици десно, (Слика 8: Фигуре 

из Винче; Извор: www.panacomp.net), које је 

живело у апсолутном складу са природом, чији су 

божански, регенеративни циклуси сличним 

женским. Стога не чуди да су Винчанци знали да 

је смисао живота љубав, да су врховно божанство или Бог – чиста љубав, коју 

најснажније осећа и зна жена која рађа нови живот.  
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Преко 1000 фигурина из Винче представљају женски принцип, симбол рађања, али 

и мајку која даноноћно бди над својом породицом. На посуђу и другим предметима 

истраженим у Винчи нађени су писани трагови, којим је винчанска цивилизација, као 

свој врхунац, човечанству оставила прво писмо, названо винчанско писмо. Неки 

научници сматрају да винчанско писмо, које је користило пољопривредно 

становништво винчанске цивилизације у религиозне сврхе, представља најранију 

форму писма икад нађену, неколико хиљада година старију и од египатског и сумерског 

писма.  

Обзиром да су винчански симболи старости од 7. до 4. миленијума п.н.е и 

декорисани симболи старости од 8000 до 6500 година, пронађени на предметима у 

гробницама веома малог обима, језик који представљају није познат, те је мало 

вероватно да ће икада бити протумачен.  

 

3.3. Археолошки локалитет  „Старчево“ 

 

Током НАТО бомбардовања 1999. године, једна од најчешћих мета је била 

индустријска (позната и као "Јужна") зона у Панчеву. У том метежу, мало коме је 

падало на памет да су бомбе готово свакодневно падале свега неколико стотина метара 

од епонимног налазишта ранонеолитске културе у Старчеву (налазиште, срећем, није 

оштећено). 

Археолошки локалитет Старчево се налази на левој обали Дунава, 8 km од Панчева, 

северозападно од села Старчева. Због изузетног значаја откривених налаза (нарочито 

специфичне керамике сликане белом, црном и црвеном бојом), култура старијег 

неолита на простору централног Балкана добила је име старчевачка култура. Први 

налази јавили су се још 1912. године приликом ископавања за потребе циглане. 

На овом локалитету откривене су земунице, пречника 2-6 m, кружног и елипсоидног 

облика, од којих су две садржале пећи. У самом насељу, међу земуницама је пронађено 

неколико гробова, као и бројни предмети, камено и коштано оружје и оруђе. У самом 

насељу, међу земуницама је пронађено неколико гробова, као и бројни предмети, 

камено и коштано оружје и оруђе. 
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Слика 9: Фигуре пронађене на локалитету Старчево из 5500-5000 године п.н.е. 

 

Извор: www.visitserbia.org 

Проучавање специфичне старчевачке керамике и њених веза са сликаном 

керамиком неолитских култура у Подунављу, Грчкој и Блиском Истоку омогућава 

откривање праваца кретања првих носиоца неолитских култура у нашим областима. 

Старчевачка култура је у својој најмлађој фази, периоду старијег неолита, била 

паралелна са винчанском културом. Најновија истраживања говоре да је поред 

старчевачког насеља из 5000. године п.н.е. било и једно гвозденодопско насеље које 

подразумева 2000. годину п.н.е. Такође, откривен је и четврти скелет који припада 

периоду из Стрчевачке културе. 

Иначе, време старчевачке културе је време појаве значајних иновација на 

централном Балкану. То су припитомљене биљке (пшеница и јечам) и животиње 

(говече, свиња, овца и коза). Према начину на који су експлоатисали ресурсе, 

припадници старчевачке културе су несумњиво били седелачки оријентисани, али је 

карактер њихових насеља могао бити различит. У насељима су се могли задржавати 

више година, деценија или векова, док се с друге стране проширује број ресурса које су 

користили, као и територија са које су их добављали. У случајевима када су напуштали 

своја насеља, поново су одлазили у средину на коју су се могли најлакше адаптирати, 

дакле обично на плодно земљиште и у близини места за испашу њихове стоке. Ту је 

увек постојао неки план – ти људи нису лутали без циља, они су се селили у подручја о 

којима су увек поседовали неко предзнање. 
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Локалитет Старчево град је 1990. године проглашен за Споменик културе од 

изузетног значаја. С обзиром да су покретни налази смештени у музеје у Београду и 

Панчеву који су под реконструкцијом, а да је само место истраживања поново засуто 

како би се на тај начин заштитило, не постоји готово ништа што би указивало на овај 

епонимни локалитет (уколико занемаримо грб Старчева који садржи цртеж фино 

бојадисане старчевачке керамике, и чињеницу да се један од централних простора у 

овом месту назива Трг неолита).  

 

3.4. Антички и рановизантијски споменици 

3.4.1. Сингидунум 

 

На око 600 година п. н. е. простором данашњег Београда су прошла трачко-

кимерска и скитска племена, а у III веку п.н.е. Келти. За присуство келтског племена 

Скордисци везује се настанак Сингидунума, који се, као утвђено насеље, први пут 

помиње 279. године п.н.е. Први део речи Синги означава округли, а дунум утврђење или 

град. Могуће је да назив потиче од имена трачког племена Синга, затеченом, у време 

доласка Келта. Нема готово никаквих трагова о том келтском граду, осим што су на 

локалитетима Карабурме и Роспи ћуприје пронађене некрополе са уметнички вредним 

предметима, које су припадале ратницима племена Скордисци. Знатни келтски 

културни утицаји уткани су у духовну културу становништва Сингидунума, који су 

делом пренети и помешани са римским античким културним елементима. 

Римљани су Београдом овладали почетком I века нове ере и под њиховом влашћу 

био је читава четири века. Војници мезијских легија, чине прву римску војну посаду у 

Сингидунуму. Из тог периода потичу гробови у облику бунара пронађени на Тргу 

републике и другим местима у граду. Поред Сингидунума у саставу римске империје 

био је и Таурунум, данашњи Земун. Оба града постају значајна војна упоришта на 

утврђеној римској граници - "лимесу". 

Највећи процват Сингидунум доживљава 86. године, доласком Легије IV Флавија. 

Тада је изграђено прво утврђење од камена на Горњем граду, чији се фрагменти и данас 

могу запазити.  
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Тај је каструм био квадратног облика и обухватао је простор данашњег Горњег 

града на Калемегдану. Изглед Таурунума (Земуна) из тог времена је мање познат и он 

се вероватно налазио на месту данашњег Доњег града. Као значајнији римски војни 

логор Сингидунум је стекао градска права у II веку н. е. за време цара Хадријана. Његов 

војнички значај је порастао још више у III веку, када је цар Аурелије напустио Дакију а 

Горња Мезија добила нове границе дуж десне обале Дунава.  

Тада је Сингидунум средиште хришћанске епископије. У њему је нешто касније 

рођен римски цар Јовијан Флавије Клаудије. 

Слика 10: Цар Јовијан Флавије Клаудије 

 

Извор: www.wikipedia.org 

Уз војни логор, Римљани су насељавали ветеране својих легија како би још више 

обезбедили своју границу. Тако је временом ту настало доста велико насеље које је 

имало праволинијску основу, са улицама које се секу под правим углом. Неке основе 

оваквих урбаних елемената сачуване су и данас, што се види по положају улица Узун 

Миркове, Душанове и Краља Петра I. Такав правоугаони облик сачувао је и Студентски 

трг (некадашњи римски форум са термама откривен пре тридесетак година). 

Између Сингидунума и Таурунума, преко Саве, постојао је мост који је спајао ова 

два града и којим је ишао један од најзначајнијих римских путева. Тако је Сингидунум 

постао значајна друмска раскрсница за римске провинције Мезију, Дакију, Панонију и 

Далмацију.  
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Војни пут - Виа милитарис (Via militaris), који је ишао са запада на исток, преко 

Сирмијума (Сремска Митровица), Сингидунума и Виминацијума (Костолац), до 

Византа, био је заштићен утврђењима. Таквих утврђења било је и на данашњој 

територији Београда, као што су била: Mutatio ad Sehtum (Мали Мокри Луг), Castra 

Tricornia (Ритопек), Mutatio ad Sehtum Militare (Гроцка) и друга. Значајан је био и пут 

који је спајао тадашња рударска насеља на Авали, Космају и Руднику.  

Значајније трагове материјалне културе (гробнице, споменици, скулптуре, керамика, 

новац) нађени су у многим селима београдске околине. 

Поделом римског царства на Источно и Западно 395. године, тадашњи Сингидунум 

постаје гранични град у саставу Византије.  

Тај нови положај града одредио је његову даљу судбину, јер он постаје не само 

спона различитих културних утицаја, већ пре свега саобраћајни и стратегијски кључ 

Византијског царства. 

 

3.4.2. Сирмијум 

 

Сирмијум је био антички град и једна од четири престонице каснијег Римског 

царства. Град је био престоница префектуре Илирик у периоду од 318-379. године. 

Подигнут је на ушћу реке Босут у Саву, на јужним обронцима Фрушке горе, у I веку. 

Претпоставља се да су га основали Илири. Захваљујући повољном географском 

положају и реци Сави пре свега, град се веома брзо развијао и растао. Седам владара 

Римског царства рођена су у Сирмијуму и његовој околини: Трајан Деције, Аурелијан, 

Проб, Максимијан, Хостилијан, Констанције II и Грацијан. Град је био седиште 

провинције Доња Панонија, повремена царска резиденција, епископски центар и моћни 

логор легионара који су бранили царство од упада варварских племена. Све ово се 

дешавало од настанка града до IV века. 

1. марта 293. године за време владавине Галерија, Сирмијум постаје престоница, и 

то остаје наредних неколико деценија. У IV веку град се помиње као најлепши и 

најбогатији град Илирика. Као и сви другии градови тог периода, и Сирмијум од IV до 

VI века доживљава нападе Варвара, Гота, Хуна, Гепида и других.  
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За уништење овог прелепог града заслужни су Авари који су 505. године разорили и 

запалили град. Тадашње становништво се разбежало и никада се више није вратило. У 

средњем веку због своје стратешке позиције, град бива обнављан и добија име Св. 

Димитрије.  

Данас је овај град познат као Сремска Митровица. Археолошка истраживања 

открила су велики део старог насеља. Град је био простран, окружен бедемима и 

рововима унутар којих се налазила царска палата.  

Истраживања спроведена од средине 20. века открила су делове хиподрома, више 

луксузних кућа и вила украшених фрескама и мозаицима. Видљиви су остаци јавних 

купатила, некрополе, хореума, трговачких и занатских центара.  

Слика 11: Остаци античког Сирмијума 

 

Извор: www.panacomp.net 

Данас се антички остаци налазе испод савременог града и само су делимично 

презентовани, колико то допушта простор археолошких ископина, које се налазе 

измеду зграда. Фреске и скулптуре које су пронађене на 74 локалитета у Сирмијуму, 

доказују да су их радили прворазредни уметници и декоратери.  
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Недалеко до Сремске Митровице на локалитеу Глац, налази се неископана палата 

императора Максимилијана Херкулија, подигнута на месту где су му родитељи радили 

као надничари.  

Приликом изградње хирушког блока, пронађено је монументално Јупитерово 

светилиште са преко 80 жртвеника, друго по величини икад пронађено у Европи. 

Остаци палате су 2008. године заштићени ламинираним шатором. На површини од око 

2500 m
2
, изложено је 250 квадрата подних мозаика, од којих су неки у 3 слоја, што 

говори о обнављану ове палате. Сирмијум је имао 2 моста са којима је била 

премошћена река Сава.  

Један мост, Ad Bosante, је био према Босни, док је Артемидин мост повезивао 

Сремску и Мачванску Митровицу.  

Артемидин мост је у историји остао познат по догађају из 304. године, када су на 

њему погубљени први епископ Сирмијума, Иринеј, и његов ђакон Димитрије, са 

многим сирмијумским мученицима. После 313. године Сирмијум постаје важан 

хришћански центар.  

До сада је откривено осам ранохришчанских храмова, а најпознатији су посвећени 

Св. Иринеју, Св. Димитрију и Св. Синеноту. Остаци најстарије хришћанске цркве у 

Србији налазе се у Сирмијуму (видљиви су остаци који су конзервирани). У 

истраживањима су од 1968. до 1972. године учествовали стручњаци са Smithsonian 

института из Вашингтона, а од 1972. до 1976. године су дошли стручњаци из Ecole 

Francais de Rome из Париза. Од 1976. године до данас истраживања раде стручњаци из 

Србије. 

 

3.4.3. Виминацијум 

 

Прича о некадашњем сјају и пропасти римског града и војног логора Виминацијума, 

скренула је пажњу не само националне, већ и светске јавности, која са нестрпљењем 

очекује да Виминацијум на светској културно-историјској сцени заузме место које му 

са правом припада.  
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Простор некадашњег римског града и војног логора Виминацијума (више од 450 ha 

шире градске и 220 ha уже градске територије) налази се данас испод обрадивих 

површина, а предмети и фрагменти предмета из римског периода расути су у 

ораничним браздама. У последње три деценије XX века обављена су истраживања 

виминацијумског града мртвих или некропола и до сада је откривено више од 13500 

гробова. На истраживању римског града и војног логора ради интердисциплинарни тим, 

састављен од изузетних стручњака из различитих области. Пројекат Вимнацијум, поред 

археолога, окупља математичаре, електроинжењере, геофизичаре, геологе, петрологе, 

истраживаче који се баве даљинском детекцијом, 3D моделовањем и препознавањем 

облика, али и вештачком интелигенцијом.  

Њихова жеља је да тргови и храмови, позоришта и хиподром, купатила, улице и 

четврти града изроне из ораница у којима су се вековима налазили и постану део 

светске и наше културне баштине, али и симбол препознатљивости дунавског ареала. 

Слика 12: Остаци античког Виминацијума 

 

Извор: www.wikipedia.org 

Села Стари Костолац и Дрмно, који се налазе на 13 km од Пожаревца, леже на 

остацима античког града Виминацијума главног града римске провинције Мезије 

Супериор, у касној антици провинције Мезије Приме. 
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Из историјских извора је познато да је Виминацијум био значајно војно упориште у 

коме је била стационирана римска легија (Legio VII Claudia pia fidelis). Археолошким 

ископавањима у последњој четвртини двадесетог века полако израња из штурих 

историјских сведочанстава и представља се као град, који је у својој историји, дугој 

шест векова, имао динамичан развој и био место где су се сусретале не само културе 

истока и запада већ и место у које су трговци из Римског царства радо залазили. 

Изгледа да је материјална основа овог града, чија је роба налазила купце и ван граница 

матичне провинције била основа да на овом простору заживе и разноврсне уметничке 

радионице. Управо те радионице током IV века, оставише нам нека од најзначајнијих 

дела фреско осликаних гробница касноантичког периода. 

Виминацијум као значајно војно седиште и главни град римске провинције поникао 

је на територији келтског племена Скордиска. 

Његова величина и значај последица су више чињеница, од којих свакако треба 

поменути и богато заледје у долини Млаве али и изузетно повољан географски положај, 

како у систему одбране северних граница Царства тако и у сплету комуникација и 

трговинском промету. 

Крајем XIX и почетком XX века М. Валтровић и М. Васић су на десној обали 

Млаве, на локалитету Чаир, обавили археолошка истраживања која су показала да је 

логор имао правоугаону основу, димензија 442x385 m и да се недалеко од његових 

западних бедема налазило цивилно насеље, на површини од приближно 220 ha уже 

градске територије. 

У XIX веку још су се назирали обриси античког града Виминацијума и војног 

логора: широке улице које се секу под правим углом, тргови, позоришта, купатила, 

водовод, градски бедеми и куле . 

Насеље је добило градски статус у првој половини II века, у време Хадријанове 

владавине, највероватније 117. године, када добија статус муниципија и име 

Виминацијум Аелијум Хадријанум (Viminacium Aelium Hadrianum). 

Даљи успон Виминацијума делимично је прекинут епидемијом куге за време Марка 

Аурелија, али само накратко. Археолошка истраживања показују да се епидемија куге 

није одразила на економски просперитет Виминацијума, јер је евидентно да је већ у 

првим годинама III века град био у пуном процвату. 
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Готово да није било римског императора који није прошао кроз Виминацијум или у 

њему боравио дуже или краће време. Од посета римских императора свакао треба 

поменути боравак Хадријана који на Виминацијуму два пута организује лов.  

У два маха га је посетио римски император Септимије Север, а касније су у њему 

боравили и други императори: Гордијан III, Филип Арабљанин, Требоније Гал, 

Хостилијан, Диоклецијан, Константин Велики, Констанције I и Јулијан. Колико је 

познато, Грацијан је био последњи император који је посетио Виминацијум. 

Слика 13: Новац нађен на локалитету античког Виминацијума 

 

Извор: www.wildwinds.com 

У III веку, у време Гордијана III, Виминацијум је постао колонија и стекао право 

ковања новца. Из историјских извора је познато да се 284. године, у непосредној 

близини Виминацијума одиграла пресудна битка за превласт над овим просторима 

измедју двојице римских императора Диоклецијана и Карина. О овом времену сведочи 

и мермерни портрет Кариновог сина Каринуса, који се чува у депоима музеја у 

Пожаревцу. У IV веку Виминацијум је био значајно епископско седиште. Град је 

свакако дефинитивно разорен средином V века у најезди Хуна. Град више никад није 

био обновљен, а као војно упориште је обновљен у VI веку у време владавине 

Јустинијана. 
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3.4.4. Понтес 

 

Каструм Понтес, крај Трајановог моста, лежи на високој обали Дунава, наспрам 

румунске тврђаве Дробета/Турну Северин, по којој је добио касније име, Трансдробета. 

Иако реконструисан током наредних векова, сачувао је првобитни облик, 

карактеристичан за римске аугзилијарне фортификације Трајановог времена. 

Унутрашњи простор је, такође, према правилима времена издељен аксијалним осама, са 

зградом главног штаба – principium, у центру пресека ове две главне улице. 

Слика 14: Остаци римског каструма (утврђења) 

 

Извор: virtuelnimuzejdunava.rs 

То су тврђаве четвороугаоног, скоро квадратног облика, заобљених углова, са 

квадратним кулама са унутрашње стране њених камених бедема, на угловима, на 

капијама, од којих су Северна/portapraetoria и Јужна капија/porta decumana, 

постављене на половини дужине бедема.  

Досадашњим радовима су, у целости, откривени северни (и конзервирани) и 

источни бедем, већи делови западног и јужног, све четири капије, куле (16 од 18), 

делови главнокомандујуће зграде/принципиа, радионице, магацини, касноримске 

структуре. После знатних оштећења током II века, почетком III века, за време династије 

Севера и током каснијег периода, уследиле су значајније обнове и преправке свих 

структура тврђаве. Тврђава је, као и римски лимес и Царство у целини, претрпела 

велика разарања, у сукобима са Готима и Хунима, у IV и V веку. 
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На овоме положају, на основу печата на опекама, знамо многе војне јединице које су 

боравиле у време градње моста. У овоме утврђењу, било је опека са печатом V 

Macedonica, Legio VII Claudia, IIII Flavia, XIII Gemina, Cohors I Cretum, Cohors II 

Hispanorum, Cohors IIII Britonum, Cohors I Antiohensium, а налажене су и са печатом 

Diana, Drubeta и Transdurbeta (радионице). 

Године 1850., код Трајановог моста/Понтеса рибари су пронашли одлично очувану 

бронзану главу која је, највероватније, део групе скулптура изнад улазног портала 

Моста (I/II век, Трајанов отац или Трајан, власништво Народног музеја, у Београду).  

У Музеју (у Кладову) је изложена је одлична копија оригинала, у бронзи. 

Римске опеке које су пронађене крај Трајановог моста које су се користиле за 

његову градњу се, такође могу видети на изложби у Археолошком музеју Ђердапа, у 

Кладову, затим и већа, репрезентативна мермерна скулптура Јупитера на трону, са 

посветом на бази, датована у II/III век, као и један број налаза средњовековне колекције 

(посуде од глине, накит), такође са ове локације, из словенског населја подигнутог 

изнад напуштене римске тврђаве, око 900/1000 година касније. 

 

3.4.5. Трајанова табла 

 

Tabula Traiana је натпис уклесан у стени поред Дунава, у Ђердапској клисури, 2,5 

km узводно од Текије, посвећен римском цару Трајана. Део је групе античких 

споменика на римском путу којем припадају и остаци моста којег је Трајан саградио 

преко Дунава. Трајанова табла првобитно је била постављена на 1,5 m изнад римског 

пута поред Дунава. Табла је, заједно са делом пута, 1969. године исечена и по 

вертикали премештена на виши ниво да би се заштитила од подизања нивоа Дунава до 

кога је дошло после изградње Хидроелектране “Ђердап I”. 

На основу натписа претпоставља се да је део ђердапског пута у Доњој клисури 

изградио Трајан у оквиру припрема за рат против Дачана, односно да је 100. године 

завршена та последња, најтежа деоница.  
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Ипак се са сигурношћу не може утврдити да ли је Трајан изградио или само обновио 

пут у Доњој клисури, чији су остаци регистровани на више места: код Пецке Баре, код 

Хајдучке Воденице непосредно уз Трајанову таблу и нешто низводно од овог места.  

Изградња римског пута и великог броја утврђења показује значај Ђердапа за Римску 

империју, све до коначног освајање Дакије почетком II века. Изградња пута, који се 

простирао уз сам Дунав, била је условљена потребама брже и безбедније пловидбе. 

Натпис на табли је у пољу облика табула ансата, уклесан у шест редова, али се данас 

јасно очитавају само три. Од њене богате рељефне декорације очуван је једино фриз са 

представом орла, као и фигуре крилатих генија. 

Слика 15: Трајанова табла 

 

Извор: tookladovo.rs 

Испод натписа је фигура која клечи, вероватно Danubius, а изнад је надстрешница са 

касетираном таваницом. Касете су украшене розетама и представама орла са 

раширеним крилима, док је са стране рељефни приказ два делфина. 

У преводу са латинског, на Трајановој табли пише: “Император цезар, син 

божанског Нерве, Нерва Трајан Август, победник над Германима, велики понтиф, 

четрти пут постављен за трибуна, отац домовине, конзул по трећи пут, планине је 

исклесао и поставио греде од којих је направљен овај пут”. 
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3.4.6. Трајанов мост 

 

Само пет километра низводно од Кладова, низводно од населја Костол, на десној 

обали Дунава и данас се налазе остаци 1900 година старих, монументалних стубова 

Трајановог моста, уз који је и тврђава, каструм Понтес – Трансдробета (наспрам 

румунске Дробета/Турну Северин). О Трајановом мосту, његовом изгледу и техничким 

појединостима, остали су сачувани неки подаци из литерарних извора, пре свега код 

римског писца Диона Касија (Dio Cassius LXVIII). 

Слика 16: Реконструкција некадашњег изгледа Трајановог моста 

 

Извор: sr.wikipedia.org 

Између осталог, Касије нас детаљно и тачно обавештава да је то био камени мост са 

20 стубова у води невероватне висине од 150 римских стопа, без темеља (око 45 m), са 

растојањем између стубова од 170 римских стопа (око 51 m). 

Како је изгледао овај величанствени мост знамо тачно и на основу релјефа 

сачуваног на две метопе Трајановог стуба, који се, од 113. године налази на Трајановом 

форуму, у Риму. 

И данас се на десној, српској обали Дунава (као и на румунској) могу видети 

масивни четвороугаони темељи база сва четири стуба (приказана на рељефу Трајановог 

стуба), који су, према овој графички прецизној представи били повезани зиданим 

луцима, од којих је први, најмасивнији, носио засвођену капију-портал. Четврти стуб, 

најближи реци, са широком, полигоналном платформом у основи, прихватао је 

конструкцију првог лука моста изнад реке, знатно већег распона.  
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Својом надземном висином од око 10 m (без темеља), једнаком упорношћу, већ 

миленијумима успешно одолева зубу времену. 

Тврђава и сва четири очувана стуба моста на десној обали, добро су истражени у 

оквиру програма мера заштите и археолошких ископавања, а стубови под водом, у 

кориту Дунава, њихов положај и очуваност, испитани су и уз помоћ специјалног брода, 

опремљеног сонаром
14

. Прецизним инструментима, осим техничких карактеристика, 

први пут је измерена, прецизно, његова дужина између две обале, која износи 1069,664 

m. 

Стубови на обали су зидани од камених квадера, са унутрашњим језгром од 

квалитетне римске опеке (цигле), са јаким, каменим темељима, уз употребу веома 

компактне бетонске смесе (малтер са доста ситнијег шљунка, каменчића...), специјално 

грађених помоћу дрвених сандука – кесона. Иста (или слична) техника градње се 

користила и за стубове у кориту Дунава. 

Не зна се тачно када је мост стављен ван функције. Извори бележе да је цар 

Хадријан (117.-137. г.н.е.), наследник Трајанов, наредио рушење његове горње 

конструкције како би онемогућио упаде варвара, али је вероватније и да је ово била 

привремена мера. Тешко је замислити да није био у функцији, бар повремено и у доба 

касне антике, у време царева Диоклецијана и Константина I. Византијски писац 

Прокопије (De aedificiis IV, 6) обавештава да је, у његово време, у VI веку, мост био у 

рушевинама. 

Слика 17: Данашњи остаци Трајановог моста 

 

Извор: www.travel.rs 

                                                           
14

 (1982), Пројекат „Ђердап“ 
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Остаци стубова Трајановог моста су конзервирани и заштићени од дејства 

дунавског језера, подизањем одбрамбеног загата. 

У Археолошком музеју Ђердапа, у Кладову се може видети оригинална копија са 

Трајановог стуба, на којој је представљен Трајановов мост код Кладова, на основу које 

се зна како је изгледала његова суперструктура (на основу које је урађена прва 

идентификација и прва реконструкција овога Моста, пре 300 година). Ова копија 

представља поклон италијанске амбасаде, из 1969. године, после једне изложбе о граду 

Риму, одржане у Београду. 

 

3.4.7. Дијана 

 

Римски каструм Дијана подигнут је високој стени изнад Дунава, Караташу, код села 

Сипа, у близини Кладова. Изградња најранијег земљано-дрвеног утврђења везана је за 

долазак првих војних формација на Дунав почетком I века. Камено утврђење већих 

димензија (140×136 m) везује се за грађевинске активности цара Трајана и завршено је 

када и прокопавање Сипског канала (101. године) којим је отклоњена највећа препрека 

за пловидбу Дунавом. 

Слика 18: Археолошко налазиште Дијана 

 

Извор: www.panacomp.net 
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Коначан изглед по питању габарита добија крајем III и почетком IV века додавањем 

бедема који од углова полазе према Дунаву затварајући и штитећи део обале. Средином 

V века разарају га Хуни, а око 530. обнавља га цар Јустинијан. Утврђење је разорено и у 

време аваро-словенских упада крајем VI и почетком VII века. Изузетан археолошки 

материјал (разноврсни предмети за свакодневну употребу, скулптуре од мермера и 

бронзе), указују да је поред улоге везане за заштиту и одбрану канала, током шест 

векова на Дијани постојао и значајан економски центар са луком и пристаништем. 

Поред остатака бедема са капијама и кулама, у унутрашњости утврђења откривени 

су грађевина са апсидом, војне бараке, латрина и други објекти, а у централном делу 

остаци принципијума са портиком.  

Изван бедема утврђено је постојање светилишта, истражени су остаци мартиријума 

и дела некрополе као и дела насеља које се простирало западно од војног логора. Прва 

сондажна ископавања започела су 1964. и са прекидима трају до данас а истражени 

објекти су конзервирани. 
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4. Тврђаве на Дунаву као основа за развој културног туризма 

 

У Србији на Дунаву постоји седам тврђава. Идући низводно, од Бачке ка Ђердапу, 

нижу се тврђава Бач, Петроварадинска тврђава, Београдска тврђава, Смедеревска 

тврђава, тврђава Голубац, Рам код Великог Градишта и Фетислам код Кладова. Зидане 

су на стратешки важним, истакнутим и недоступним местима, њихова првобитна 

намена је била одбрамбена – да обезбеђују пловни пут и чувају границу између 

империја која је вековима ишла дуж Дунава. Када је Дунав изгубио статус граничне 

реке, и ове тврђаве су временом губиле своју првобитну намену и важност. Оне су 

данас културно-историјски споменици, дунавски украси и туристичке атракције.  

Слика 19: Тврђаве на Дунаву 

 

Извор: www.vreme.com 
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Пројекат „Тврђаве на Дунаву“ који је недавно покренуло Министарство културе 

Републике Србије, део је регионалног програма UNESCO-а Културно наслеђе – мост 

ка заједничкој будућности, покренутог с циљем јачања регионалне сарадње у области 

заштите и промоције културног наслеђа у Југоисточној Европи.  

Циљ пројекта јесте развој пута културе који би требао да повеже у једну целину 

локалне заједнице – Бач, Нови Сад, Београд, Смедерево, Голубац, Велико Градиште и 

Кладово – средине које баштине репрезентативне тврђаве и утврђене градове на 

Дунаву, и тако помогне да овај значајни потенцијал буде стављен у функцију развоја 

локалних средина.  

 

4.1. Тврђава Бач 

Бачка тврђава је најзначајније и најбоље очувано средњовековно утврђење у 

Војводини. По њему је Бачка добила име. Тврђава се налази на узвишици једног 

острвца смештеног између реке Мостонге и једног од њених рукаваца, на 62. km од 

Новог Сада. Тврђава у Бачу спада у такозване „Водене градове“, јер је са свих страна 

била опкољена реком Мостонгом, а прилазило јој се покретним мостовима. Тврђава 

има петоугаону основу на чијим се угловима налазе истурене куле.  

Слика 20: Остаци тврђаве Бач 

 

Извор: www.glassrbije.org 

 



41 
 

Први трагови о Бачу потичу још из периода цара Јустинијана I, када цар помиње 

Бач у свом писму 535. године. Кад су крајем IX века Угари заузели Панонску низију, 

заузели су и Бач у коме се налазила земљана аварска тврђава (Бач је према 

Салцбуршким летописима из 873. године био и аварска тврђава). Угари су у Бечу 

сместили седиште надбискупије, а место је било омиљено и за забаву и радо су га 

посећивали властела и многи европски владари. Средином XII века Бач је би толико 

познат да га је арапски географ Идризи уписао на Рожеову мапу света, уз опис: „Бач је 

гласовито место, које убрајају међу остале велике градове. Ту се налазе пијаце, 

трговачке радње, занатлије и грчки научници. Жито је пак јефтино, јер се може наћи 

у изобиљу… Бач и Ковин су велики извозни и врло насељени градови.  

Они су главни градови Угарске земље који имају највише грађевина и у њима се 

живи у изобиљу и на највећим сеоским поседима“. На челу Бачке жупаније били су 

велики жупани, које је именовао краљ. Све до провале Монгола 1241. године, жупани 

су били управници овог подручја. Они су сакупљали прилоге, постављали војне и 

цивилне заповеднике. Од XII века установљен је обичај да се једном годишње угости 

краљ. У граду су се осим жупана налазили и поджупани, судије и војно особље.  

Почетак формирања лика тврђаве какав је сачуван до данас датује се између 

1338. и 1342., кад је угарски краљ Карло Анжујски ојачао јужне границе државе како би 

умањио опасност од цара Душана, да би градњу Бача довршио Петар II Варади (по коме 

носи име Петроварадинска тврђава у Новом Саду), хуманиста, научник и љубитељ 

уметности, између 1495. и 1501. године. 

У тврђаву се улазило преко моста, кроз улазну кулу са капијом. Бедеми, високи 

12 m са стрељачким стазама на врху, повезивали су пет кула и ограђивали трапезоидну 

површину од 8700 m
2
. Унутар бедема налазили су се замак, такође утврђен и окружен 

водом, резиденцијална и друге палате, бунар, цистерна, житне јаме и различити 

економски објекти. Све је грађено од цигле. Посебну пажњу су привлачиле кружна кула 

са балконима на каменим конзолама, затим кула са готичком капелом на спрату, и 

наравно, донжон-кула (најјача кула унутар тврђаве, тзв. последња линија одбране 

тврђаве, односно својеврсна утврда у утврди) правилне квадратне основе, слободно 

постављена. Испод града се развијало цивилно насеље, подграђе, у које се улазило кроз 

капију „Шиљак“.  
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Тврђава је онеспособљена за употребу после пожара и разарања током 

Ракоцијеве буне у период од 1703. до 1704. године. Никад више није била обнављана.  

Слика 21: Некадашњи изглед Бачке тврђаве 

 

Извор: www.skyscrapercity.com 

Она је једна од најлепших позносредњовековних донжона у овом делу Европе. У 

једном од писама, бачки надбискуп с почетка XV века записао је о Бачу: "Можемо да 

уживамо у најчистијој дунавској води, а да је Нарцис жив, могао би да се огледа у води 

и да ужива!" 

У турске руке Бач је први пут пао након битке на Мохачу 1526. године. 

Самозвани цар Јован Ненад га је накратко повратио наредне године, да би га Турци 

поново запосели 1529. и остали у њему следећих век и по.  

У својим путописима Бачку тврђаву је описао и Евлија Челебија, говорећи да је 

то "дивна тврђава на једном језеру које добиjа воду из Дунава". Град није много страдао 

током ослобођења од Турака 1686. године, али касније није ни обнављан, тако да је 

временом руиниран. 

Тврђава Бач је проглашена за споменик културе 1948. године, чиме је 

заустављено њено даље пропадање и започет процес обнове. Међутим, средином 

шездесетих година прошлог века прокопан је канал и целина је остала без водених 

ровова, тврђава без воденог огледала, а улица у предграђу више није повезивала 

тврђаву и Бач. У плану је исправљање те грешке. Иако сви радови на реконструкцији 

тврђаве нису завршени, она је последњих година доступна посетиоцима; у њој се 

одржавају Дани европске баштине, изложбе и концерти фолклора. 
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Тврђава Бач је несумњиво најзанчајнија спона садашњости и прошлости овог, 

историјски веома значајног града на територији Војводине, а можда и шире. Она 

неупадљиво живи са становништвом Бача, прекривена слојевима заборава, таложеног 

током векова, у вихору свакодневног живота прошлих и садашњих генерација. 

 

4.2. Петроварадинска тврђава 

 

Петроварадинска тврђава, позната и под називом „Гибралтар на Дунаву“, изузетно 

остварење фортификацијског градитељства XVIII века, представља једно од 

најсложенијих, највећих и најбоље очуваних артиљеријских бастионих утврђења овог 

дела Европе. На латинском језику петра значи стена, вар је на мађарском град, док би 

на турском дин било вера.  

Спајањем тих речи добија се име Петроварадин, што у дословном тумачењу нашег 

народа значи да је то град на стени чврст као вера. Обухвата простор северних 

обронака Фрушке горе, на десној обали Дунава. Са највишом котом од 125 m 

надморске висине, заузима доминантан положај над југоисточним делом Панонске 

низије.  

Простире се на површини од преко 100 ha (друга по величини тврђава у Европи иза 

Верденске тврђаве у Француској), са укупном дужином спољне линије одбране од 5200 

m и сложеним системом подземних војних галерија са минским и прислушним 

тунелима, распоређених у четири нивоа, у укупној дужини од преко 16000 m. Као 

последње у низу утврђења која су користила све предности овог изузетног 

геостратешког положаја, јединствена по стилу и замисли, уједињује у себи склад и 

монументалност војне архитектуре и природног окружења. Данас највећим делом 

демилитаризована, заштитни је симбол савременог града који свој настанак и успон 

дугује управо њој. Под заштиту државе стављена је 1948. године, а за непокретно 

културно добро, просторну културно-историјску целину од великог значаја утврђена је 

1991. године. 
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Слика 22: Поглед на Петроварадинску тврђаву са Дунава 

 

Извор: arhns.com 

На Петроварадинској стени налазило се људско насеље још у млађем каменом добу, 

око 4500. године пре нове ере. Почетком последњег века старе ере подручје 

Петроварадина настањују Келти, да би их два века касније сменили Римљани, који 

подижу своје утврђење Кузум на подручју између садашњег Петроварадина и Сремске 

Каменице. Тада је на Петроварадинској стени била осматрачница за утврђену Римску 

границу Лимес, која је одолевала нападима разних освајача. У саставу великог Римског 

царства налазила се само територија десне обале Дунава, док су пространства са леве 

стране Дунава насељавала варварска племена сарматских Јазига.  

Убрзо Јазиге постају веома моћни и све чешће организују пљачкашке походе по 

Римским подунавским провинцијама.  

Да би заштитили своју границу, Римљани су дуж десне обале Дунава изградили низ 

утврђења, повезаних у одбрамбени систем, а једно од њих био је и Кузум, изграђен на 

месту данашње Петроварадинске тврђаве. Остаци римског Кузума данас су прекривени 

зидовима Тврђаве, али је у околини сачувано довољно историјских споменика из тог 

времена. 

На територију Панонске низије Хуни долазе 375. године, покоравајући све народе 

који су се ту налазили. Учврстивши се на овим просторима, они оснивају Сирмијум 

441. године, међутим смрћу њиховог вође, чувеног Атиле, држава се распада 454. 

године. После њих ту долазе Готи и Гепиди, да би њих сменили Авари и Бугари, док се 

јужно од Саве и Дунава развијала Византија. Угри долазе у Карпатску долину 896. 

године под вођством Арпада, који их је ујединио у племенски савез, и ту оснивају своју 

државу. У састав Угарске краљевине Срем улази 1181. године. 
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Прекретницу у историји Петроварадина 

представља 1235. година када је уграски краљ Бела 

IV (Слика 23: Угарски краљ Бела IV; Извор: 

www.aeiou.at) ту населио монархе-цистерците из 

покрајине Шампањ у Француској. Тада је изграђена 

прва већа војна тврђава у оквиру жупе цистерцитског 

манастира.  Временом Петроварадин постаје све 

значајније насеље, пре свега због скеле преко Дунава 

и вашара који су се одржавали уз посету трговаца из 

читаве Угарске. Тадашње време обележава опасност 

од Татарских провала, медутим права опасност ће стићи од нових освајача - Турака 

Османлија. После пада Београда 1521. године правац турског освајања ишао је према 

севрозападу, па је освајање средњевековног Петроварадина била једна од епизода у 

Османлијском походу против Угарске и Беча. Утврђени Петроварадин је заузет 27. јула 

1526. године и за време турске власти тврђава је далеко од сваког непријатеља што ће 

потрајати 161 годину, односно до 1687., услед чега Петроварадинска тврђава задржава 

средњевековну форму уз извесну адаптацију и доградњу. 

Тврђава стоји на серпетинско диоритској стени која има доминантан географски и 

стратешки положај на овим просторима, те су се због тога за њу кроз векове отимали 

многи народи.  

Овде има трагова насељавања још из старијег каменог доба, а касније су се 

смењивали Келти, Римљани, Хуни, Авари, Византијци, Мађари, Срби и Турци које су 

1687. године истерали Аустријанци, и 5 година касније започели градњу садашње 

тврђаве. О томе сведоче резултати заштитних археолошких истраживања којима је 

установљено присуство палеолитске културе (средњи палеолит), потврђени остаци из 

млађег каменог доба, као и материјални остаци свих познатих култура 

карактеристичних за просторе јужне Паноније. Поменутим истраживањима потврђени 

су подаци историјских извора који бележе излазак Римљана на Дунав у I веку наше ере 

и њихово присуство до друге половине IV века, те расветљене претпоставке о облику и 

величини угарског средњовековног утврђења са цистерцитским самостаном и црквом 

Блажене девице Марије, грађеним од 1237. до 1252. године, и присуству Турака на овим 

просторима (1526-1687). Велики бечки рат (1683-1699) означио је почетак краја турске 

владавине на овом простору. 
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Након неуспеле опсаде Беча и турског пораза, аустријска војска, после серије 

победа, 1687. године, улази у Петроварадин. Потреба за утврђивањем новоформиране 

јужне границе Царства, захтевала је изградњу модерне артиљеријске тврђаве способне 

да спречи продор турске војске према Будиму и Бечу. Већ 1690. године започиње 

рушење средњовековног утврђења и 18. октобра 1692. године, постављањем камена 

темељца заступника цара Леополда I, кнеза Кроја, отпочиње градња савремене тврђаве. 

Положај у средишту сукоба Аустрије и Турске, као и сложене историјске околности 

унутар и ван граница самог царства, непосредно су утицале на радове на комплексу, 

тако да је градња са прекидима потрајала све до 1780. године. По завршетку радова на 

изградњи, утврда се простирала на нешто више од 112 ha са гарнизоном који је бројао 4 

000 људи наоружаних са 400 топова и барутним магазинима који су могли примити 20 t 

барута. Почетком XIX века била је најјача и најсавременије наоружана тврђава 

Аустријске монархије. У моменту кад је завршена, њена улога као ратне фортификације 

почела је да опада. Петроварадин тада постаје административно-војни и шпијунско-

обавештајни центар са војном командом, а тврђава предстража Аустријске царевине 

према Балканском полуострву.  

Све време током Првог светског рата Петроварадинска тврђава је била у рукама 

аустријске војске, тек после пробоја Солунског фронта, почетком новембра 1918. 

године, војска Краљевине Србије је ступила на територију Петроварадина, те је тиме и 

тврђава дошла у њихове руке.  

Између два светска рата, у Краљевини Југославији, на тврђави су смештене касарне, 

Војно-ваздухопловна школа и команда Ратне речне флотиле. Почетком Другог светског 

рата, распадом старе Југославије, Петроварадин и његова Тврђава ушли су у састав 

новоформиране Независне државе Хрватске, као значајно погранично утврђење према 

Хортијевој Мађарској али је на крају рада поново дошла у српске руке.  

После Другог светског рата и даље остаје у војном поседу, све до 1951. године, када 

већи део комплекса прелази под цивилну управу. 

Петроварадинска тврђава је грађена по плановима аустријских војних инжењера 

Матијаса Кајзерсфелда (Mathias Kaiserfeld) и Луиђија Фердинанда Марсиљија (Luigi 

Alousius Ferdinand Marsigli), те Микаела Вамберга (Michael Wamberg), уједно и првог 

градитеља тврђаве.  
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Пројектована је у складу са најсавременијим достигнућима европске 

фортификацијске школе тог доба, заснованим на правилима француског војног 

архитекте маркиза Вобана, системом бастионих траса. На свим деловима утврђења 

максимално су коришћене предности морфологије терена, а потенцијалне слабости 

отклањане применом техничких решења којима се обезбеђивала пуна ефикасност 

одбрамбеног система. Истовремено, обзиром на дуг период градње, комплекс је 

допуњаван и осавремењиван у складу са развојем наоружања и ратне тактике, 

применом најновијих достигнућа одбрамбене технике. Овај сложен комплекс развијан 

је истовремено на три међусобно повезана висинска нивоа. Састоји се од Горње тврђаве 

(Obern Festung), Дворожног бастиона (Hornwerk) и Доње тврђаве (Wasserstadt), док два 

спољна утврђења уз реку, Мостобран (Bruchschanze) на левој обали Дунава и Острвско 

утврђење (Inselshanze), данас више не постоје. Све делове комплекса обједињује 

јединствена спољна линија одбране (анвелопа) која се састоји од међусобно повезаних 

објеката фортификационог одбрамбеног система: контрагарди, равелина, линета и 

капонира. 
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Слика 24: Петроварадинска тврђава – панорамска мапа 

 

Извор: www.likovnikrug.org
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Горња тврђава налази се на највишој коти 

петроварадинске стене, на месту некадашњег 

средњовековног утврђења. Обликује је пет бастиона 

(Св. Леополд, Св. Иноћентије, Св. Јосиф Лудвиг, 

доњи и горњи и Св. Терезија) повезаних куртинама. 

На југоисточној страни, између Леополдовог и 

Иноћентијевог бастиона налази се највиши 

фортификацијски објекат-кавалир. Приступ највишем 

платоу Горње тврђаве, остварује се кроз три засвођене 

и богато обликоване улазне капије: Лудвигову, 

Дворску и Леополдову, док се у равелинима налазе 

још две капије: Молинаријева и Карла VI. Од објеката 

аутентичног склопа сачувани су следећи објекти: 

Официрски павиљон, Леополдова барутана, 

Провијантски магазин, Арсенал, Дуга и Једноставна касарна, Торањ са сатом (Слика 25: 

Сат у Петроварадинској тврђави; Извор: www.erepublik.com), (или Кула са великим 

сатом на бастиону Лудвиг, свакако је једна од најпознатијих туристичких 

атрактивности Тврђаве и Новог Сада. Овај барокни торањ је познат по томе што на сату 

велика казаљка показује сате, а мала минуте. Ово је учињено како би људи, а поготово 

лађари могли да виде са велике даљине колико је сати. Сат покреће оригинални 

механизам који се свакодневно навија. Још једна карактеристика овог сата је и да по 

хладном времену сат касни, а по топлом жури), као и Велики ратни бунар. 

Са југоисточне стране, налази се Хорнверк којег обликују два бастиона (Св. Карла и 

Св.Елизабете) повезана бедемима левог и десног крила са бастионом трасом Горње и 

Доње тврђаве. Прилаз платоу Хорнверка остварује се кроз две главне комуникационе 

капије са источне и западне стране. На овом простору сачуване су: једноспратна 

касарна, барутана Св. Елизабете, водна станица, стражаре, топовске шупе и 

коњушнице. Изузетно развијена спољна линија одбране овог дела комплекса формира 

троструки појас шанчева. У унутрашњости фортификационих објеката сачуван је 

сложен систем подземних минских галерија са прислушним тунелима, изграђених 

између 1768. и 1776., по пројекту мајора Шредера. 
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Доња тврђава налази се на самој окуци Дунава, ослоњена на стену и бедеме Горње 

тврђаве. Утврђена је петоугаоном бастионом трасом коју чине три бастиона (Св. 

Франциске, Св. Терезије и Св. Јосифа) и два полубастиона (Св. Карла и Св. Бенедикта), 

повезана куртинама. Унутар бедема основне бастионе трасе смештено је подграђе које 

карактерише збијена урбана структура обликована у блокове ортогонално постављене 

уличне мреже са сачуваним војним, цивилним и сакралним објектима грађеним у свим 

фазама изградње комплекса. Најстаријем градитељском слоју припадају сакрални 

објекти: некадашњи језуитски самостан Св. Јурја (1701.-1734.) и фрањевачки самостан 

(до 1720.), од 1786. пренамењен у Војну болницу, те зграда команде тврђаве 

(Generalathaus). На потезу главне улице, као и по ободу трга, сконцентрисани су 

углавном сви некад најважнији објекти војне и цивилне управе, те 

најрепрезентативније стамбене куће високих официра и чиновника тврђаве, углавном 

грађене током XVIII века, у стилу барока. Унутар зидина Доње тврђаве, поред јасно 

диференциране урбане структуре Подграђа, смештени су специфични објекти војне 

намене (барутане, касарне, магазини), као и православна капела Св. Павла. До данас, на 

овом простору сачуване су две монументалне главне капије: Београдска и Нова капија, 

две споредне испадне капије, као и капија водених шанчева у равелину воденог града. 

Основну бастиону трасу Доње тврђаве према Дунаву штити сложена спољна линија 

одбране са троструким појасом водених шанчева. 

Петроварадинску тврђаву су кроз њену историју посећивале бројне историјске 

личности. Од оних који се својом улогом у историји истичу требало би поменути 

аустријског цара Фрању Јосифа, првог југословенског краља Александара 

Карађорђевића, вођу Првог српског устанка Карађорђа Петровића. Још један посетилац 

Петроварадинске тврђаве, у периоду Првог светског рата, је био и Јосип Броз Тито, али 

је на тврђави он био у затвору. 

Процес ревитализације Петроварадинске тврђаве започео је непосредно након 

преузимања већег дела комплекса од војних власти. У складу са утврђеном визијом 

комплекса тврђаве као градског центра културног, образовног и туристичко-

рекреативног карактера одвијала се обнова и пренамена објеката и простора, са мањим 

или већим интензитетом, до данашњих дана.  
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Током времена, намена појединих објеката се мењала, као и корисници, тако да 

данас на простору Горње тврђаве налазимо Музеј града у згради Арсенала, Историјски 

архив у Једноставној и делу Дуге касарне са депоом у Леополдовој барутани, хотел у 

Дугој касарни, ресторане и салоне градског протокола у Официрском павиљону, 

посластичарнице, кафее и старе занате у Провијантском магазину и Једноставној 

касарни. На Хорнверку је, у Једноспратној касарни, Водној станици и Барутани Св. 

Елизабете, смештена Академија уметности. Простори у објектима и казаматима дати су 

на коришћење новосадским уметницима, тако да се данас на простору комплекса 

тврђаве налази више од сто атељеа. Простори у казаматима бастиона Горње тврђаве 

адаптирани су за Галерију таписерија, Планетаријум и Џез клуб, а Велики ратни бунар 

(ширине 3,5 и дубине 60 m) је обновљен. Део подземних војних галерија Горње тврђаве 

у дужини од 900 m је презентован јавности као део понуде Музеја града. На Хорнверку, 

у казаматима и шанчевима испод равелина Св. Катарине и бастиона Св. Елизабете 

смештени су коњички и стреличарски клуб. Истовремено, простор Доње тврђаве је до 

данас задржао првобитну намену, највећи део Васерштата је и даље у функцији војног 

комплекса, са Војном болницом зачетом у некадашњем Фрањевачком самостану, која у 

континуитету ради од 1786. године. Цивилни део подграђа је углавном стамбене 

намене, са малим бројем пословних простора прилагођених потребама локалног 

становништва. Радови који су се одвијали на Горњој тврђави, на обнови и 

ревитализацији објеката, углавном су, осим спорадичних захвата, изостали на овом 

простору. Социјална категорија становања са уситњеним стамбеним јединицама ниског 

стандарда, као последица промена насталих након Другог светског рата, нерешен 

имовински статус, као и интензиван транзитни саобраћај кроз само језгро подграђа, 

допринели су да се до данас није приступило свеобухватном пројекту обнове ове 

изузетно вредне барокне целине. Упркос свему, Подграђе, некад само језгро комплекса 

тврђаве, не само у војно-административном смислу, већ као урбано-архитектонска 

целина репрезентативног карактера, сачувало је до данас своју аутентичну форму и 

карактеристике специфичног амбијента и духа времена у којем је настало. У току лета 

(прва недеља јула) се на њој дешава највећи музички фестивал у овом делу Европе - 

EXIT. Поред овог музичког фестивала на Тврђави се одигравају и друге манифестације 

током целе године, а неке од њих су: Бејби (Baby) EXIT, Културни времеплов, Тунели 

светлости, Вински лавиринт и Ноћ музеја. Бејби EXIT (крајем маја) је фестивал који 

привлачи децу свих узраста. На неколико бина се одржава велика смотра плеса, игре и 

песме.  
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Културни времеплов (у октобру) је годишња манифестација којом се настоји да се 

кроз низ састанака и трибина пословним људима Европе промовише Србија као 

културна дестинација. Тунели светлости (уочи Нове године) је хуманитарна 

новогодишња манифестација која се одржава у лагумима Тврђаве. Вински лавиринт (у 

новембру) обухвата дегустацију вина и промоцију винарства Фрушкогорске винске 

регије. На крају, у оквиру традиционалне манифестације Ноћ музеја (у мају) посетиоци 

имају могућност обиласка Музеја града Новог Сада, лагума, Опсерваторије и атељеа на 

Тврђави. 

Слика 26: EXIT фестивал 

 

Извор: www.flickr.com 

Поред свега овога неизоставна је и шетња Тврђавом у току које се може уживати у 

чистом ваздуху, бројним статуама разних уметника и незаборавном погледу на Нови 

Сад, Дунав, Фрушку гору, Панонску низију, односно на све четири стране света. 
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4.3. Београдска тврђава 

 

„...нађох најкрасније место од давнине, превелики град Београд...“ 

Деспот Стефан Лазаревић 

  

4.3.1. Почеци настањивања 

Стратешки повољан положај гребена смештеног на ушћу Саве у Дунав, који 

доминира околином и пружа услове за контролу над равницом према северу и западу, 

искоришћен је за настањивање још од праисторијских времена. Судећи по 

археолошким налазима на платоу Горњег града Београдске тврђаве, прво насеље 

основано је током неолита. 

 

4.3.2. Сингидунум 

Важне промене на ушћу Саве у Дунав одиграле су се насељавањем Келта у време 

после неуспелог похода на Делфе 279. године пре н.е. Дошавши на подручје око Дунава 

под вођом Батантом, Келти-Скордисци су се најпре срели са илирским племеном 

Аутаријата и другим трачким и илирским племенима. Присуство два различита етничка 

елемента одразило се и на име града: Сингидунум је сложеница од трачког или дачког 

племенског имена Синги и келтског дунум, што значи град. Одлични ратници, Келти су 

по настањивању развили земљорадњу, грнчарство и већ средином II века пре н.е. 

ковали новац. Археолошким истраживањима утврђено је да се келтски Сингидунум 

није налазио на простору Горњег града Београдске тврђаве, већ на простору данашње 

Карабурме. 

4.3.3. Римски војни логор 

Почетком I века, највероватније између 6. и 11. године нове ере, све чешћи напади 

варварских племена на гребен крај ушћа Саве у Дунав довели су до оснивања првог 

римског војног логора. Почетком II века Сингидунум постаје седиште легије IV flavie. 

Због својих ратних успеха, ова легија добила је надимак felix – срећна.  
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Прво римско утврђење било је земљано-палисадног типа, да би потом био изграђен 

утврђени војни логор – каструм. Каструм је био правоугаоне основе, дужине 560 m и 

ширине око 350 m, и налазио се на простору данашњег Горњег града са делом 

Калемегданског парка до Париске улице. Делови римских бедема са остацима 

четвороугаоне куле откривени су испод слојева каснијих фортификација и данас се 

могу видети на североисточном бедему Горњег града. За владе цара Хадријана (117.–

138. године) Сингидунум добија статус муниципија – насеља са ограниченом градском 

самоуправом. Статус колоније, насеља са потпуним римским грађанским правима, 

добио је између 211. и 287. године. Поделом Римског царства 395. године Сингидунум 

улази у састав Источног римског царства – Византије. 

Слика 27: Остаци римског каструма 

 

Извор: www.wikipedia.org 
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4.3.4. Сеоба народа и византијски Сингидунум 

На раскрсници путева, Сингидон – како Византинци називају град на ушћу Саве у 

Дунав – био је незаобилазно место преко кога су пролазили или се задржавали 

многобројни народи у време Велике сеобе. Под вођством Атиле 441. године Хуни су 

продрли на Балкан уништивши читав низ градова, међу њима и Сингидон. 

После Атилине смрти држава Хуна се распала, а на простор Сингидона насељавају 

се племена Источних Гота, Гепида, Сармата. Вођа Острогота Теодорих осваја 

Сингидон 471. године и држи га пуних 17 година, до свог одласка у Италију. По 

одобрењу византијског цара Анастасија I на територији Сингидона насељавају се и 

Херули. Схватајући значај пограничних градова у борби против варвара, цар 

Јустинијан I (527.–565.) почиње обнову Сингидона нешто пре 535. године. Прокопије, 

Јустинијанов дворски писац, бележи да је цар опасао Сингидон чврстим бедемом и да 

је цео град изнова подигао тако да је он постао „велике хвале достојан град“. 

 

4.3.5. Словенски Београд 

Византијски цар и историчар Константин Порфирогенит бележи да су око 630. 

године Срби стигли до Сингидунума на путу ка подручјима Балкана где ће се населити. 

Белина кречњачког гребена, са остацима рановизантијске тврђаве, грађене од камена 

истог геолошког састава и боје, јасно се истицала у околном пејзажу и, нема сумње, 

одредила словенско име града: Бели град – Београд. Када је на рушевинама античког 

града настао словенски град нема поузданих података, али се претпоставља да се то 

десило на прелазу из VIII у IX век. Словенски облик имена града, Београд, први пут се 

среће 16. априла 878. године у писму папе Јована VIII бугарском кнезу Борису. Папа 

помиње да се на челу београдске епископије налази Словен, Сергије. 

 

4.3.6. Византинци, Угари, Бугари и крсташи у Београду 

Почетком IX века на подручјима у суседству Београда дошло је до великих 

промена. Са историјске позорнице нестао је Аварски каганат, а у деловима Паноније 

успостављена је франачка врховна власт.  



56 
 

На другој страни, источно од Београда развила се бугарска држава, која се у другој 

и трећој деценији IX века шири према северозападу. Под њену власт тада долази и 

подручје Београда.  

За бугарску државу положај Београда у граничној области према Францима сигурно 

је имао велики стратешки значај. 

Београд у XI и XII веку држе Византинци. У овим немирним временима више пута 

је рушен и обнављан. Преко територије Београда у неколико наврата прошла је 

многобројна и разнолика крсташка војска. После крсташких најезди 1096. и 1147., у 

Трећем крсташком рату 1189. године Београд је био стециште крсташке војске 

Фридриха I Барбаросе.  

Поновним успостављањем границе на Дунаву за време Манојла I Комнина (1143.–

1180.) Византијско царство доказује своје интересовање за Београд обнављањем 

утврђења града. Изграђено је више кула и бедема према начелима византијске војне 

архитектуре, као и кастел у Горњем граду, који је имао облик делтоида дужине око 135 

m и ширине око 60 m. Током читавог XIII века Београд се са мањим прекидима налазио 

у рукама Угара. 

 

4.3.7. Србија и Београд 

Српски краљ Драгутин се на сабору у Дежеву 1282. године одрекао престола у 

корист свог млађег брата Милутина и добио је на управу део српске земље. Драгутин је 

био ожењен Катарином, кћерком угарског краља Стефана V, од кога је средином 1284. 

добио на управљање Мачву са Београдом. Подаци о Београду у овом периоду су веома 

оскудни. Поуздано се зна да је византијска принцеза и српска краљица Симонида 

учинила посету Београду, највероватније 1315. године. Том приликом Симонида се 

поклонила икони пресвете Богородице, која се сматрала чудотворном и која је била 

највећа градска светиња још од седамдесетих година XI века. Београд је био српски до 

Драгутинове смрти 1316. године. Краљ Милутин је марта 1316. запосео област којом је 

управљао Драгутин и држао је све до 1319. године, када су Угари предузели офанзиву и 

освојили Београд. Иако су потоњи српски владари, цар Стефан Душан и кнез Лазар у 

неколико наврата ратовали са Угарима, ситуација се није битно изменила – Београд се 

до почетка XV века налазио у рукама Угарске. 
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4.3.8. Београд – престоница српске државе 

После битке код Ангоре (1402.) Стефан Лазаревић, син кнеза Лазара, добио је од 

византијског цара титулу деспота, а од угарског краља Жигмунда Београд на 

управљање. Тако је, дипломатским путем, 1404. године Београд први пут постао 

престоница српске државе – њено војно економско и културно седиште.  

Пошто је, по речима Константина Филозофа, град био „разрушен и запуштен“, 

деспот је одмах приступио обнови затечених утврђења, а потом и изградњи нових 

градских бедема и кула. Београд је био подељен на две целине: Горњи и Доњи град. 

Град је био окружен двоструким зидинама са кулама и јарком са копнене стране. У 

Горњем граду, на месту старог византијског кастела, деспот је саградио замак, посебно 

утврђен зидом с кулама и ровом, у који се улазило преко покретног моста.  

Унутар замка налазио се двор, једна наспрам друге велике кула Небојша и 

Бојша, куће властеле, капела, библиотека и ризница. За владе деспота Стефана 

Лазаревића Београд је доживео свој економски и културни процват. После смрти 

деспота Стефана 1427. године Београд поново долази у руке Угара који, због све 

чешћих напада турске војске, ојачавају и дограђују тврђаву. 

Слика 28: Деспот Стефан Лазаревић 

 

Извор: www.vesti-online.com 
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4.3.9. Турски Београд 

Београд се први пут одбранио од турског напада 1440. године. Велики поход на 

Београд предузео је султан Мехмед II, освајач Цариграда, 1456. године. После велике 

борбе на рекама, у којој су се посебно истакли Срби шајкаши, и на копну, Београд је 

успео да се одбрани и постао „Antemurale Christianitatis“, тј. бедем хришћанства. 

Приликом треће опсаде Београда, 1521. године, султан Сулејман Величанствени успео 

је да заузме град. Београд је тада постао важно турско упориште за њихове даље 

продоре ка седишту Европе.  

Градско поље испред Тврђаве Турци су називали Калемегдан (кале-град и 

мегдан-поље), а брег на коме је подигнута Тврђава називали су фићир баир – брег 

размишљања. Од многобројних турских грађевина на Београдској тврђави до данас је 

остала сачувана чесма Мехмед-паше Соколовића из друге половине XVI века и турбе 

Дамад Али-паше из XVIII века. 

 

4.3.10. Барокни Београд 

После готово два века турске управе, Аустрија је завладала Београдом 1688. 

године и одмах отпочела радове на изградњи модерне тврђаве по пројекту инжењера 

Андреја Корнара. Турци су, међутим, град поново заузели већ 1690. године. 

Слика 29: Београдска тврђава некада 

 

Извор: beogradska.blog.rs 
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Приликом опсаде турска бомба погодила је једну кулу у замку Горњег града, 

пожар је захватио барутни магацин, а експлозија је била толико јака да је замак деспота 

Стефана Лазаревића потпуно срушен, при чему је страдало преко хиљаду људи. Турци 

су по освајању наставили радове на обнови утврђења по пројекту Корнара, пошто је он 

прешао у њихову службу. Од 1717. до 1739. године Аустрија је поново заузела Београд 

и одмах приступила изградњи нових бедема с бастионима и земљаним насипима. 

Радове је водио пуковник Никола Доксат де Морез. 

Београдска тврђава је постала једно од најјачих војних упоришта у Европи. 

Ипак, Београдским миром 1739. године Турска добија град без борбе. На основу једне 

одредбе овог мира Аустрија је морала да поруши сва новоизграђена утврђења. Још 

једном је Аустрија успела да освоји Београд октобра 1789. године. Свиштовским миром 

1791. године Аустријанци напуштају Београд, а јањичарима се забрањује улазак у 

Београдски пашалук. 

 

4.3.11. Београдска тврђава у ново доба 

Почетком XIX века, после убиства заповедника београдског града Хаџи 

Мустафа-паше, јањичари су успоставили своју власт у граду и околним селима. 

Јањичарска страховлада и догађаји око сече кнезова довели су до буђења националне 

свести и подизања Првог српског устанка 1804. године на челу са Карађорђем 

Петровићем. Устаници су крајем 1806. освојили варош, а почетком 1807. и тврђаву. 

После пропасти устанка 1813. године Турци поново господаре Тврђавом до свог 

коначног одласка из Београда. На Калемегдану је турски командант Београда предао 

кључеве града кнезу Михаилу Обреновићу 6/19. априла 1867. године.  

Турске војничке страже замењене су српским војницима, а поред заставе Турске 

подигнута је и застава Србије. После овог периода Тврђава губи значај војног 

упоришта. 

 Године 1869. започели су први радови на уређењу градског поља – 

Калемегдана. Марта 1891. просецане су стазе и посађено дрвеће, а 1903. године 

изграђене је Мало степениште, према Француској улици, по пројекту Јелисавете Начић, 

прве жене архитекте у Србији, а 1928. године и Велико степениште по пројекту 

архитекте Александра Крстића.  
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У Првом светском рату порушене су све старе грађевине унутар зидина, док су 

бедеми Тврђаве знатно оштећени. Између два светска рата парк добија данашњи 

изглед. Урађено је савско шеталиште са Великим степеништем на путу према Краљ 

капији и новоподигнутом споменику „Победник“. Тада започињу и прва археолошка 

истраживања Тврђаве која у континуитету трају до данас. Од 1946. године Београдска 

тврђава и Калемегдан стављени су под заштиту државе. 

 

4.3.12. Београд у трећем миленијуму 

Живот на гребену над ушћем Саве у Дунав у континуитету траје више од два 

миленијума. Пуних шест векова протекло је од времена када је Београд, први пут у 

својој историји, постао престони град. Језгро око кога се до данас оформила 

двомилионска агломерација представљају Београдска тврђава и Калемегдански парк. 

Они чине јединствену просторну целину на којој су јасно видљиви остаци Тврђаве, 

подељене на Горњи и Доњи град, са два јасна стилска обележја – елементи 

средњовековне архитектуре прожимају се с доминантним барокним решењима 

карактеристичним за XVIII век. Калемегдански парк, Велики и Мали, настао на 

простору некадашњег градског поља, место је одмора и уживања. Заједно, Београдска 

тврђава и Калемегдански парк, представљају споменик културе од изузетног значаја, 

место одржавања многобројних спортских, културних и уметничких манифестација, 

место забаве и разоноде свих генерација Београђана и поново све бројнијих посетилаца 

града. 

Слика 30: Београдска тврђава данас 

 

Извор: www.ajmonegde.com 
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Данас се туристичке вредности из бурне и дуге историје Београдске тврђаве могу 

поделити на: 

- Горњи град 

На прилазу Горњем граду некада се ширило пространо тврђавско поље – 

Калемегдан. После повлачења Турака у другој половини XIX века, поље је претворено 

у парк. Из правца центра Београда, преко Калемегдана, у Београдску тврђаву се улази 

кроз Стамбол капију (унутрашња и спољна) и Сахат капију. У средњовековно 

утврђење улазило се са источне стране кроз Зиндан-капију и Деспотову капију Горњег 

града. 

Остали значајни сачувани објекти у Горњем граду су: 

- Сахат кула – кула висока 27,5 m са сатом, настала од 1740. до 1789. са 

наглашеним елементима барока. 

- Дамад-Али пашино турбе – мањи маузолеј осмоугаоне основе изграђен 1783. 

године, један од ретких сачуваних споменика исламске архитектуре у Београду. 

- Римски бунар – дубок око 60 m, а до нивоа воде (35 m) спушта се двојно 

спирално степениште. 

- Остаци замка деспота Стефана Лазаревића – изграђен је у XV веку 

На Горњем граду се налазе и симбол Београда – споменик „Победник”, споменик 

деспоту Стефану Лазаревићу, Црква Ружица и Капела Свете Петке. 

- Доњи град 

Цело приобално подручје Београдске тврђаве, уз Дунав и Саву, обухвата Доњи град, 

где се у средњем веку налазио главни део београдског насеља, који је бедемина опасао 

деспот Стефан Лазаревић. Доњем граду прилази се кроз Видин капију и Мрачну капију, 

а међу ретким сачуваним објектима издвајају се: 

1. Остаци Митрополитског двора – откривен је део мермерног надвратника 

портала митрополитске цркве Успења Богородице са ктиторским натписом 

деспота Стефана Лазаревића. 

2. Kапија Карла VI – подигнута је 1736. у духу барока. 
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3. Барутана – велики барутни магацин укопан од 1718. до 1720. у стени западног 

подграђа у време велике аустријске реконструкције. 

4. Кула Небојша – средњовековна топовска кула подигнута око 1460. на самој 

обали реке да би штитила улаз у пристаниште. У време владавине Турака 

претворена је у тамницу и мучионицу, где је 1789. убијен грчки револуционар и 

песник Рига од Фере. 

 

- Калемегдан 

Данас најлепши и највећи београдски парк, Калемегдан је у време док је Тврђава 

била главно војно упориште Београда, служио да се непријатељ осмотри и сачека за 

борбу. Због тога и његов назив потиче од турских речи “кале” – град, то јест тврђава и 

„мегдан” – поље. Турци су Калемегдан називали и Фићир-бајир што значи „брег за 

размишљање”. 

На Калемегдану се налазе Спомен обележје предаје кључева Београдске тврђаве, 

Споменик захвалности Француској, Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић”, Музички 

павиљон, Велико степениште, Зоолошки врт, дечији забавни парк, више споменика и 

скулптура, спортских игралишта и угоститељских објеката. 

 

4.4. Смедеревска тврђава 

 

Смедеревску тврђаву, као нову престоницу Српске деспотовине, подигао је деспот 

Ђурађ, син српског средњовековног великаша Вука Бранковића, под надзором 

Византинца Томе Кантакузина, брата Ђурђеве жене Јерине. Деспот Ђурађ Бранковић 

наследио је престо након смрти свога ујака, деспота Стефана Лазаревића 1427. године. 

Када је нови деспот почео да влада Србијом, град Београд, као дотадашњу престоницу 

српске Деспотовине, запосели су Мађари. Због тога је деспот Ђурађ одлучио да сазида 

нову престоницу за своју државу. Место зидања новог града одређивао је тадашњи 

положај српске средњовековне државе, који се, услед налета османлијских нападача, 

премештао на север. Као повољно место за зидање града одабрано је ушће реке Језаве у 

Дунав, на крајњој северној граници Деспотовине.  
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Зидање града је почело 1428. године. Уз краће прекиде у изградњи, зидање је 

окончано турским фортификационим радовима око 1480. године. Нема никакве сумње 

да је планом градитеља предвиђено зидање целог грађевинског објекта каквог га ми 

данас познајемо. Ипак, прво је подигнут мањи део данашње Тврђаве, познатији као 

Мали град, односно деспотов замак. Од даље изградње могло се одустати само у 

случају невоље, пре свега рата. Зато је Мали град представљао засебну целину, која се 

могла бранити чак и у случају да буде освојен Велики град. Међутим, након завршетка 

свих радова, Мали град (који је изграђен за само две године) је био део Великог и 

заједно су чинили један грађевински комплекс. 

Најзначајнији документ о зидању града налази се на једној од кула Малог града - на 

Деспотовој (Крстатој) кули. То је ктиторски натпис градитеља изведен црвеном опеком 

који сведочи да је завршена 1430. године: „В Христа Бога благоверни деспот Гург, 

господин Србљем и Поморју зетскому; заповешћу његовом сазида се град овај в лето 

6938“ (1430), ((„Христу Богу благоверни деспот Ђурађ, господин Србљем и поморју 

зетском; наредбом његовом сазида се овај град у години 6938 (1430)").  

Овај натпис импозантних димензија - историјски раритет - широк је 10,5 m, док је 

висина слова 35 cm. 

Слика 31: Деспотова кула и остаци натписа градитеља 

 

Извор: en.wikipedia.org 
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Након завршетка изградње, Смедеревски град је постао управно, војно, привредно, 

културно и црквено седиште Српске деспотовине.  

У Малом граду су се налазиле просторије за становање деспотове породице, послуге 

и страже. Најрепрезентативнији део деспотовог замка била је велика сала за пријеме, 

која се у млетачким изворима помиње као magna sala audientiae. Овај део Малог града 

нарочито је украшен са три готичке и једном романичком бифором са којих се поглед 

пружа на реку Дунав. 

Мали град је имао шест кула, од којих је она најтврђа, Донжон, била намењена 

последњој линији одбране (Донжон кула је била последња одступница и одбрана.  

У ову кулу са зидовима дебелим преко 4 m, повлачиле су се истакнуте личности 

приликом турских напада.). Према копну прокопан је водени ров и подигнута је 

ескарпа, тј. нижи појас зидног платна, док је главни улаз у Мали град имао двоструку 

капију.  

Слика 32: Остаци велике сале за пријеме 

 

Извор: www.toosd.com 
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Унутрашња капија налазила се на главном тврђавском зидном платну, док је на делу 

спољне капије постојао покретни део моста који се дизао ланцима. Капија је брањена 

кулом, познатијом под називом Јеринина кула. Простор Малог града археолошки је 

истражен и рестауриран. Данас је то мултифункционалан простор, препознатљив као 

стециште бројних туриста и место одржавања најразличитијих културних догађаја. 

Велики град Смедеревске тврђаве завршен је 1439. године. Приликом зидања 

Великог града подигнуто је још 19 кула, висине и преко 20 m, са бедемима ширине и до 

4 m. Са стране према данашњем граду прокопан је водени ров који је спајао реке Дунав 

и Језаву. За одбрамбени систем Смедеревског града карактеристичан је заштитни појас 

у виду нижег спољног зида уз унутрашњу ивицу водених ровова, познатији под 

називом ескарпа, као и контрескарпа - зид који се простирао уз спољну ивицу водених 

ровова. Контрескарпа је подигнута уз водене ровове, док је према рекама постојала 

само ескарпа.  

Због захтева да се тврђава подигне у што хитнијем року, изградња града изискивала 

је велике напоре и изузетно пожртвовање градитеља.  

Радови су захтевали велике количине грађевинског материјала, па је готов камен 

неопходан за зидање, у великој мери доношен и са локалитета старих римских градова 

у близини Смедерева: из Виминацијума, Маргума и Монс Ауреуса. Поред грађевинског 

материјала, обезбеђеног из некадашњих римских утврђења, коришћени су бројни 

антички и средњовековни надгробни споменици. О томе нам и данас сведоче примерци 

камене пластике узидани у куле и бедеме Тврђаве. За рушење надгробних споменика 

народ је окривио Ђурђеву жену Јерину, и она је у народу добила назив „проклета 

Јерина“. 

У свом завршном облику Смедеревска тврђава била је утврда облика неправилног 

троугла са 25 кула и простирала се на површини од скоро 10,5 ha. Паралелна страна са 

Дунавом има 550 m, друга са Језавом 400 m, а трећа према вароши 502 m. То је заправо 

умањена слика цариградског утврђења. Тако је уметнички и умствено обликовано војно 

утврђење са мањим и већим троуглом, два канала, затим римским и српским уграђеним 

споменицима.  
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Она је укљештена између десне обале Дунава и ушћа Језаве облика неправилног 

троугла. Пошто је имала и ров око Великог града, Тврђава је припадала типу 

такозваних водених утврђења, мада није зидана тако да темељи буду у води.  

Због површине на којој се простире, тврђава деспота Ђурђа Бранковића сматра се 

једном од највећих средњовековних тврђава равничарског типа не само код нас, већ и 

на ширем потезу Југоисточне Европе.  

Слика 33: Изглед смедеревске тврђаве по завршетку 

 

Извор: klubputnika.net 

У оквиру Великог града, у југозападном углу Тврђаве, налазио се један сакрални 

објекат, чији се остаци и данас могу видети. На основу досадашњих открића и сазнања 

не може се са поузданошћу утврдити да ли је ова црква била придворна (дворска), или 

су то остаци саборне цркве Благовештења о којој нам говоре савремени писани извори. 

Верује се да је у Великом граду постојала још једна црква већих димензија и да би она 

могла бити црква Благовештења. Ова сакрална грађевина била је место где су се чувале 

мошти једног од четворице јеванђелиста, Св. Луке, који се и данас сматра заштитником 

града Смедерева.  
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Након коначног пада града у руке османских освајача ова црква је порушена, а 

фрагменти цркве су узидани у турско купатило – хамам, као и у Водену кулу на ушћу 

Језаве у Дунав, коју су Турци подигли ради боље одбране града.  

У својој краткој историји до коначног пада под османску власт, град Смедерево су 

Турци покушавали да освоје неколико неколико пута. Прва опсада забележена је већ 

1439. године, када је султан Мурат II после три месеца опсаде заузео град.  

Међутим, након неколико година ратовања и преговора са Турцима, деспоту Ђурђу 

је убрзо враћена престоница. Према клаузулама мировног споразума потписаним у 

Сегедину, у Угарској 1444. године, између Мађара и Срба са једне, и Турака са друге 

стране, српском деспоту враћена је територија са 20 градова и најзначајнијим међу 

њима -  Смедеревом.  

Период мира није дуго потрајао. Доласком новог султана на османски престо, 

Смедерево постаје поприште тешких борби са Турцима. Султан Мехмед II, познатији 

као Освајач, 1453. године предузима напад на град, али овом приликом шест хиљада 

Срба успева да одбрани престоницу. Нови напад уследио је већ 1456. године и био је, 

такође, неуспешан по Турке. Међутим, тек у трећем походу султана Мехмеда II, пошто 

је претходно готово цела територија Деспотовине већ била покорена од стране 

Османлија, Смедерево коначно 20. јуна 1459. године пада у руке надмоћнијих 

османских освајача. Град се предао без борбе, што је била  последица унутрашњих 

раздора на српском двору после смрти деспота Ђурђа 1456. године. Уједно, пад града 

1459. године означава и престанак постојања независне српске средњовековне државе. 

Након 1459. године Смедерево је дуго било погранична турска утврда према 

Угарској, и важна стратегијска тачка из које су покретани бројни војни походи на север. 

Стога, Смедеревски град није био порушен, већ напротив, додатно утврђиван, нарочито 

након упада 1476. године који је извео унук Ђурђа Бранковића, деспот Вук Гргуревић, 

познатији као Змај Огњени Вук. Османлије су град додатно опасале нижим појасом 

зида са отворима за топове, као и полигоналним кулама на угловима Тврђаве и једном 

код главне капије. Ове куле биле су прилагођене одбрани ватреним оружјем. Као 

сведочанство о времену извођења последњих већих фортификационих радова на 

Смедеревској тврђави, остала је мермерна плоча са турским натписом на осмоугаоној 

кули уз реку Језаву.  
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Након што су Османлије освојиле и град Београд 1521. године, Смедеревска тврђава 

губи на некадашњем значају.  

Током аустријско-турских ратова у XVII и XVIII веку Аустријанци су више пута 

освајали Смедерево у ратовима када су и Београд и Смедерево повремено били 

заузимани (1688., 1707. и најзад још и 1789. године) и поново падали у турске руке, 

било борбама било уговорима о миру. 

На почетку новог раздобља у историји српског народа, за време Првог српског 

устанка, након вишемесечне опсаде, на дан 21. новембра 1805. године град Смедерево 

ослобађа српска устаничка војска предвођена вождом Карађорђем Петровићем. 

Смедерево је поново постало важан политички и културни центар. Овај дан се, у част 

храбрих устаника, данас обележава као Дан града Смедерева. Из манастира Боговање 

Карађорђе је преместио највишу народну установу Синод, који је променио име у 

Правитељствујушчи совјет сербски. Први председник Совјета је био умни прота Матеја 

Ненадовић, а у Смедереву Младен Миловановић. Совјет је деловао у Смедереву до 

ослобођења Београда 1807. године. Једна од првих одлука устаничке скупштине, 

одржане у Смедереву била је да се издвоји 50000 дуката за поправку Тврђаве оштећене 

у борби. Из Смедерева се Карађорђе и Совјет обраћају црногорском владики Петру 

Петровићу Његошу за помоћ и склапање братског савеза. Помоћ је тражена и од 

аустријског цара Фрање I и од Срба у Трсту и Земуну. Из овог града је потекла 

иницијатива Совјета да се поведу директни преговори са Портом ради закључења мира, 

познатог у историји као Ицков мир. Смедерево је у то време посетио 

сремскокарловачки професор богословије Лукијан Мушицки, а септембра 1806. године 

своје способности ставља на располагање устаницима први српски просветитељ, један 

од највећих умова српске књижевности XVIII века, Доситеј Обрадовић. 

Међутим, већ 1813. године Смедеревска тврђава је поново у турским рукама све до 

коначне предаје српских градова кнезу Михаилу Обреновићу. Предаја кључева града 

Смедерева извршена је свечано испред главне капије 25. априла 1867. године. 

Све до краја XIX века, Смедеревски град био је најочуванија средњовековна тврђава 

код нас. До првих промена на Тврђави дошло је услед неминовног утицаја зуба времена 

и, нарочито, услед деловања људског фактора.  
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Приликом изградње железничке пруге након 1882. године, порушена су спољна 

утврђења са стране према вароши (Калемегдану) где је био главни улаз у Тврђаву, а 

водени ров према смедеревској вароши је затрпан. До озбиљнијих оштећења дошло је у 

време светских ратова.  

У Првом светском рату Смедерево је гађано артиљеријским наоружањем са 

дунавске стране, због чега је Смедеревска тврђава претрпела озбиљна оштећења. У 

Другом светском рату немачке окупационе власти претвориле су Тврђаву у депо за 

складиштење муниције и експлозива.  

Убрзо након почетка окупације, 5. јуна 1941. године,  дошло је до стравичне 

експлозије у Тврђави, што је и најтрагијчнији догађај у њеној дугој историји. Био је 

четвртак, пијачан дан, град пун сељака који су се враћали с пијаце, ђака који су тога 

дана подизали сведочанства, у Смедереву је гостовало Новосадско Позориште, у посети 

граду је био син јединац тадашњег председника српске Владе Милана Недића. И тада је 

пукло. Град је у тренутку претворен у гомилу рушевина. Животе је изгубило око 2500 

људи (тачан број није никада прецизно утврђен). 

Наредбом окупационих власти, смедеревска тврђава је одредена за складиште 

остатака војне силе Краљевине Југославије. Дунавом, са истока и запада, возовима од 

Скопља, Ниша и Крагујевца, старим Цариградским друмом, запрегама и камионима, 

довожено је на тоне одбацених сандука муниције, граната, барута, експлозива, буради 

мазута, бензина, нафте. Неко је касније прорачунао да је унутар камених зидина било 

десет милиона коњских снага разорне моћи. Као атомска бомба. 

Из тврђаве где су Немци складиштили муницију 5. јуна 1941. одјекнула је снажна 

експлозија, која је брзином оркана захватила цео град и сва насеља десетак километара 

у пречнику. Древне зидине овога пута нису могле да заштите град. Железничка станица 

препуна људи и композиција воза у трену су збрисани а највећи део грађевина у ширем 

подручју града претворено је у гомилу рушевина. У простору захваћеном експлозијом 

погинуло је око 2500 људи, а сваки други становник је био повређен или рањен. 

Споменик жртвама петојунске трагедије је постављен на месту близу железничке 

станице и Смедеревске тврђаве, као спомен на погинуле у експлозији депоноване 

муниције у тврђави 5. јуна 1941. године. Силина експлозије нанела је велику штету 

како Тврђави, тако и целом граду.  
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Тада су потпуно уништени делови зида и куле код главног улаза, јер су се нашли у 

средишту експлозије. Последњи пут Тврђава је пострадала приликом савезничког 

бомбардовања 1944. године. 

Смедеревска тврђава из XV века представља непокретно културно добро од 

изузетног значаја, које је као такво категорисано 1979. године. Осим тога она је и једно 

од значајнијих археолошких налазишта у региону.  

Тврђава је данас власништво државе Србије и под њеном је заштитом,а директну 

управу над њом има Општина (Град) Смедерево. 

Слика 34: Смедеревска тврђава данас 

 

Извор: www.smederevo.org.rs 

Траг времена оставио је свој белег на зидним платнима и кулама тврђаве, сведочећи 

нам о непредвидивости историје. Смедеревска тврђава више не представља значајан 

војни објекат. Међутим, она је културно наслеђе од непроцењиве вредности. Њени 

бедеми симбол су пожртвовања неимара, градитељске умешности, уметничке лепоте и 

монументалности. Смедеревска тврђава данас представља споменик културе од 

изузетног значаја, популарну туристичку дестинацију, као и ексклузиван простор за 

музичко-сценске и друге културне догађаје. Данас је она много више од војне утврде – 

споменик културе који наставља да живи и надахњује нове генерације. 
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Један од најзначајнијих културно-туристичких догађаја везаних за тврђаву 

Смедерево јесте и фестивал „Тврђава театар“. Фестивал „Тврђава театар“ – Смедерево, 

основан је као одговор на изражену потребу уметника и публике у Србији, као и 

посетилаца Србије, за савременим амбијенталним представљањем врхунских 

театарских поставки.  

Фестивал такође одговара на потребе локалне средине за утврђивањем културног 

идентитета града који ће објединити културну понуду и промоцију туристичких 

изузетности Смедерева и смедеревске тврђаве као идеалног простора за презентацију 

високих уметничких домета.  

Свакако је у граду најатрактивнија локација Мали град Смедеревске тврђаве који 

својом ексклузивношћу надмашује сличне просторе у региону које је већ населила 

култура у виду театарских, филмских или музичких фестивала. Прави позоришни 

фестивал у амбијенту и под отвореним небом, на тврђавама које су идеално окружење 

за извођење атрактивног позоришног програма, изразито недостаје у летњој понуди 

позоришног живота у Србији. 

Слика 35: Фестивал „Тврђава театар“ 

 

Извор: www.pirotehnika.co.rs 
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4.5. Тврђава Рам 

 

Рам је тврђава на десној обали Дунава у истоименом селу, удаљена 25 km од 

Пожаревца, односно 15 km од Великог Градишта. Смештена је на стени која се са 

североисточне стране спушта ка Дунаву, а претпоставља се да је град подигнут 

насупрот тврђави Харан која се налазила на другој страни реке од које данас није ништа 

остало.  

Извесно је да је у Раму боравио злогласни Хунски вођа Атила, познатији под 

надимком Бич божији. За Рам су се отимали Угари, Византинци, Турци. Подигнут је на 

остацима античких и византијских темеља. Данас су остаци града у доста добром 

стању. Ту се данас налази и мало село, некада познато као варош, које је име добило по 

истоименој тврђави око које се формирало и насеље. О античкој прошлости Рама данас 

сведоче многобројни налази римског новца, бронзаних предмета, гема, фибула и 

натписа, као и остаци римског пута усеченог у стену испод средњовековне тврђаве, 

који је водио обалом из правца Костолца. 

Слика 36: Поглед на тврђаву Рам са Дунава 

 

Извор: www.ciklonaut.com 
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4.5.1. Прошлост Рама 

Најстарији запис о тврђави датиран је 1128. године када су у његовој близини 

Византинци потукли Мађаре. Прве детаљније описе тврђаве Рам оставио је турски 

путописац из XVII века, Евлија Челебија. О њеном настанку постоје различита 

предања. Неке од њих се везују за Рема, брата Ромуловог, зато што је Рем желео да се и 

по њему именује неки град као што је Рим назван по његовом брату. Пошао је у 

потрагу за местом где би подигао град и повео са собом лепу Летицију. Путујући 

Дунавом, угледали су цветни брежуљак и, задивљени његовом лепотом, одлучили да на 

њему подигну град по имену Рам, затим, легенде везане и за долазак Словена који су ту 

подигли пагански храм по коме је потоњи град добио име. У унутрашњости тврђаве 

откривена је православна црква, на чијим је темељима касније грађена џамија. 

У време античког Рима овај локалитет носио је назив Ледерата. Већ у првим 

годинама по избијању Римских легија на обале Дунава, захваљујући одличном 

геостратешком положају, Римљани су у Раму саградили војни логор каструм, у 

историји познат као Ледерата. Ледерата се налазила 1 km испод постојећег 

средњовековног града, на каменитој пешчаној висоравни. Око каструма касније се 

формирало и насеље. Хроничари Ледерату спомињу као значајно утврђење које је 

саградио цар Трајан, а као веће и снажније утврђење обновио у VI веку потоњи римски 

цар Јустинијан. Летописи су забележили да је код Рама цар Трајан повео своје 

легионаре преко, за ту прилику саграђеног понтонског моста у рат са Дечанима. Ова 

слика је извајана као прва сцена на чувеном Трајановом стубу у Риму. Да је Рам био 

стециште Римљана говори и римска табла испод тврђаве на којој се данас налази 

видљив натпис у три реда. Није познат тачан датум када је прво утврђење на овом 

месту подигнуто, али оно сигурно спада међу најстарије утврде на овим просторима. 

Оно што се са сигурношћу зна јесте да је данашњу тврђаву саградио султан Бајазит II 

(1430-1512) 1483. године дајући јој име Ихрам, по чему данашња тврђава носи име у 

скраћеном облику Рам. Прича вели да је турски султан Бајазит други обилазећи своје 

војнике застао да се одмори на брежуљку са кога се пружао леп поглед на Дунав, и 

супротну угарску страну. Седећи тако на простирци- ихраму (турски назив за ћилим), 

кажу да је заспао. Када се пробудио осећао се као препорођен. После је наредио да се 

на месту његовог храма сагради тврђава, која је по ихраму и добила име.  
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У циљу заштите десне обале Дунава, горепоменути султан је прерадио и ојачао 

постојећу тврђаву за потребе борбе ватреним оружјем, тако да Рам представља једну од 

најстаријих артиљеријских тврђава у Србији.  

  Тврђава је имала важан стратешки значај све до 1521. године када су се границе 

турског царства померила на север према Аустроугарској. Након што су Турци 

овладали нашим крајевима, окренули су се краљевини Мађарској и даљем освајању 

Панонске низије. Одредбама Пожаревачког мира, у периоду од 1718. до 1739. године, 

утврђење је привремено у поседу Аустрије.  

Према изворима Рам је разорен 1788. године., за време Кочине крајине, када је 

бранећи Рамску тврђаву од Турака, у њој, погинуо и аустријски гроф барон фон 

Лопрешти. Са 23 друга овај царски поручник „Херој од Рама“ није се уплашио ни када 

је на њега кренуло 1000 Турака.  

Успешно им је одолевао цели дан, али је на крају ипак савладан. Када му је пред 

вече стигла помоћ, било је прекасно. Нашли су његове другове и њега готово 

унакажене. Лопрешти је сахрањен поред тврђаве, да би 1878.г. био премештен и 

сахрањен на другој обали Дунава у Старој паланци. На десној страни поред пута налази 

се и данас велики споменик подигнут у облику обелиска. 

У Милошевој Србији, Рам са Дубравицом као и Велико Градиште биле су главне 

извозничке луке. Овде је радила и посебна скела на релацији Рам- Базјаш којом су се 

највише извозиле дебеле свиње, кукуруз и жито. Познато је да је и сам кнез Милош 

овде имао неколико својих људи који су за његов рачун куповали стоку. 

Из Рама је 1804. године кренула прва српска депутација на челу са Протом 

Матијом Ненадовићем, да у Русији тражи помоћ од турског зулума. Из Рама је био и 

први Карађорђев дипломата, Јован Протић. 

Код Рама је 1817. године Карађорђе прешао у Србију по повратку из Аустрије. 

До Базјаша колима га је довезао Тоша Недељковић, а чамцем преко Дунава на обалу у 

Рам превезао га је чамџија Панта Остојић. 

У Раму је као надзорник Ћумуркане (Царинарнице) једно време боравио и Вук 

Караџић. 
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4.5.2. Изглед Рама 

Рам има основу неправилног петоугла, највеће дужине 34 m и ширине 26 m. 

Град чини 5 кула на четири нивоа (3 спрата и приземље), по једна у сваком од темена, 

односно 3 на источном и 2 на западном бедему. Куле су јој биле покривене шиљатим 

куполама. У град се улази кроз Донжон кулу, смештену на југозападном темену 

тврђаве. Тврђава је опкољена ниским бедемом и широким сувим шанцем. Шанац се 

прелази мостом смештеним подно куле у југоисточном темену којим се улази у простор 

између тврђаве и ниског бедема око ње. На свим бедемима (осим на западном, који је 

окренут ка Дунаву) се на истом растојању од кула налазе посебни отвори за топове.  

Слика 37: Тврђава Рам данас 

 

Извор: opusteno.rs 

 

4.5.3. Тврђава Рам данас 

Рам је данас доста добро очуван. Куле су у добром стању, изузев југоисточне 

чији је предњи део скоро у потпуности уништен. У кулама има и оџак камина за 

грејање, што није карактеристика других градова.  
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Бедеми тврђаве су такође у солидном стању, док је мали бедем у траговима. На 

масивним зидним платнима, уочљиве су стражарске шетне стазе.  

Унутар тврђаве, уз западни бедем има остатака грађевине са основом правилног 

осмоугла са страницама дужине 3 m. Недалеко од тврђаве су Турци подигли караван 

сарај око кога се временом развило данашње место. Цео простор тврђаве је археолошки 

испитан током 1980. године. У некадашњем караван сарају 2008. године изграђена је 

православна црква. 

Ово културно добро има вишеструки значај за очување историјске нити и културног 

идентитета нашег друштва. 

 

4.6. Тврђава Голубац 

 

Голубачки Град или Голубац је средњовековна тврђава, споменик културе од 

изузетног значаја. Налази се у Националном парку Ђердап. Голубачка тврђава се 

налази 4 km источно од Голупца.  

Слика 38: Тврђава Голубац 

 

Извор: www.flickr.com 
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Смештена је на десној обали Дунава, на самом улазу у Ђердапску клисуру. 

Саграђена је на каменитом обронку мањег брда, огранку Хомољских планина и бедеми 

града прате конфигурацију терена. Десет масивних кула висине до 25 m међусобно су 

повезане бедемом и распоређене тако да бране град како са копна тако и са воде. До 

града се стизало мостом, преко воденог рова. 

Време настанка Голубачке тврђаве није установљено, док први писани помен 

датира из 1335., након смрти краља Драгутина, као тврђава са угарском посадом. 

Голубац је имао бурну историју: био је у поседу Угара, потом Турака све до 1868. 

године.  

О постанку имена Голубац, према једној легенди, у главној, Шешир кули, која 

доминира градом, била је заробљена византијска принцеза Јелена, која је да би своју 

самоћу и тугу ублажила, гајила голубове, по чему је касније град добио име. Према 

другој легенди, у месту је живела лепа девојка по имену Голубана. Прича о њној лепоти 

стигле су и до турског паше. Доносио јој је свилу, бисере, не би ли удала за њега. Све 

дарове је девојка Голубана одбијала, па је паша наредио да се казни, тако што ју је 

везао за стену која је била у Дунаву. Мучили су је и оставили птицама које су унаказиле 

њено тело. Постоје и приче да је град добио назив по изгледу кула на литицама које 

делују као голубови на стени. Има и оних који тврде да су се на литицама настанили 

дивљи голубови и да је због тога град добио садашњи назив. 

Ни данас се не зна колико је тачно стара тврђава и ко је почео да је зида. Поуздано 

се једино може рећи да су прво утврђење у Голупцу крај Дунава изградили Римљани, у 

I веку нове ере.  У тврђави је боравио римски цар Диоклецијан око 299. године нове 

ере, град су касније уништили Хуни, да би га Јустинијан поново обновио. У писаним 

историјским документима, тврђава се први пут помиње 1335. године, а од писаца га 

помиње нешто касније и Константин Филозоф. Према изворима из XIV века, тврђава се 

помиње и као мађарски град. После Косовског боја, 1389. године, Голубачки град је пао 

у турске руке, а око њега су се дуго спорили и ратовали Угари и Турци. Након смрти 

деспота Стефана, 1427. године, Голубац је требало да припадне Угарској, али га 

преотимају Турци и држе га до 1444. године, када прелази под власт деспота Ђурђа 

Бранковића. Турци га поново освајају 1458. године и, уз мање прекиде, држе све до 

почетка XIX века. Голубац је ослобођен 1867. године, међу последњим градовима у 

Србији.  
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Аустријски путописац Франц Каниц забележио је 1895. године да је место имало 

293 кућа, 1533 становника, а помиње се и црква Светог Николе, која је саграђена 1843. 

године. Капела у приземљу једне куле Голубачке тврђаве сведочи о и српском 

присуству. Капела има нише за олтар, ђаконион и проскомидију, све окренуто ка 

истоку па се може препоставити да је била део православног храма.  

У археолошким истраживањима пронађено је преко стотину предмета од керамике, 

гвоздених алатки, секира, макља, будака, реза за затврање врата, копља, која сведоче о 

богатој прошлости Голубачке тврђаве. 

Занимљиво је да пуно Пољака, нарочито током летње сезоне, долазе да посете 

тврђаву, као место погибије њиховог највећег националног јунака Завише Црног, који 

је страдао бранећи тврђаву од најезде Турака, а борећи се на страни Угара.  

Слика 39: Спомен-плоча Завиши Црном 

 

Извор: www.golubac.rs 

Голубац је грађен лепезасто и састоји се од три дела: предњег, задњег и горњег 

града (са цитаделом). Чини га укупно 10 (9+1) куле и две велике колске капије. Куле су 

касније Турци ојачали отворима за топове и додавањем још једне куле (10.) око 1480. 

године. Испред града се налази предњи зид (I) који чини спољни зид шанца, а који је 

вероватно био пун воде јер је повезан са Дунавом који га је вероватно пунио.  
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Град је тешким ланцем повезан са стеном Бабакај (која и данас вири из воде у сред 

Дунава), тако да је у потпуности контролисао како друмски, тако и речни саобраћај 

кроз Ђердапску Клисуру. Испред тврђаве је било цивилно насеље, о чему данас сведоче 

само неки делимично истражени објекти. 

Слика 40 : Изглед тврђаве Голубац 

 

Извор: forum.krstarica.com 

 

4.6.1. Предњи град 

Предњи град се састоји од горњег и доњег дела које је делио зид који повезује 4. 

и 7. кулу. У доњем делу се налази улаз , који су чувају 9. и 8. кула, која је појачана 

отвором за топ. На крају града се налази 10. кула, коју су доградили Турци, као ниску 

артиљериску кулу. Она контролише пролаз Дунавом и прилаз градској луци (која се 

вероватно налазила између 5. и 10. куле), а са 9. кулом је везана ниским зидом. Ниски 

зид везује 5. и 9. кулу, док су крак ка 10. кули додали Турци.  
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Насупрот улазу налазила се колска капија која је водила у задњи град. У овом 

делу није било грађевина са изузетком остатака који се надовезују на 8. кулу и који су 

вероватно били са њом повезани у једну целину. Уз сам пут, паралелно са њим, се 

налази канал ширине 0,5 и дубине 0,75 m, од кога почиње стрма падина. 

На зиду који дели горњи од доњег дела је смештена капија (III) кроз коју се иде 

ка горњем граду. У горњем делу нема грађевина и ту се налази путић који иде ка капији 

(IV) која води у горњи град и налази се у зиду, на висини од 2 m од земље до које воде 

степенице, уз саму 3. кулу. На зид који повезује 6. и 7. кулу пење се степеницама (V), 

док се на зид између 6. и 3. куле пење кроз 6. кулу. 

Слика 41: Голубац – предњи град 

 

Извор: my.opera.com 

 

4.6.2. Задњи град 

Задњи град од горњег одвајају зид (који повезује 2. и 4. кулу) и оштра стена 

висине 3 до 4 m. На зид, над колском капијом, пење се степеницама (VI). Уз саму 5. 

кулу налази се зграда (VII, која је вероватно била магацин и војна барака) из које се 

излазило на зид који се од 5. куле простире паралелно са реком и води скоро до стене 

на којој је смештена 2. кула. 
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Слика 42: Поглед са цитаделе на задњи град 

 

Извор: www.arheo-amateri.rs 

 

4.6.3. Горњи град 

У горњи град се улази кроз капију (IV) и одатле путић води, паралелно са зидом 

између 1. и 3. куле, до улаза (VIII) у цитаделу. Испод тог путића се налази неколико 

зграда, између којих се стаза спушта кроз капију (X) ка 2. и 4. кули и зиду над задњим 

градом.  

Слика 43: Поглед на део горњег града 

 

Извор: sr.wikipedia.org 
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У стени на којој се налази 1. кула урезан је резервоар (IX) за воду који се пунио 

кишницом. На зиду, између 4. куле и капије (IV), налази се истурена терасица. Сама 

цитадела је правоугаоничне, скоро квадратне основе кроз коју се, између спољашњег 

зида и стене на којој се налази 1. кула, провлачи путић ка последњем упоришту утврде 

тзв. Донжон кули (1. кула). Последњи део путића (XI), широк непун метар, оивичен је 

оштрим литицама, које се са једне стране обрушавају у унутрашњост цитаделе неких 5 

до 6 m испод, док се са друге обрушавају неколико десетина метара ниже скоро до 

нивоа Дунава. Посебну чар том прелазу даје ветар који стално дува, јер је окренут ка 

Ђердапској клисури, поготово кад из клисуре излети кошава. 

4.6.4. Куле 

Куле у тврђави су са дрвеним спратовима и степеницама у унутрашњости, док 

су степенице које воде до њих камене. Ширина степеника је непуних 60 cm. Половина 

кула је са свих страна од камена (1,2,4,5,10), док су остале са три стране камене, а 

четврту страну, која је окренута ка унутрашњости, немају (3,6,7,8,9,). 

- 1. кула је Донжон. Има осмострану основу из које се издиже кружни врх у чијем се 

средишту налази квадратна унутрашњост.  

Слика 44: Донжон кула 

 

Извор: sr.wikipedia.org 
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Улази се кроз врата (XII) која воде до терасе заштићене грудобранима, са које се 

улази (XIII) у огругли део куле. Кроз кулу, око квадратне унутрашњости, воде камене 

степенице које воде на врх. Због свог облика названа је „шешир кула“. 

- 2. кула има кружни облик и са свих стране је од камена. 

- 3. кула има квадратну основу, док јој је слаба страна окренута ка Донжон кули, а на 

последњем спрату има терасицу која гледа ка Ђердапу. 

- 4. кула има квадратну основу. Има улаз у равни тла, док се са једног од њених виших 

спратова излази на зид који је повезује са 3. кулом, у ком се налази капија (IV). У 

приземљу је смештена православна капелица о чему сведоче нише за олтар, ђаконикон 

и проскомидија који су окренути ка истоку, а изграђени су са кулом тј. нису касније 

дозидане. 

- 5. кула је правилног квадратног облика. Једина врата која воде у њу смештена су на 

зиду, који је спаја са 4. кулом, до кога воде камене степенице (VI). 

- 6. кула има квадратну основу, али је са спољшње стране ојачана неправилном 

шестостраном основом. Кроз њу воде степенице ка зиду који је повезује са 3. кулом. 

- 7. кула има квадратну основу али је споља појачана у облику круга. 

- 8. кула има неправилну четворострану основу и нешто је нижа од осталих. 

- 9. кула има квадратну основу, док споља има осмострано појачање. 

- 10. кула је ниска (има само један спрат), са отворима за топове. Основа јој је 

осмострана и готово је истоветна трима кулама које су, са истом наменом (као 

артиљеријске куле), додате Смедеревској тврђави. 

Облик кула указује да је град зидан у време борби хладним наоружањем а 

касније су дозидани отвори за топове. Проналаском и употребом ватреног оружја куле 

на западној страни добијају полигонална или цилиндрична, веома масивна ојачања чија 

је дебљина и до 2 m.  
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4.6.5. Тврђава данас 

Непосредно после Првог светског рата кроз стену, на којој се тврђава налази, 

пробијен је магистрални пут који пролази кроз тврђаву, користећи обе колске капије у 

утврди. Овај пут је најкраћа веза Србије са источним деловима Балканског полуострва, 

тако да се неретко кроз тврђаву провлаче шлепери који једва да могу да прођу кроз 

капије. 

Изградњом ХЕ на Дунаву, његов ниво код Голубца се подигао, тако да су 

најнижи делови града потопљени. У годинама великих суша или када због поплавног 

таласа ХЕ испусте већу количину воде, могуће ја упловити стојећки на чамцу у зграду у 

задњем граду (VII), док се при нормалном водостају чамац једва провуче кроз лучне 

остатке зграде. Потопљени делови зидина, заједно са 10. кулом, пружају сјајне 

могућности пасионираним љубитељима пецања, којих увек има у најнижим деловима 

тврђаве. 

Почетком XXI века сви делови утврде изнад пута, укључујући и шанац, су били 

скроз обрасли копривама, купинама, шипком и сличним растињем које је скоро у 

потпуности онемогућавало кретање кроз горње делове утврде, осим по малом уском 

путићу који је водио до Донжон (1.) куле. Током пролећа 2005., извршена је акција 

уклањања тог растиња из шанца и предњег града. У самом шанцу је обновљена 

чесма(коју је до тад скривало високо растиње) подигнута у част пољског витеза Завише 

Црног који је оставио свој живот у Голупцу. Очекује се да ће у скорије време и горњи 

град бити прокрчен, док се у самој цитадели уз купине сместило и неколико стабала 

смокве. 

Зидине, куле и камена степеништа су у доста добром стању, али су дрвени 

спратови и степенице одавно иструлеле и претвориле се у прах. У 5. кули су накнадно 

постављена врата, која су у добром стању, као и спратови са степеницама којима се 

могло изаћи на њен врх или сићи у тмину нижих спратова. Данас су виши спратови 

скроз урушени, док су даске које чине под и греде које их држе, у нивоу улазних врата 

труле и потпуно небезбедне за кретање.  

Данас је Голубац врло посећен, што због чињенице да кроз њега пролази 

магистрални пут, што и због тога што се налази близу Лепенског Вира, тако да та два 

локалитета творе заједничку туристичку целину.  
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Напори, које општина Голубац улаже у ову утврду су усмерени ка афирмацији 

значаја Голубачке тврђаве на туристичкој карти наше земље, па и Европе. 

 

4.6.6. Обнова тврђаве Голубац 

Влада Републике Србије је конкурисала са пројектом реконструкције тврђаве 

Голубац код IPA фондова Европске уније у оквиру међународног пројекта „Пут 

културе – Тврђаве на Дунаву“. Обнова ће трајати три године. 

Приликом изградње Ђердапске саобраћајне магистрале, кроз тврђаву је пробијен 

пут. Тада је уништена главна капија, до које се стизало преко моста, јер се испред 

утврђења налазио водени ров. Саобраћајница пролази кроз културно заштићени 

простор. Пре почетка реконструкције биће изграђена обилазница чиме ће се постојећи 

саобраћајни коридор преместити из тврђаве. Током обнове планирано је да се у кулама 

у нижим зонама тврђаве направе садржаји до којих могу да дођу сви посетиоци, у овом 

делу биће смештен музеј Голубачког Града, са више од 100 археолошких експоната 

ископаних на овој локацији. На кулама на вишим котама биће урађени видиковци и 

садржаји намењени млађим посетиоцима и спортистима. Тунели који постоје у 

утврђењу ће након искључења саобраћаја постати клуб ресторани.  

Слика 45: Пројекат обнове тврђаве – будући изглед Голубачког града 

 

Извор: sr.wikipedia.org 
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На оближњем каменолому, биће изграђен велики амфитеатар, поред кога ће се 

налазити сликарски и керамичарски атељеи. Пројектом је предвиђено да се изгради 

пристаништа за бродове, са свим пратећим садржајима, као и изградња Визиторског 

центра. У делу између Визиторског центра и тврђаве, биће изграђен базен са 

филтрираном дунавском водом, а уз обалу простор је предвиђен за водене спортове, 

док на великој пољани простор је предвиђен за мале спортове или витешке турнире. На 

падини окренуој ка Дунаву, биће изграђено девет дрвених апартмана, пројектованих у 

духу традиоционалне архитектуре. У близини тврђаве, на Доњој марини, биће 

изграђено Рибарско село, чија ће изградања коштати 40 милиона динара. Ту је 

предвиђено да се направи мала марина за чамце и мала пловила, обалоутврда, 

саобраћајница, рибљи ресторан, као и објекат за смештај гостију. 

 

4.7. Тврђава Фетислам 

 

Подизањем тврђаве Фетислам, неколико километара узводно од данашњег Кладова, 

завршена је турска одбрамбена линија према Угарској коју су чиниле тврђаве 

Смедерево, Кулич, Рам, Голубац и Фетислам. Име Фетислам на турском значи победа 

ислама, према неким изворима, а према другима да име тврђаве преведено на српски 

значи капија мира или раја. Ова средњовековна тврђава, укупне површине око 18 ha, 

налази се на самој обали Дунава, на уласку у град Кладово, из западног правца. 

Слика 46: Тврђава Фетислам 

 

Извор: opusteno.rs 
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Првих шест векова нове ере, овај део Дунава је био у склопу Римске империје, да би 

се у следећем веку ту трајно настанили Словени. У XIV веку долазе Турци, разарају 

раније фортификације и насеља а граде своје. Фетислам им је био база за даља освајања 

и контролу Дунава.  

О фетисламу су писали разни путописци а најпознатији је Евлија Челебија, који је 

писао о овом граду приликом посете 1666. године.  

Овај средњовековни положај, као и читава регија, имао је бурну историју, често 

мењајући господаре, који су га рушили и обнављали и прилагођавали својим војно-

стратешким потребама. Од 1818. године, током прве половине XIX века, представљала 

је турско упориште. Тврђава је напуштена 1867. године, када су је Турци, као и остале 

утврђене градове, предали Србији. 

Данашње Кладово подигнуто је на месту где је некада било праисторијско насеље, а 

затим и антички град Занес. На место античког Занеса заснован је почетком средњег 

века Нови град, који су порушили Мађари 1502. године.  

Иако врло добро утврђен, Фетислам пада 1591. године под налетом 2000 хајдука 

које је на њега послао влашки војвода Михајло. Пошто је град разорен и опљачкан, 

освајачи су се повукли али је и варош опустела и остала разорена, јер су се повукли и 

хришћански становници Фетислама, плашећи се турске најезде, до које је касније и 

дошло. Међутим, влашки војвода Михајло 1593. године по други пут напада Фетислам. 

Но, није заузео тврђаву јер су се Турци добро бранили, али је зато варош до темеља 

разорена. Нова варош која ће се затим подићи, неће више бити са леве стране тврђаве 

већ са десне. 

Нови Град, помиње се под данашњим именом Кладово за време аустријско-турског 

рата 1688.-1690. године. Ово име јавља се на аустријској војној карти из 1718. године и 

одржало се до данас. 

У Кладову се у септембру 1689. године појављује Србин из Ердеља, Ђорђе 

Бранковић, који се издавао за потомка последњег српског деспота Ђорђа Бранковића. 

Он је већ пре преласка у Кладово понудио своју услугу Аустријанцима,  да дигне Србе 

из Угарске против Турака, што су Аустријанци и прихватили те су му дали грофовску 

титулу јер им је то ишло у рачун.  
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Аустријски цар Леополд I признао му је грофовску титулу и порекло од старе 

династије, јер је поверовао да ће Бранковић успети да дигне народ у Србији против 

Турака. 

Бранковић је желео да у своје име и за свој рачун побеђује Турке, а не на страни 

Аустрије како је обећао. Обећавао је народу васкрс српске средњевековне државе која 

ће се протезати читавим Балканом, као и одређеним деловима тадашње Аустрије.  

Међутим, у плановима је разоткривен, ухапшен и под стражом одведен цару. Умро је 

у заточеништву. Турци већ 1690. опет постају господари Кладова. 

Слика 47: Главни улаз у тврђаву 

 

Извор: solair.eunet.rs 

После непуне две деценије Кладово опет долази у аустријске руке са осталом 

Србијом, после велике победе Евгенија Савојског над Турцима 1717. године. Али тада 

Кладово неће потпасти под администрацију у Београду, већ под администрацију у 

Темишвару. Отуда и чињеница да се мало знало о њему из периода ове нове аустријске 

владавине која је трајала до 1739. године, када и Србија и Кладово опет долазе у руке 

Турака. 

После освајања Кладова, Турци већ 1739. године врше темељну реконструкцију 

кладовског града Фетислама. У њему су живели Турци, Срби и Власи. 
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Кладово и околину пустоши куга, која је појављује и бесни од 1784. до 1797. године, 

а у околини и до јесени 1798. године.  

У току борби Пазван-оглуа са султановом војском, Кладово је спаљено у два маха и 

то септембра 1800. и почетком марта 1801. године, када је пало у руке султанових 

трупа, које потпомаже и војска влашког кнеза. Том приликом извршен је покољ над 

турским и српским становништвом које је било верно Пазван-оглуу. 

Када је српски устанак 1807. године захватио Тимочку крајину и војвода Миленко 

Стојковић из Пореча заузео Кључ, Кладово је још дуго остало у турским рукама, јер 

директан напад на Кладово није извршен.  

Годину дана касније, све до 1810. године, било је неколико покушаја заузимања 

Кладова, али су се сви завршили без успеха, па и са тешким губицима руске и српске 

војске. Тек 2. септембра 1810. године, после пада Неготина, а затим и Брзе паланке, 

Кладово Турци предају руској и српској војсци без борбе. Тада је 500 Турака положило 

оружје и тако је град са 21 топом дошао у српске руке. Петар Добрњац, командант 

српске војске при ослобођењу града постаје први српски командант Кладова. 

Али, долази несрећна 1813. година, када Кладово без борбе заузимају Турци. 

Предао га је Живко Константиновић, који је заменио Петра Добрњца на положају 

команданта града. Турци, пошто су измасакрирали становништво, приступају обнови 

града, што је и записано на првој варош – капији, кроз коју се из вароши Кладова 

улазило у град. 

Борба за ослобођење Кладова, коју је Милош Обреновић повео пошто је 

стабилизовао прилике у Србији 1824. године, трајала је читаву деценију. Устанак у 

Тимочкој крајини није донео ослобођење Кладову. Тек 1833. године долази до 

ослобођења, када су Кључ и Крајина прикључени Милошевој Србији. Али, то је било 

само ослобођење вароши Кладова, док је Фетислам, који су Срби тада називали 

„Светислав“, претендујући на њега, ослобођен тек 26. априла 1867. године, када су сва 

утврђења у Србији предата у српске руке. Из једног описа тог времена види се да је 

кладовски град захватао површину од пет хектара и да је имао полигонални облик. Око 

њега се налази ров широк 20-30 m. На граду су три капије. Кроз једну се излази на 

Дунав, а две се налазе према југоистоку и западу. На градским бедемима, према 

Дунаву, налазе се утврђене топовске куле.  
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У средини Фетислама се налази мање утврђење Градац и добро очуване зграде 

бивших касарни и коњушница. Сачувана је и барутана, као и складиште муниције и 

оружја. 

У Првом и Другом светском рату кладово дели судбину осталих српских градова. 

Тај град је прва мета напада у оба ова рата. У другом, то је први ослобођени град од 

стране совјетске армије. 

Тврђаву чине је две фортификационе целине, Велико, грађено од 1717.-1739. 

године, и Мало утврђење – Кастел из 1524. године, који је инкорпориран у већу, млађу 

тврђаву. 

Слика 48: Поглед на Фетислам из ваздуха – на слици се види Мало утврђење око 

којег се налази Велико 

 

Извор: virtuelnimuzejdunava.rs 

Велика тврђава – Велики град, како се још назива, највећих димензија 480x260 m, у 

основи је полигонална, касносредњовековна, бастиона тврђава, са 6 полигоналних кула-

бастиона, повезаних бедемима високих до 14 m са зупчастим завршецима, са зиданим 

пролазима, окружена воденим ровом, са контраескарпом ширине до 30 m и са 

покретним мостовима, испред све три главне капије.  
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Изнад лучно заведених, главних улаза, Дунавске, Ороспи и Варош капије, током 

последње обнове и реконструкције, постављени су почасни натписи, којима се велича 

султан Махмут II (1818 – 1839), у време када тврђава добија садашњи изглед. Унутар 

тврђаве су откривене и многе грађевине и објекти различите намене, за њену посаду, 

као на пример барутана и магацини, лагуми, хамам, џамија.  

Остаци моћних, чврсто зиданих водо-инсталација, бунара и канала за 

водоснабдевање града и тврђаве, могу се и данас видети оближњем залеђу (Буторке). 

Старија, знатно мања тврђава типа кастела (Мало утврђење), правоугаоног облика, 

укупних димензија 90x60 m, заузима највиши део терена близу обале. Састоји се из 

горњег и приобалног дела. На угловима су и данас високо очуване њене двоспратне, 

кружне куле, повезане бедемима са зупчастим врхом. У склопу ове тврђаве је и барутни 

магацин. Око утврђења је водио ров, у нижим деловима увек испуњен водом. 

Инкорпорирана је у северни бедем млађе, велике фортификације. 

Археолошко истраживање комплекса и радови на његовој конзервацији обављени 

су у периодима од 1973. до 1977. године и између 1981. и 1984., а након изградње ХЕ 

Ђердап II и стварања вештачког језера, приобални део тврђаве нашао се под водом.  

Кладовска тврђава или тврђава Фетислам данас се налази под заштитом Републике 

Србије, као споменик културе од великог значаја.  

Слика 49: Пројекат обнове тврђаве Фетислам – будући изглед 

 

Извор: www.ekapija.com 
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Данас је Кладово савремени градић са око 10000 становника, стециште туриста који 

су дошли да виде једну од највећих хидроелектрана света, највеличанственију клисуру 

Ђердап и многобројна археолошка праисторијска, античка и средњевековна налазишта. 

Фетислам се не користи нити се одржава, чак је и уређена отворена сцена на обали 

Малог утврђења запуштена. Обрастао је у коров и делом девастиран. Пре две године 

град Кладово је иницирао израду пројекта коришћења и ревитализације Фетислама. 

Намера је, осим очувања овог културног споменика, и развијање туристичке понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

5. Закључак 

 

Богата историја Србије манифестује се и кроз богатство тврђавама. Дунав је друга 

највећа река Европе и, као таква, била је мета многобројних народа и освајача да, ако не 

целу, бар један већи део ње имају у поседу. Средњи век је био доба многобројних 

ратова а када су они престајали ваљало је ојачати границе и престоне градове. На нашу 

(не)срећу, на територији Србије у ондашње време, посебно на Дунаву, граница је било 

много, и стално су се мењале. То је и резултирало томе да данас, као културно наслеђе, 

као сведоци историје, великих победа и пораза, многобројних људских жртава, разних 

уметничких стилова и праваца, стоје ових 7 тврђава на Дунаву у Србији, неке боље, 

неке лошије очуване, сведочећи о временима принцеза и витезова, великих владаоца и 

градитеља.  

Што се конкретно тиче споне туризам – тврђаве на Дунаву, ту ствари већ нису тако 

идеалне, штавише, далеко од идеалног. Наиме, неке тврђаве (Петроварадин, 

Београдска, Смедеревска), обзиром да се налазе у великим градовима, бележе одређене 

туристичке активности. Бележе и остале, али у знатно мањој мери. Немар државе према 

тврђавама, недовољна туристичка валоризација локалних туристичких организација, 

доводе до тога да ове тврђаве, препуштене зубу времена, лагано али сигурно пропадају. 

Новац је, наравно, главни разлог оваквом стању, али ако се само узме у обзир колика би 

корист била од туризма и других активности када би се уложило у тврђаве, свакако да 

би се могла издвојити средства неопходна да ове тврђаве засијају опет пуним сјајем, 

као и пре много векова.  

Са становишта потенцијалне туристичке атрактивности за развој туризма на 

Дунаву, издвајају се три посебне целине – Горње, Средње и Доње подунавље. Када је у 

питању Горње и Доње подунавље, могућности за развој туризма још су веће, обзиром 

на близину граница са Хрватском и Мађарском, односно Румунијом, па се на тај начин 

може разматрати и прекогранична сарадња у области туризма. 

Потребно је и модернизовати саобраћајнице које воде до ових туристичких 

локалитета. Копном су оне релативно доступне и може се без великих потешкоћа стићи 

до њих. Од великог значаја за развој туризма је и уређење међународног пловног пута 

Дунавом и уређење наутичких рута Дунавом унутар граница наше земље.  
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За повећање приступачности овим локацијама потребно је уредити, изградити нове 

и обновити постојеће пристаништа са одговарајућом инфраструктуром за пристан 

туристичких бродова, конкретно у Костолцу, Голупцу, марина у Бачкој Паланци, 

Новом Саду, Београду, Доњем Милановцу. 

Такође, ако се узме у обзир да се око тих тврђава налазе и други културно – 

историјски и остали туристички мотиви, велике историјске и туристичке вредности, 

јасно је зашто на овом пољу модернизације комуникација не сме да се штеди. Око 

дунавских средњевековних тврђава прегршт је туристичких мотива, што природних, 

што антропогених који заједно са њима могу да представљају једну комплексну 

туристичк целину, представљајући комплементарне вредности, односно вредности које 

допуњују једна другу.  

Последњих година јавља се све више инвеститора, компанија и организација из 

иностранства, које желе да уложе у обнову и модернизацију српски средњевековних 

тврђава на Дунаву. Поставља се питање, да ли странци треба пре нас и државе да 

примете вредност ових тврђава па да улажу у њихову обнову!? Уместо нас самих, 

плодове туризма убираће нека друга земља а нашој ће остати тек одређени проценат и 

то само зато што се тврђаве налазе на територији наше земље иначе би остали и без 

тога. 

Дакле, сваки средњевековни споменик, па самим тим и тврђава, носећи чињеницу 

да је стар више векова, носи са собом одређену атрактивност. Ако се томе додају и 

разне легенде, истините приче о дешавањима током историје споменика и обезбеди 

одговарајућа инфраструктура, онда то добро буди жељу за посетом. Србија, као 

транзитна земља, свакако има могућности да искористи тај свој повољан саобраћајно-

географски положај, када јој је већ суђено да настане на територијама сталних 

превирања и ратова кроз историју, из које су остали многобројни културно-историјски 

споменици, конкретно у овом случају тврђаве на Дунаву, од којих свака носи своју 

причу. Била она тужна или весела, дуга или краћа, српска, угарска, мађарска, 

османлијска...свакако, вреди је чути. 
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