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Na obodu blagorodne bačke ravnice, nadomak 

Novog Sada, uzdižu se zvonici manastira Kovilj, duhovnog utočišta zaista velikog broja, 

naročito mladih, ljudi. Po predanju, manastir Kovilj nastao je u XIII veku, a osnovao ga je 

sveti Sava. Smatra se, da su se na ovom mestu, na kojem se danas nalazi manastir, 

izmirili ugarski kralj Andrija II i Stefan Prvovenčani. U tome je posredovao i izmirenju 

doprineo brat Stefana Prvovenčanog, sveti Sava. Na mestu izmirenja dve vojske i dva naroda 

bila je podignuta bogomolja, kao svedočanstvo uspostavljenog mira. Odmah po njenom 

podizanju, u bogomolju su ušlimonasi iz manastira Žiče, što znači da je manastir Kovilj počeo 

da funkcioniše kao svojevrsni metoh tog manastira. Nažalost, prvobitna bogomolja nije 

sačuvana, kao ni crkva koja je na njenom mestu podignuta u XV veku. 

Legenda… 

…počinje susretom Save Nemanjića i ugarskog kralja Andrije. Srpski arhijerej došao je sa 

svojom svitom, radi pregovora o miru, posle napada Ugarske na kralja Stefana Prvovenčanog. 

Pregovori i izmirenje između Stefanovog izaslanika, mlađeg mu brata i ugarskog kralja su se, 

prema biografima svetog Save, dogodili kod mesta Ravno – negde u ravnici. 
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Dogodilo se čudo koje je učinio sveti Sava: 

molitvama, da se prospe grad (led) i „ohladi“ ratnička i osvajačka glava Andrijina. Snagom 

reči upućenih istovremeno ugarskom kralju, sveti Sava uspeva da preobrati Andriju od 

osvajačkih namera i izazove u njemu takvu miroljubivost da su se njih dvojica susreli k’o 

najbolji prijatelji. Ugarski kralj je suparničkoj strani poklonio najbolje konje, borbeno oružje i 

druge dragocene darove i naredio da se sve to odnese Stefanu Prvovenčanom, dotadašnjem 

njegovom ratnom protivniku. Priča se da je, pod uticajem slatkorečivosti svetog Save i 

snagom njegovog duha, Andrija prešao u pravoslavlje, a svetog Savu je ispratio i poslao svoje 

odabrane vojnike da ga sa „svakom počašću doprate dok se preko reke Save ne preveze“. 

U tekstovima i komentarima savremenih istoričara o napadu Ugarske na Srbiju, uglavnom, ne 

smatra se verodostojnim podatak o Andrijinom pokrštavanju, premda se za mnoge događaje iz 

istorije srpske srednjovekovne države žitija navode kao osnovni istorijski izvori. 

Ovaj manastir je, dakle, nastao na mestu na kojem su se izmirile ugarska i srpska vojska, a 

posrednik tog izmirenja bio je sv. Sava. Na mestu na kojem je mir postignut, bila je podignuta 

jedna crkva, iz koje se kasnije razvio ovaj manastir. Zato, pored toga što je mesto gde se 

sakupljaju monasi, ovaj manastir istovremeno je i simbol pomirenja i apel za mir svim 

ljudima. Simbol je mira, ali ne onog koji samo znači stanje bez ratovanja, nego istinskog mira. 



Današnja crkva manastira Kovilj potiče iz 

XVIII veka. Interesantna je i stoga, što svojom arhitekturom podseća na srpske 

srednjovekovne manastire, a najviše na manastir Manasiju koji joj je bio arhitektonski uzor. 

Po tome se manastirska crkva razlikuje od drugih na teritoriji Bačke, gde su crkve mahom u 

baroknom stilu, jer je najveći broj njih zidan u vreme vladavine Austrougarske, koja je 

diktirala arhitekturu, ali i način bogosluženja, način pojanja i crkvenu umetnost 

uopšte. Ikonostas u crkvi naslikao je Aksentije Marodić koji se školovao u Italiji i ovaj 

ikonostas je radio ugledajući se na renesansne majstore. Značajno je da je on ikonostas 

naslikao dobrim delom kao uzdarje, jer su monasi ovog manastira pomogli njegov boravak i 

njegovo školovanje u Italiji. 

Zanimljivosti 

Crkveni oltar je zanimljiv, jer se iza njega nalazi kopija Tajne večere, kako ju je 

naslikao Leonardo da Vinči. S obzirom da se radi o pravoslavnom hramu, ovo pozicioniranje 

ovakve slike predstavlja veliku enigmu. Po legendi manastir je osnovao sv. Sava (Rastko 

Nemanjić), prvi srpski arhiepiskop. 

U svojoj mladosti (oko 1192) pobegao je od kuće, 

kako bi se uključio u monaški život na svetoj gori Atosu, gde je i dobio monaško ime Sava. 

Prvo je boravio u ruskom manastiru, a zatim se preselio u grčki manastir Vatopedi. Pred kraj 

1197. pridružio mu se i njegov otackralj Stefan Nemanja. Godine 1198. zajedno 

obnavljaju Hilandar. 



Sava je, navodno templarskim brodovima putovao iz Barija u Italiji ka Izraelu, Egiptu i Siriji. 

U Egiptu još uvek postoje njegove zadužbine. Navodno je mala građevina, u kojoj se veruje 

da je Isus održao poslednju večeru, u srpskom vlasništvu. Sv. Sava ju je kupio uz blagoslov 

jerusalimskog Patrijarha. Ovo bi moglo objasniti koviljsku sliku Tajne večere iza oltara. 

Druga zanimljivost vezana za manastir Kovilj je, da ga je navodno posetio veliki majstor 

Antoan iz reda Templara u XVI veku. U priči se opisuje i kako je Antoan meditirao u pravcu 

zvezde/planete Sirijus i tako “komunicirao” sa vitezovima svog reda. Potvrda njegovog 

boravka je navodno krst sa raspećem na vrhu ikonostasa, gde je Hrist obavijen orfičkom 

zmijom, koja je u suštini predhrišćanski simbol. Centralni veliki krst ima na svoja četiri kraja 

po jednu osmougaonu zvezdu, sa ružom u sredini, što bi moglo ukazivati na red templara, koji 

su se identifikovali sa brojem osam. 

Bratstvo 

 

Monaški hor manastira Kovilj 

Ali, manastir ne čine prvenstveno zgrade, hram i konaci, nego zajednica ljudi koja u njemu živi. Manastir je zajednica 

ljudi koji su bili spremni da se odreknu svega što ovaj svet nudi i da dođu na jedno mesto koje jeste mesto molitve. 

Tu se uspostavljaju mir i harmonija i u samom čoveku. Bratstvo manastira Kovilj broji 30 monaha, što Kovilj čini 

jednim od najbrojnijih muških manastira u okviru Srpske pravoslavne crkve. Skoro polovina monaha je 

visokoobrazovana, a deo njih nastavlja obrazovanje i usavršavanje u teološkim naukama. Među monasima Kovilja ima i 

stranaca. Jedan je Novozelanđanin, drugi Bugarin, pa Slovak… Svi rade na manastirskom imanju od oko 50 hektara, 

jer život od svojih ruku i svog truda jeste jedan od principa manastirskog života. Uz redovne molitve i rad na imanju, 

pevaju u čuvenom, značajnim nagradama ovenčanom,manastirskom horu koji neguje tradicionalno vizantijsko 

pojanje, slikaju ikone, prave sveće… Nadaleko su čuveni med od belog bosiljka, voćne rakije, konjak i liker od oraha 

manastira Kovilj. 

Bukvar Pravoslavlja 



Pa ipak, Kovilj je u javnosti postao poznat 

prevashodno po televizijskoj emisiji „Bukvar pravoslavlja“ koja je na TV Novi Sad i prvom 

programu RTS emitovana skoro deset godina. Vođa projekta bio je vladika Irinej, a vladika 

Porfirije i monasi manastira Kovilj radili su na projektu. Vrlo brzo je usledila reakcija na 

njihov „izlazak iz manastira“. Neuobičajeno veliki broj ljudi počeo je da dolazi u Kovilj. 

Dolazili su ljudi radi običnih duhovnih razgovora i zbog potrebe da se ispovedaju, ali stizali 

su u velikom broju i oni koji imaju duboke egzistencijalne, duhovne, psihološke i sve druge 

probleme sa kojima se suočava moderan čovek. Neki su rešenja tražili na pogrešan način pa 

su posrnuli u alkohol, drogu i delinkvenciju. Pokazalo se da razgovori sa duhovnicima 

pomažu i to je usmerilo deo manastirskih aktivnosti. 

Poznati žitelji manastira 

 

Jovan Rajić 

Mnogo je obrazovanih, izuzetnih ljudu, u istoriji manastira Kovilj. Najpoznatiji žitelj ove svetoarhangelske obitelji bio 

je Jovan Rajić, vrhunski bogoslov svoga vremena koji je istinski bio upućen i u profane nauke. 

Jovan Rajić 

Obrazovan u školi Emanuela Kozačinskog i kijevskoj duhovnoj akademiji, koja je važila kao 

središte pravoslavne skolastike i dogmatike, Rajić je postao najčuveniji teolog kod Srba; 



nazivan je srpskim Zlatoustom. Imajući na umu opasnost Srpske pravoslavne crkve u 

Vojvodini od unijaćenja, naročito se usavršio u pitanjima koja su isticala preimućstvo 

pravoslavnih dogmi nad unijatskim. Rajić je mnogo originalniji i mnogo znatniji kao istoričar. 

Njegova istorija je vrlo obilno delo i prvi veliki i ozbiljan pokušaj da se prošlost Južnih 

Slovena prikaže u celini i uporedo sa istorijom okolnih naroda. Suprotno ranijim hronikama, 

koje počinju crkvenom istorijom i koje događaje i oblike društvenog uređenja tumače Božjim 

proviđenjem, njegova istorija počinje ranijom sudbinom Slovena i u prikazivanju događaja i 

državnih oblika oslanja se na pisana dokumenta i kritička razmatranja. 

 

Georgije Branković 

U njegovo vreme, kada se htelo reći da je neko učen, govorilo se da je „učen kao Rajić“. Znamenit monah bio je 

i Georgije Branković, potonji patrijarh, koji se ovde zamonašio. Bilo je poznatih muzičara. Jedan od takvih 

je Damaskin Davidovič koji je završio muzički konzervatorijum u Beču, a u Kovilju je oformio bogatu muzičku 

biblioteku kojoj ni danas nema ravne u Srbiji. 

Poznato je i da su do Drugog svetskog rata ovde visile slike Ticijana i Rafaela. Sačuvano je 

nešto od otmenih salona u kojima i danas primaju posetioce. Od ogromnog imanja, koje je 

manastir imao od vremena Marije Terezije nije ostalo mnogo, ali sačuvano je ono najvažnije – 

duh i vera. Neguju se tako da privlače ljude iz celog sveta. Neki dođu u posetu, neki da 

ostanu. Otac Sava, monah manastira Kovilj došao je sa Novog Zelanda pre petnaest godina. 

Potiče iz porodice katolika i protestantkinje, a prešao je u pravoslavlje i zamonašio se u 

šesnaestoj godini. Porodica je to prihvatila. Godinu dana bio je monah u Australiji, a onda je 

tražio da dođe u Srbiju. Prešao je ceo svet da dođe u Kovilj. Tu je našao sve što mu je 

potrebno. 

Više o Kovilju ovde… 
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Винча — Бело брдо (археолошки локалитет) 

Из Википедије, слободне енциклопедије 

 

За остале употребе, погледајте чланак Бело Брдо. 

 

 

Поглед из ваздуха на савремено насеље и археолошки локалитет Винча Бело брдо 

Винча - Бело брдо је археолошки локалитет који се налази на десној обали Дунава, у 

селу Винча, 14 km југоисточно одБеограда. На овом локалитету су истраживани остаци 

највећег праисторијског насеља у Србији и једног од 

најзначајнијихнеолитских локалитета у Европи. Налазиште је добило име Бело брдо по светлој 

боји лесне терасе на којој се налази, али је у стручној литератури познатије под именом Винча. 

Садржај 
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[уреди]Историјат истраживања 

Винча се први пут помиње 1893. када је на састанку Српског геолошког друштва Јован 

Жујовић скренуо пажњу на ово налазиште. А када су 1897. приказани предмети који су овде 

откривени, закључено је да постоји могућност да се овде налази праисторијски 

локалитет.[1] Иако су систематска ископавања вршена у три засебне серије, са повременим 

прекидима, истраживање локалитета у виду обраде материјала, сређивања документације, 

упоређивања са другим локалитетима на територији централног Балкана и публиковања 

налаза, траје готово без престанка. 

[уреди]1908-1934 

 

 

Професор Милоје Васић (1869-1956) 

Професор Милоје Васић је на овом локалитету започео 

прва методолошки утемељена археолошка ископавања у Србији 1908. године, инистирајући на 

систематском истраживању, јер је само тако било могуће доћи 

до стратиграфски и хронолошки сређеног материјала. Током ових ископавања дошло се до 

веома задовољавајућих резултата, али било није било довољно средстава за даљи рад. 

Захваљујући помоћи директора Руског археолошког института у Цариграду, Фјодора Успенског, 

послеПрвог светског рата помоћи британског археолога Сер Џона Линтона Мајреса и 

власника бирмингемске новинске куће Сер Чарлса Хајда, 1911. истраживање се наставља са 
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прекидима до 1934. године, а добијени резултати су изузетно значајни за разматрања о 

настанку и карактеру овог праисторијског насеља. 

После овог периода, током наредних десет година иако није било ископавања, Васић се и даље 

бавио Винчом и резултате рада објавио је између 1932. и 1936. године у монографији 

Праисторијска Винча I-IV.[2]. 

[уреди]1978-1986 

 

 

Оснивачи одбора САНУ у посети налазишту (слева надесно: Д. Срејовић, В. Чубриловић и Н. 

Тасић) 

Залагањим Васе Чубриловића, Јована Тодоровићаи Николе Тасића основан је 1976. године 

Одбор за археолошка истраживања у Винчи при председништву САНУ, а 1978. године започета 

су и систематска археолошка ископавања у организацији Музеја града Београда. Процес 

истраживања је водило Одељење за археологију Филозофског факултета у Београду. У нови 

пројекат били су укључени и Археолошки иБалканолошки институт САНУ. Радовима су 

руководили Гордана Марјановић Вујовић, која је испитала средњовековну некрополу, и Никола 

Тасић, истраживач енеолитских и бронзанодопских слојева Винче. 

Од 1982. године када су започети радови на неолитскимслојевима, руководилац истраживања 

је постао академик Милутин Гарашанин, а нешто касније и академик Драгослав Срејовић. 

Циљ обновљених ископавања у Винчи био је испитивање културног слоја у широком ископу, 

чиме би се добили потпунији подаци о стратиграфијиналазишта и облику зграда, као и знања о 

другим одликама појединих хоризоната. У истраживачком пројекту у Винчи на реконструкцији 

почели су да раде и палеозоолози, физичари, хемичари, петролози, антрополози и други 

стручњаци. 

Пошто је остатке култура металних доба установио и М. Васић, али им није посветио превише 

пажње приликом публиковања Винче, један од циљева ископавања 1978-1986. био је и 

истраживање слојева који су настали после краја неолитске епохе. Подухват подједнако 

значајан као откривање постнеолитских слојева било је и ревизионо ископавање 

дела профила који је чинио јужну границу Васићевих истраживања. Ископавања 1978-1981. 

године су дала прецизне податке о слојевима у профилу.[3]. 

[уреди]1998-2008 
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Трећа серија ископавања започиње под руководством професора Ненада Тасића. Од 1998. 

године је стављен акценат на увођење рачунарских технологија у археолошку методологију са 

циљем вршења комплекснијих анализа. Оформљене су 

посебне лабораторије за керамику, глачани и окресани 

камен, археозоологију и макроботанику. Ово је омогућило обављање специјалистичких 

анализа током самих ископавања. 

Током теренских истраживања од 1998. до 2008. године, испитане су различите процедуре које 

употпуњују сазнања о археолошким слојевима 

попут флотације, археозоологије,геотомографије, а за потребе складиштења и бољег прегледа 

велике количине података специјално је развијен и софтвер ArchaeoPack [4], који је омогућио 

тродимензионалну представу терена у сваком тренутку, као и приказивање положаја 

одређених типова налаза у односу на терен, непокретне објекте или на други тип и врсту 

налаза. У стандардну процедуру ушле су и различите хемијске и физичке анализе. 

Организоване су и две радионице експерименталне археологије са 

циљем реконструкције процеса производње керамичких посуда. Велика пажња се посвећена је 

заштити културне баштине па је 2004. године урађено тродимензионално скенирање 

угроженог дела профила и започето заштитно истраживање и насипање у циљу његове 

стабилизације и очувања[5]. 

Свесни великог значаја добре документације која је пратила истраживања у Винчи, велика 

пажња била је посвећена сакупљању и чувању података. Захваљујући доброј документацији 

постало је могуће повезати резултате истраживања из све три истраживачке серије. 

Од 1998. радило се и на популаризацији културне баштине, кроз пројекте као што су 

интерактивно цд издање Осми миленијум Винче, документарни филм Сто година 

истраживања у Винчи, издање Винча – насеље првих земљорадника, изложба Винча - 

праисторијска метропола која је била посвећена прослави стогодишњице од почетка 

истраживања. 

[уреди]Стратиграфија 
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Јужни профил ископа Милоја Васића после истраживања 1982. године 

Стратиграфија налазишта у Винчи је изузетно комплексна зато што покрива временски распон 

од краја 7. миленијума п. н. е. па до данас. Културни слој, који достиже дебљину од 10,5 

метара, на појединим местима је формиран сукцесивним животом на једном месту током 1000 

година трајања неолита на овом налазишту, а затим и каснијим стамбеним хоризонтима 

из енеолита и бронзаног доба чији су трагови доста оштећени средњовековним укопима 

гробова, да би на крају на истом месту настало и савремено насеље. Јужни профил ископа 

настао систематским истраживањима професора Милоја Васића, односно пресек кроз 

вештачки настало брдо, уз податке добијене истраживањима у широком ископу је омогућио да 

се хронолошка позиција свих фаза Винчанске културе прецизно одреди. Ово је до сада једини 

пронађен локалитет на коме су документоване све фазе ове културе. Комплексност 

стратиграфије је један од основних разлога што се овај локалитет ископава већ читав један век 

а истраживања, упркос великој површини која је отворена до сада, нису ни близу краја. 

[уреди]Неолит 

 Најстарији слојеви на локалитету припадају остацима старчевачке културе. Непосредно 

пре појаве винчанске културе, на простору централног Балкана, у деловима Панонске 

низије, Трансилваније, источне Босне и северне Македоније живели су носиоци културе 

раног и средњег неолита, која је добила име према локалитету Старчево. У најнижим 

слојевима на локалитету налази се насеље ове културе, која је трајала између 6200. и 

5200. године п. н. е. 

 Чињеница да је Винча откривена веома рано, у првим деценијама бављења 

археологијом на Балкану, омогућила је да се читав период позног неолита у овом делу 

света назове њеним именом – винчанска култура. Свакако да је и десет метара 

дебео културни слој, у коме су садржане све фазе ове културе, заслужан за 

статус епонимног налазишта. Винча је за сада једини локалитет ове културе где су 

заступљене све фазе развоја винчанске културе. Насеље заједнице која се бавила 

земљорадњом, ловом и риболовом трајало је на овом месту читавих 1000 година, 

између 5500 и 4500. године п. н. е. У бројним истраженим слојевима пронађени су 

остаци стамбених објеката као и комуникације, налик улицама, између њих. Богатство 

налаза са овог локалитета (од керамичких посуда, фигуралне пластике, алатки од 

животињских костију и глачаног и окресаног камена, остатака кућа) говори у прилог да 

је Винчанска култура на овом месту била просперитетна, што потврђује дуготрајност 

насеља. 

[уреди]Енеолит 

 Налаз четири гроба Бодрогкерестур културе значајан је за утврђивање релативне 

хронологије слојева насталих после неолита. Датовање радиоактивним 

угљеником смешта бодрогкерестурску културу у време између 4000. и 3700. године п. 

н. е., али се на основу ситуације на терену чини да су гробови ове културе у Винчи 
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укопани тек пошто је баденсконасеље напуштено[6]. Међутим, многе ствари не говоре у 

прилог ове интерпретације. 

 Непосредно изнад најмлађег стамбеног хоризонта неолитског насеља у Винчи 

формирано је, изгледа, насеље баденске културе. Према налазима керамичких 

предмета установљено је да се ради о раној, односно предкласичној фази баденске 

културе[7]. Овај хоризонт је изузетно значајан по налазу четири фигурине у 

виду Kopflosidole (дводимензионалне женске фигурине у облику пешчаног сата), од 

којих је једна готово потпуно очувана. На основу датовања радиоактивним 

угљеником овај хоризонт је опредељен у 3600-3500. годину п. н. е. 

 Открића приликом ископавања 1878-1983 и 1998. године су показала да се у Винчи 

одвијао интензивнији живот у доба костолачке културе. Налаз јаме која према 

аналогијама указује да је можда коришћена у погребним обичајима и/или у култу 

предака сугерише задржавање носилаца костолачке културе на овом месту. За ову 

културу нема датума добијених анализомрадиоактивног угљеника, па се она 

методом релативног датовања оквирно смешта у време између 3200. и 2800. године п. 

н. е. 

[уреди]Бронзано доба 

После краткотрајног прекида крајем бакарног доба, Винча је поново оживела са насељавањем 

носилаца ватинске културе. Ово насељавање се дешава почетком бронзаног доба које се датује 

у средину трећег миленијума п. н. е. Као и у случају других постнеолитских култура у Винчи, 

остаци овог слоја уништени су укопом средњовековне некрополе. Ипак откривено је довољно 

материјала да се одреди постојање бар једне фазе у развоју ватинске културе. 

[уреди]Слојеви пре средњег века 

По скидању средњовековне некрополе наишло се на веома компликовану ситуацију у 

релативно танком исечку културног слоја. У питању је била површина са 

габаритима неолитских кућа и са мноштвом јама из периода енеолита и бронзаног доба. 

Међутим, у слојевима између неолитских и средњовековних јавља се и материјал који припада 

културама гвозденог доба, античком периоду и византијском периоду. Током ових периода на 

самом локалитету нису пронађени стамбени хоризонти, односно током тих периода нема 

насеља на Винчи али одређивање контекста ових налаза је у великој мери била отежано због 

девастације изазване каснијим укопима гробних рака између 8. и 15. века. 

[уреди]Средњи век 

Систематским истраживањима од 1978. до 1983. године откривено је 713 гробова, чиме је 

обухваћен велики део некрополе на којој је сахрањивање обављано од 8. до 15. века. 

Издвојене су три хоризонта сахрањивања од 8. до 10. века, од 11. до 12. века и од 13. до 15. 

века. У сва три хоризонта покојници су по хришћанским обичајима полагани директно у земљу, 

у опруженом положају са главом окренутом ка западу[8]. 
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Смедеревска 

тврђава је градска 

утврда у Смедереву коју је 

на ушћу 

реке Језаве у Дунав у другој 

четвртини XV века (од 1428. године) подигао деспот Србије Ђурађ Бранковић (1427-1456), по њој 

назван Смедеревац. Тврђава је по свом типу класична водена (опкољена је Дунавом и Језавом, а са 

југа вештачким шанцем који повезује две реке) равничарска утврда
[2]

 што је чини јединственом у 

српској средњевековној архитектури
[2]

, а за узор приликом градње узет је Цариград и његови 

бедеми
[3][4]

. Према својој површини од 10ha 41a14m²
[3]

 (11,3272ha према мерењима из 1975. године
[4]

) 

без спољашњег бедема и кула односно 14.5ha
[3]

 са њима, представља једну од највећих тврђава у 

Европи
[4]

 и највећу тог типа
[тражи се извор од 11. 2009.]

. Има основу разнокраког троугла (550m x 502m x 

400m)
[3]

 у чијем је северном темену је смештен мањи разнокраки троугао (75m x ?m x ?m)
[3]

 који 

формира тзв. Мали Град, док остатак утврде чини тзв.Велики Град. Снага смедеревских бедема 

показала се приликом османлијских опсада
[5]

: 

 1439. године (када је после три месеца глад приморала опсађене на предају) 

 1453. године (када је одбијен напад Мехмеда II(1451-1482) који је те године заузео Цариград) 

 1456. године (када је одбијен напад) 

да би их Османлије коначно освојиле предајом града без борбе 1459. године, што је представљало и 

формални крај деспотовине Србије. 

Сјајан дизајн утврде може се видети на основу чињенице да на њој, од окончања српске градње 

средином XV века и османлијског додавања четири артиљеријске куле 1480. године, није учињена 

никаква преправка све до краја њене војне употребе у другој половиниXIX века
[3][2][4]

, након што је, са 

још неколико утврда, 1867. године предата кнезу Србије Михајлу Обреновићу(1839-1842, 1860-1868). 

Тврђава је претрпела значајна разарања током светских ратова од бомбардовања и експлозија
[3][4]

, 

али је и поред тога задржала своју монументалност. Данас је Велики Град махом у рушевинама и 

изложен зубу времена, док су на простору Малог 

Града изведениконзерваторски и рестаураторски
[2][4]

 радови чиме му је донекле враћен пређашњи 

изглед, а цела тврђава се од 1946. године налази под заштитом државе
[1]

.Мали Град је често 

поприште културних и спортских манифестација, а током Смедеревске јесени он постаје културна 

престоница Смедерева и поприште одржавања многобројних представа и концерата. 
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[уреди]Фазе градње тврђаве 

Првобитна идеја која је постојала при градњи Смедеревског Града било је подизање утврђеног 

дворца за деспота и његову породицу уз границу према краљевини Мађарској из које би се они, у 

случају опасности од Османлија, лако могли склонити на безбедан простор 

њиховог северног сениора и суседа. Са таквим планом се отпочело са градњом 1428. године под 

надзором Томе Кантакузина, али је током наредних пола века тврђава била више пута проширивана, 

дограђивана и прерађивана, да би 1480. године попримила обрисе које и данас поседује. Према 

истраживањима која је спровео и објавио Леонтије Поповић, на Смедеревској тврђави се могу 

разликовати 4 различите фазе срспке и 1 фаза османлијске градње
[4]

. 
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[уреди]I фаза градње (1428—1439) 

Прва фаза градње обухвата подизање Малог Града са унутрашњим зградама, махом дрвене 

конструкције. Он је био опасан ниском бедемом и воденим шанцем односно рекама, а поседовао је 

три капије, једну према насељу и две према Дунаву, уз Донжон. Неки аутори износе тезу
[2]

, да у 

првом моменту уопште није постојала капија ка насељу, већ да се пре подизања ниског бедема и 

воденог шанца у утврду учазило кроз капије на обали Дунава. 

После подизања Малог Града, постало је јасно да он није довољан и одмах се приступило његовом 

проширењу додавањем дугих бедема који би формирали Велики Град. О томе да се првобитно 

планирало само подизање Малог Града сведоче отвори за топове у њему који су данас усмерени у 

бедеме, који су подигнути касније
[4]

. Није могуће а сигурношћу одредити докле је и у коликој мери био 

подигнут Велики Град 1439. године када су Османлије опселе Смедерево, али је извесно да је он био 

у завршној фази, јер је опсадиоцима изледао као светско чудо
[4]

, иако су се сусрели са Цариградским 

бедемима који су послужили као нека врста инспирације за смедеревске. Тако да је она 

највероватније била мање више у потпуности завршена (ниски+високи бедем+водени шанац), али је 

питање било да ли су све куле на варошком и језавском бедему биле скроз завршене. Током овог 

периода су извршене и преправке на врховима неких кула које су засвођене да би на њима могли 

бити постављени топови којима је дејствовано по непријатељу 1439. године. 

[уреди]II фаза градње (1444—?) 

После обнове српске деспотовине Сегединским миром 1444. године, отпочела је обнова тврђаве, 

ојачавање неких кула да би могле да носе топове и замена дрвених зграда у Малом Градукаменим. У 

овом периоду је додата и тзв. кула девет браће главе и седам браће главе у Малом Граду, која је 

нижа од осталих и која је служила као магацин за житарице
[4]

. 

[уреди]III фаза градње 

Током треће фазе градње, коју је немогуће приближније датирати због континуитета градње, 

подигнути су ојачани бедеми на дунавској страни са једном кулом и језавској страни са три куле. 

[уреди]IV фаза градње 

Четврта фаза градње обухвата додавање четири куле на дунавском бедему који је окренут према 

краљевини Мађарској. Леонтије сматра да је ово урађено на султанов захтев јер 

је деспотЂурађ сматрао Мађаре својим савезницима, па није имао потребу за ојачавањем те стране. 

Међутим постоји могућност да је то деспот урадио самоиницијативно, да би се заштитио, за случај да 

услед неке несугласице између њега и Хуњадија, којих је било, дође до напада Мађара на 

Смедерево. Постоји могућност да је то можда изведено после Ђурађевог заробљавања Хуњадија, 

наконе друге косовске битке 1448. године. 

Иако мотиви за њихово накнадно подизање нису у потпуности јасни, оно што се по начину њихове 

градње може закључити је да су подизане у мирнодопским приликама, пошто су за разлику од 
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http://sr.wikipedia.org/wiki/1448


осталих које су подигнуте од камена трпанца на брзину, ове четири рађене прецизним слагањем 

камена и црвене опеке чиме су постигнути византијски меандри црвено сивих боја
[4]

. 

[уреди]V фаза градње (1480) 

Последња фаза у развоју Смедеревске тврђаве одиграла се 1480. године, после битке на 

Годоминском пољу 1476. године. Током ње су Османлије од материјала добијеног рушењем 

некадашње деспотове цркве Благовештења у Великом Граду, подигли ниску артиљеријску кулу на 

ушћу Језаве у Дунав. Уз помоћ материјала са других страна подигнуте су још две такве куле у 

теменима троугаоне основе тврђаве и на крају још једна нсика артиљеријска кула која је 

представљала улазну градску кулу, која је нестала у експлозији муниције 1941. године. 

[уреди]Изглед тврђаве 

У Малом граду је био смештен двор деспота Ђурђа са резиденцијом за становање и палатом за 

пријеме. Изграђен је 1428. - 1430. године као посебно утврђени владарски двор са свих страна 

опточен водом, и баш због тога се сврстава у тип водених утврђења, премда нема темеље у води 

(Леонтије Павловић). Мали град има донжон кулу, у централном делу каменизидани бунар, а 

улазило се са југозападне стране, кроз двојни систем капија. 

Од Великог града који има 19 кула одвојен је воденим ровом. У Малом граду налази се 6 кула, од 

којих је на једној натпис из кога се јасно види да је град подигао Ђурађ Бранковић. Куле су широке 

око 11 m, високе око 20 m. Рађене су од ломљеног камена у добром кречном малтеру. Дебљина 

зидова достиже и до 4,5 m. Најдебљи су зидови према копненој страни Смедеревске тврђаве која 

има површину око 11 ha. У Великом граду постојао је митрополијски комплекс са пратећим 

просторијама и грађевине за становништво. 

[уреди]Основни подаци о тврђави 

Смедеревски град био је једна од највећих средњевековних тврђава у Европи. Језгро је 

представљао троугаони тзв. Мали град, у врх Великога, опет троугаоног града. Овај већи део 

саграђен је одмах после Малога града, који је завршен 1430. године. Мали град је имао 6, а велики 

град још 19 — укупно 25 великих четвртастих кула. 

Површина малог и Великог града, по мерењу из 1975. године, износи 11,3272 хектара. Он је 

уклијештен 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. 

Паралелна страна са Дунавом има 550 m, друга са Језавом 400, а трећа према вароши 502 m. То је 

заправо умањена слика цариградског утврђења. Овај монументални колос српске војне архитектуре, 

са све три стране окружен водом, деловао је неосвојиво. Па ипак, светски догађаји, јаки продори 

Турака убрзали су пад Смедерева. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0#note-.D0.9B.D0.B5.D0.BE.D0.BD-3
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&section=6
http://sr.wikipedia.org/wiki/1480
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%99%D1%83&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%99%D1%83&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/1476
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%99%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/1941
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&section=7
http://sr.wikipedia.org/wiki/1428
http://sr.wikipedia.org/wiki/1430
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B6%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&section=8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1430


Мали град је служио Деспоту Ђурђу као утврђен замак, од чије су једине велике дворане остала до 

данас четири дводелна прозора на градскоме платну, а пространство Великога града било је 

потребно за смештај многобројне посаде, чији је број могао износити и више хиљада људи, као што 

је, по неким подацима, и број нападача износио више десетина хиљада. 

Тешки намети, дугогодишњи исцрпљујући рад на зидању града, оставили су трагове у народном 

сећању и везали проклетство за име Јерине. 

Од некада малог предграђа, које је било смештено уз саму обалу Дунава и то даље од градских 

зидина, развило се у току векова, а нарочито после 1867. године, данашње велико место Смедерево. 

[уреди]Историја 

Након смрти Стефана Лазаревића, деспот Ђурђе Бранковић није могао остати у Београду који су 

преузели Мађари, па је саградио нову престоницу у Смедереву. Место је изабрао што даље од 

Турака, а са ослонцем на Дунав и границу Угарске. Ту је равница, те је саграђен водени град, 

опкољен Дунавом и Језавом, а са треће стране прокопан је ров са водом. Грађен је од 1428. до 1430. 

године, како се види из великог натписа изведеног опекама на једној кули унутрашњега (малог) 

града. Овакви натписи су ретки, а ово је једини пример у Србији. Има их још у Византији, а са те 

стране узет је можда и модел за зидове и куле, што је разумљиво када се зна да је радове водио 

Византинац Кантакузен, брат Ђурђеве жене Ирине. 

[уреди]Пад 

Мада је 15. век већ увелико време ватреног оружја и мада то оружје Срби, а нарочито Турци, већ 

увелико употребљавају, Смедеревска тврђава је ипак конципиран као град саграђен за борбу и 

одбрану хладним оружјем и од хладног оружја. Топовских места нема, сем ако топови нису били 

постављени само на платформама високих кула — али то су могла бити само мања оруђа. Пошто су 

га заузели, Турци су га, 1480. године појачали, додајући му испред сва три угла по једну савременију 

ниску батеријску кулу за одбрану. 

[уреди]Скорија историја 

За време Првог светског рата и преласка Аустријанаца преко Дунава, стари град је био бомбардован 

чак и топовима од 42 cm и тешко оштећен. У Другом светском рату доживео ново разарање због 

велике експлозије муниције која је ту била смештена. Пред крај рата рушили су га и енглески 

бомбардери. Данас је цео велики комплекс у рушевинама. 

  

http://sr.wikipedia.org/wiki/1867
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&section=9
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D1%83%D1%80%D1%92%D0%B5_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1428
http://sr.wikipedia.org/wiki/1430
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&section=10
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%98%D0%B5
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http://sr.wikipedia.org/wiki/1480
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&section=11
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82


Виминацијум 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

За чланак о зборнику радова, погледајте Viminacium. 

 

 

Остаци Виминацијума 

 

 

Остаци мајке и детета сахрањених заједно умрлих од куге око 250. године нове ере 

Виминацијум (лат. Viminacium) је археолошко налазиште у близини Старог Костолца, 12 

километара од Пожаревца. Римски војни логор и град настао је у I и трајао до почетка VII века. 

Био је један од најзначајнијих легијских логора на Дунаву, а извесно време и главни град римске 

провинције Горње Мезије (Moesie Superior), која је обухватала највећи део Србије, 

северну Македонију и део северозападнеБугарске. 

Под Хадријаном стекао је статус муниципија, града са високим степеном аутономије који 

подразумева и независну градску управу. За владавине Гордијана Трећег постаје колонија 

римских грађана и добија право ковање локалног новца. У оквирима римске управе био је то 

највећи статус који један град може да досегне. Овде је 211. године Септимије Север прогласио 

http://sr.wikipedia.org/wiki/Viminacium_(%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/VII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Viminatium.jpg
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Skelet.jpg


царем свога сина Каракалу. Виминацијум имао је више десетина хиљада становника, док је 

логор око кога је настао град имао чак 6.000 војника. 

Био је седиште епископа у 4. веку, а касније добије статус митрополије. Први митрополит 

Виминацијум који се помиње је митрополит Амант, који се помиње као учесник Сабора у 

Сардици (данашња Софија) 343. године. Након најезде варвара (Авара и Хуна) под 

вођством Атиле град је разорен 441. године. Обновљен је као погранично војно 

утврђење 535. године, за време владавине цараЈустинијана I (527.--565.) када и митрополија у 

Вимиинацијуму. Се доласком Словена на остацима Виминацијума настаје насељеБраничево. 

Обимна археолошка истраживања започета су због изградње термоелектране и површинског 

копа Дрмно, 1977. године, на простору некропола, југозападно од каструма. Истраживања су 

дала изузетно богат и значајан археолошки материјал. Пронађене су занатске радионице, а и 

пећи за печење опеке. Пронађене су терме, које су биле главно састајалиште Римљана. 

Ископано је шест базена, понегде се назиру и осликани зидови са цветним и животињскм 

мотивима. У средишту терми биле су просторије за масажу. Купатило је било парно: топао 

ваздух је циркулисао између стубића и загревао опеку испод подница. Вода је стизала са 

извора, у слободном паду, акведуктом истраженим у дужини од десет километара. Пронађене су 

и светиљке које су служиле за ноћно купање. 

Ископан је Маузолеј, за који се претпоставља да је гробница цара Хостилијана, сина 

цара Трајана Деција, које је боравио у Виминацијуму током 251. године. Хостелијан је дошао на 

престо после трагичне смрти његовог оца Трајана и брата Херенија. Ни Хостелијан није дуго 

поживео, умро је вероватно од куге. Могуће је да је спаљен у Маузолеју. Пронађено је више 

гробница са изузетним фрескама. Две фрескама осликане гробнице потичу из доба паганства, 

закључује се по декорацији флором и фауном живих боја. Трећа гробница украшена је ликом 

девојке која је припадала вишим друштвеним слојевима, на шта упућују пронађени делови 

златном бојом обрубљене хаљине. До сада је истражено више око 14.000 гробница, Фреско-

сликарство је, уз налазе гробница пружало значајне податке о почецима хришћанства на овим 

просторима. Налаз гробница са Небеским јахачем и Христовим монограмом пружају идеју како 

се паганство преображавало у хришћанство. 

Откривена је Северна капија утвђења, а потојале су још три, што указује на моћни систем. 

Пронађено је и мноштво новчића. Највише ипак, у гробницама у које су полагане са три крчага 

(за уље, вино, воду) и новчићем у устима - да Херону плате превоз на онај свет. 

У 19. веку још су се јасно назирали обриси насеља, широке улице које се секу под правим углом, 

тргови, позоришта, купатила, водовод и градски бедеми. Данас су остали само делови. 

Мермерне скулптуре, надгробне плоче и саркофази, накит и посуђе из Виминацијума чувају се у 

Народним музејима у Београду и Пожаревцу. 
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Голубачки Град 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

(преусмерено са Тврђава Голубац) 

 

Координате: 44° 39' 40" СГ Ш, 

21° 40' 43" ИГД 
Голубачки Град 

 

Голубац са Дунава 

 

Опште информације 

 

Место код Голубац 

 

Општина Општина Голубац 

 

Држава  Србија 

 

Врста споменика тврђава 

 

Време настанка XIV век 

 

Тип споменика Споменик културе од изузетног значаја 

 

Власник Република Србија 

 

Надлежна установа за 

заштиту 

Регионални завод за заштиту споменика 

културе Смедерево 
 

Надлежна институција 

 

Седиште Голубац 

 

Адреса Цара Лазара 15 12223 Голубац 

 

Телефон (012) 78 128 
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Голубачки 

Град или Голубац је средњо

вековна тврђава, споменик 

културе од изузетног значаја. Налази се у Националном парку Ђердап, на десној обали Дунава, 

4 km низводно од данашњег насеља. Смештена је на високим литицама, на месту на ком 

се рекасужава, на самом улазу у Ђердапску клисуру. 

Садржај 

  [сакриј]  

 1 Уређење тврђаве 

o 1.1 Предњи град 

o 1.2 Задњи град 

o 1.3 Горњи град 

o 1.4 Куле 

 2 Прошлост тврђаве 

 3 Голубац данас 

 4 Обнова тврђаве Голубац 

 5 Референце 

 6 Литература 

 7 Спољашње везе 

[уреди]Уређење тврђаве 

 

 

Тлоцрт Голубачке тврђаве, који је радиоАлександар Дероко 

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 Турциојачали 

Факс 78 103 
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отворима за топове и додавањем још једне куле(10.) око 1480. године. Испред града се налази 

предњи зид (I) који чини спољни зид шанца, a који је вероватно био пун воде јер је повезан 

са Дунавом који га је вероватно пунио. Град је тешким ланцем повезан са стеномБабакај(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 цивилнонасеље, о чему данас сведоче 

само неки делимично истражени објекти. 

[уреди]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 (II), који су чувају 9. и 8. кула, која је појачана отвором за топ. На крају града се 

налази 10. кула, коју су доградилиТурци, 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. 

Насупрот улазу налазила се колскакапија 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 метара, од кога почиње стрма падина. 

 

 

Поглед на горњи део предњег града 

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 2 метра 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. 
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Поглед са цитаделе на задњи град 

[уреди]Задњи град 

Задњи град од горњег одвајају зид (који повезује 2. и 4. кулу) и оштра стена висине 3 до 4 метра. 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. 

[уреди]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. У стени на којој се налази 1. кулаурезан је 

резервоар (IX) за воду који се пунио кишницом. На зиду, између 4. куле и капије(IV), налази се 

истурена терасица. 

 

 

Прилаз Донжон кули 
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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 метара 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. 

[уреди]Куле 

 

 

Донжон кула 

 

 

10. кула 

Куле у тврђави су са дрвеним спратовима и степеницама у унутрашњости, док су степенице које 

воде до њих камене. Ширина степеника је непуних 60 сантиметара. 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,). 
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1. кула је Донжон. Има осмострану основу из које се издиже кружни врх у чијем се средишту 

налази квадратна унутрашњост. 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. 

2. кула има кружни облик и са свих стране је 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. 

[уреди]Прошлост тврђаве 

Голубац се први пут се помиње у угарским изворима датираним у 1335, 1337, односно 1342. годину. 

Не зна се када и ко га је подигао, али је његову основу тј. Горњи 

град подигао српски односно православни великаш о чему сведочи и православна капелица у 

саставу 4. куле. Град је потом проширен (на задњи и предњи град) током српске или мађарске 

власти, иако није искључено да је у старту изграђен у овој величини. Последњу фазу у градњи 

спровели су Турци ојачавши 6,7,8 и 9. кулу и додавши у продужетку спољашњег бедема ниску 

артиљеријску кулу (10.) која је контролисалаДунав и штитила пристаниште за шајке које се уз њу 

налазило. 

•Налазио се у саставу државе кнеза Лазара,који је села у околини давао као метохе манастирима. 

Одмах након Косовског боја, 1389. године, у њега улази Бајазит I. Нашао се у рукама Мађара који 

га 1403. године предају деспоту Стефану, када је он постао угарски вазал. Град је требало, према 

уговору из 1426. године, да по деспотовој смрти (Стефан умире 1427. године), заједно са Београдом, 

буде предат Мађарима. Међутим, командант града војвода Јеремија га, из непознатих разлога, 

предаје Турцима. ПремаСегединском миру, из 1444. године, 
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између Мађара и Турака, српска Деспотовина бива обновљена и у њен састав улази и Голубац. 

Након смрти деспота Ђурађа 1456. године, Турци га освајају. Мађари успевају да га освоје 1481. 

године, али га врло брзо напуштају. 

 

 

Поглед на главну капију 

 

 

Горњи град и капија (VI) 

Од тада па до 1867. године, када га, са још неким градовима у Србији, Турци предају кнезу Михаилу, 

Голубац се скоро све време налазио у њиховим рукама. За кратко су га држали Аустријанци(1688 -

 1690) и српски устаници током Кочине крајине и Првог српског устанка. 
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•Мада постоје извори који говоре да је кнез Лазар, држао земље око града, али не и 

саму тврђаву, коју је више пута, без успеха, оспедао. 

[уреди]Голубац 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 21. 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. Токомпролећа 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 Голубцу. 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. кулису 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. Уз 

степенице (VI) има остатака дрвене ограде, која је скроз иструлела, на којој се виде букети 

цвећа остављени у спомен на девојку која је погинула када се ограда, на коју се ослонила, 

поломила. Слична несрећа се догодила и 27.09.2008. године, када се, током ђачког излета 

ученикаМладеновачке гимназије, под једном ученицом одвалио део грађе тврђаве на коме је 

стајала, након чега је пала са врха главне капије (II) на магистрални пут који кроз њу пролази. 

Она је након тога превежена у Пожаревачку болницу, а затим и у београдски Ургентни центар, а 

лекари су њено стање оценили као веома тешко, али су напоменули да се девојка налази ван 

животне опасности
[1]

. 

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 
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%22%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%22
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/2005
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%99%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B7
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/27.09.
http://sr.wikipedia.org/wiki/27.09.
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86#note-0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80


заједничку туристичку целину. Напори, које општина Голубац улаже у ову утврду су усмерени ка 

афирмацији значаја Голубачке тврђаве на туристичкој карти наше земље, па и Европе. 

[уреди]Обнова тврђаве Голубац 

 

 

Пројекат обнове тврђаве Голубац 

Влада Републике Србије је конкурисала са пројектом реконструкције тврђаве Голубац код ИПА 

фондова Европске уније у оквиру међународног пројекта „Пут културе - Тврђаве на 

Дунаву“.
[2]

 Средства су преко ових фондова обезбеђена у висини од 6, 5 милиона евра.
[2]

 Идејни 

пројекат обнове тврђаве је урадила архитекта Марина Јовин, стручни консултанти на пројекту су 

били Синиша Темерински и археолог др Миомир Кораћ. 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.
[2]

 На кулама на вишим котама биће урађени 

видиковци и садржаји намењени млађим посетиоцима и спортистима.
[2]

 Тунели који постоје у 

утврђењу ће након искључења саобраћаја постати клуб ресторани. На оближњем каменолому, 

биће изграђен велики амфитеатар, поред кога ће се налазити сликарски и керамичарски 

атељеи.
[2]

 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 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4&action=edit&section=8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86#note-AB-1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86#note-AB-1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86#note-AB-1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86#note-AB-1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86#note-AB-1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Golubac-1.jpg.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Golubac-1.jpg.jpg


Рибарско село, чија ће изградања коштати 40 милиона динара.
[2]

 Ту је предвиђено да се направи 

мала марина за чамце и мала пловила, обалоутврда, саобраћајница, рибљи ресторан, као и 

објекат за смештај гостију. 

[уреди]Референце 

  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86#note-AB-1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4&action=edit&section=9


Лепенски Вир 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

 

Координате: 44° 33' 40" СГ Ш, 22° 01' 27" ИГД 

 

 

Подручје Културе Лепенског Вира 

 

 

Лепенски Вир:Прародитељка, скулптура из светилишта XLIV 

Лепенски Вир је једно од највећих и најзначајнијих мезолитских и неолитских археолошких 

налазишта. Смештено је на десној обали Дунава уЂердапској клисури, у Србији, у централном 

делу Балканског полуострва. Овај локалитет, који је име добио по дунавском виру, био је седиште 

једне од најважнијих и најсложенијих култура праисторије. 

Између 1965. и 1970. откривено је рибарско ловачко насеље са зачецима култивације и 

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

стамбених, тако и сакралних) који су изграђени у периоду од око 6500. до 5500. године пре наше ере. 

Главни руководилац истраживања овог локалитета је био професор др Драгослав Срејовић, 

археолог, академик и професор Универзитета у Београду. 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80&params=44_33_40_N_22_01_27_E_type:landmark_region:CS-SR
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1965
http://sr.wikipedia.org/wiki/1970
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Lepenski_vir_culture.png
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Lepenski_Vir_Head.JPG
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Lepenski_vir_culture.png
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Lepenski_Vir_Head.JPG
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[уреди]Локалитети културе Лепенског Вира 

Култура Лепенског Вира се распростире дуж Ђердапа, на локалитетима: 

 Лепенски Вир 

 Власац 

 Разврата 

 Икоана 

 Хајдучка воденица 

 Алибег 

 Падина 

Три локалитета су низводно од „Гвоздених врата“ - Островул Бокулуи, Скела Клодовеи и Островул 

Корбулуи. Ова култура је захватила и област Трансилваније. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80#.D0.9B.D0.BE.D0.BA.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D1.82.D0.B5.D1.82.D0.B8_.D0.BA.D1.83.D0.BB.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B5_.D0.9B.D0.B5.D0.BF.D0.B5.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B3_.D0.92.D0.B8.D1.80.D0.B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.98.D0.B0.D1.82_.D0.B0.D1.80.D1.85.D0.B5.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D1.88.D0.BA.D0.B8.D1.85_.D0.B8.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BF.D0.B0.D0.B2.D0.B0.D1.9A.D0.B0_.D0.BB.D0.BE.D0.BA.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D1.82.D0.B5.D1.82.D0.B0_.D0.9B.D0.B5.D0.BF.D0.B5.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8_.D0.92.D0.B8.D1.80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80#.D0.A4.D0.B0.D0.B7.D0.B5_.E2.80.9E.D0.9B.D0.B5.D0.BF.D0.B5.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B3_.D0.92.D0.B8.D1.80.D0.B0.E2.80.9C
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80#.D0.9A.D1.83.D0.BB.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0_.D0.9B.D0.B5.D0.BF.D0.B5.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B3_.D0.92.D0.B8.D1.80.D0.B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80#.D0.9A.D0.BB.D0.B8.D0.BC.D0.B0_.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D1.99.D0.B5.D1.84
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80#.D0.90.D1.80.D1.85.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80#.D0.9D.D0.B0.D1.81.D0.B5.D1.99.D0.B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80#.D0.A1.D0.B2.D0.B5.D1.82.D0.B8.D0.BB.D0.B8.D1.88.D1.82.D0.B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80#.D0.A1.D0.BA.D1.83.D0.BB.D0.BF.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80#.D0.A1.D0.B0.D1.85.D1.80.D0.B0.D1.9A.D0.B8.D0.B2.D0.B0.D1.9A.D0.B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80#.D0.9F.D0.BE.D0.BA.D1.80.D0.B5.D1.82.D0.BD.D0.B8_.D0.B8.D0.BD.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0.D1.80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80#.D0.9D.D0.B5.D0.BE.D0.BB.D0.B8.D1.82.D1.81.D0.BA.D0.B0_.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.BE.D0.BB.D1.83.D1.86.D0.B8.D1.98.D0.B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80#.D0.A0.D0.B5.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.81.D1.82.D1.80.D1.83.D0.BA.D1.86.D0.B8.D1.98.D0.B0_.D0.BB.D0.BE.D0.BA.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D1.82.D0.B5.D1.82.D0.B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80#.D0.92.D0.B8.D0.B4.D0.B8_.D1.98.D0.BE.D1.88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80#.D0.9B.D0.B8.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80#.D0.98.D0.B7.D0.B2.D0.BE.D1.80.D0.B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80#.D0.A1.D0.BF.D0.BE.D1.99.D0.B0.D1.88.D1.9A.D0.B5_.D0.B2.D0.B5.D0.B7.D0.B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80&action=edit&section=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%98%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BB_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BB_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0


[уреди]Историјат археолошких ископавања локалитета Лепенски 

Вир 

 

 

Лепенски Вир, локалитет 

 1965. године започето је археолошко истраживање малог насеља из епохе млађег каменог доба 

 1967. проналазак чувених мезолитских скулптура, откриће културе светског значаја 

 1971. завршена су ископавања (налазиште пренесено 29,7 m више да би се, због изградње 

хидроцентрале „Ђердап“, избегло потапањелокалитета). 

[уреди]Фазе „Лепенског Вира“ 

 Прото-Лепенски Вир 

 Лепенски Вир I (а-е) 

 Лепенски Вир II 

 Лепенски Вир III (а, б) 

У својој најстаријој фази ова култура има епипалеолитски карактер. Прото Лепенски Вир припада 

раном мезолиту, Лепенски Вир I и II - позном мезолиту, а Лепенски Вир IIIа - старијемнеолиту. Прве 

три фазе представљају ловачко-сакупљачке заједнице, док је у четвртој фази заступљен период 

првих земљорадника и сточара (од 5300. до 4500. године пре нове ере). 

[уреди]Култура Лепенског Вира 

Буђење културе Лепенског Вира и успостављање њене својеврсне уметности, отпочиње око 7000. 

године старе ере. Три фактора - изолација, промена климе и увећање локалне популације - били су 

одлучујући за овај преображај. Ствараоци ове културе припадају старом европском становништву, 

популацији млађег палеолита. Антрополошки тип је Брно-Пшедмост, оберкаселска 

варијанта кромањонског типа. Њих одликују мезокефална глава, широко лице, висок раст и робусна 

грађа. Услед микроеволуционих промена (сматра се да су трајале 100 до 200 генерација) дошло је 

до грацилизације, али је због изолованости ипак очуван стари антрополошки изглед. 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80&action=edit&section=2
http://sr.wikipedia.org/wiki/1965.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1967.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1971.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80&action=edit&section=3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%99%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80&action=edit&section=4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Lepenski_Vir_Entrance.JPG
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Lepenski_Vir_Entrance.JPG


[уреди]Клима и рељеф 

Ђердап - највећа клисура Европе - представљала је изоловани свет, посебно у раном холоцену кад 

су опустела сва околна равничарска подручја. Велика река се непосредно везује за 

планински рељеф због чега се на малим растојањима нагло мењају надморске висине (од 50 до 800 

m) и отуда на ограниченим просторима сучељава и по неколико еколошких зона. Велики 

број микроеколошких станишта, распоређених у "спратове" између реке и оближњих планинских 

површина, омогућава да се брзо, на кратком путу нађе све што је потребно за живот: у води- 

обиље рибе, на обали - најразноврсније стене и минерали, а у шуми - дивљач, 

плодоносно дрвеће и гориво. Ова природна богатства још више су се увећала у првим вековима 

7.миленијума старе ере, кад је отопљење опште климе (почетак бореала) изазвало ново 

бујање вегетације, а човеку омогућило стални боравак под ведрим небом. 

[уреди]Архитектура 

 

 

Локалитет Лепенски Вир - остаци куће 

Једини „материјал“ за архитектонско стваралаштво којим је популација Ђердапа располагала у 

тренутку насељавања просторно ограничених дунавских тераса био је навикнутост на пећински 

простор у виду полулопте или полулевка са укошеним зидовима и светлошћу која се од улаза 

пробија према суженом, мрачном дну. У свим фазама ове културе граде се искључиво станишта чије 

су основе изведене из круга или троугла (зарубљени кружни исечак) с укошеним „зидовима“, тј. 

кровом који непосредно належе на основу. То значи да је популација ове културе живела у 

стаништима шаторског изгледа, односно да је стамбени простор увек схватала 

каопећину. Архитектура је изразито математичка. Грађевински материјал и технике градње се не 

мењају. И даље се граде камена огњишта. У овом периоду се јављају 

 светилишта 

 шатори 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80&action=edit&section=5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%99%D0%B5%D1%84
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%99%D0%B0%D1%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D1%83%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/Vegetacija
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80&action=edit&section=6
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B3%D1%9A%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Lepenski_Vir.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Lepenski_Vir.jpg


 кружне платформе од камена 

Грађевински материјал и технике градње на Лепенском Виру се не мењају. Основе станишта 

задржавају облик зарубљеног кружног исечка, а такође и камена огњишта су присутна у више 

слојева. Сви елементи „ентеријера“ (огњишта, камени столови, склутпуре) су заливени у чврсту масу 

пода направљену од црвеног кречњака. Постављени су у одређеном односу на примарни једнокраки 

троугао. На месту где се секу симетрале страна овог троугла, стављан је облутак (жртвеник), а око 

њега монументалне камене склуптуре. 

У Стамбеном хоризонту на локалитету Власац II, откривено је 15 станишта и 5 посебних огњишних 

конструкција, као и 5 основа шатора сезонског карактера, са платформама од кречњака, која су 

вероватно представљала места за спавање. Истог карактера су и станишта Власац III, где су 

откривени остаци 6 шатора, 4 огњишта на отвореном и 4 солидно грађена станишта. Огњишне 

конструкиције су немарно урађене. Новину представљају ниске камене ограде које затварају камени 

простор и могуће је да су остаци шатора квадратне основе и пирамидалног изгледа. 

[уреди]Насеља 

 

 

Лепенски Вир - остаци кућа 

Насеља су подигнута на најнижим дунавским терасама, груписана су 2-3 у зони у радијусу од 

10 километара. Станишта Лепенског Вира су у облику кружног исечка, елипсе, троугла заобљених 

углова, са укошеним зидовима и крововима који належу на основу. На овомархеолошком 

налазишту у седам сукцесивних насеља (Прото Лепенски Вир, Лепенски Вир I а-е, Лепенски Вир II) 

откривено је 136стамбених и сакралних објеката, који су изграђени у раздобљу од 6.500 до 5.500. 

године п. н. е. Насеља имају потковичасту форму са неком врстом потковичастог трга у средини. 

Насеља су оријентисана ка реци, груписана у два крила. Једно усмерено уз воду, а друго низ воду. 

Између ова два крила се налази „трг“. Простор је расчлањен стазама и рампама. Насеља ове 

културе се деле у две групе: 

 стална (базична) 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%80
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B3%D1%9A%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%9A%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80&action=edit&section=7
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%83%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Lepenski_Vir_1.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Lepenski_Vir_1.jpg


 сезонска (транзитна) 

Најстарије насеље (Прото Лепенски Вир) је сезонског карактера, а млађа (Лепенски Вир Iа-е и делом 

Лепенски Вир II) су стална. На локалитету Власац је обрнуто (Власац Iа-б су стална насеља, а 

Власац II и III су сезонског карактера). 

[уреди]Светилишта 

Најранија светилишта се јављају на Лепенском Виру Iб. Истог су облика као и световни објекти, али 

су прецизно и солидније грађена. Унутрашњост је рашчлањена на два дела: светилиштеи простор за 

становање. Огњишна конструкција и даље задржава осовински положај и окружује се 

„столовима“. Светилиште заузима ¼ стамбеног простора. Сви елементи ентеријера, као што су 

огњиште, жртвеник, „столови“, скулптура, заливени су у чврсту кречњачку масу пода. У 

светилиштима из Лепенског Вира г-е јављају се нови елементи: троуглови са продуженим крацима 

од црвених камених плочица, углављених у под, уз огњиште. 

У светилиштима Лепенског Вира II престаје премазивање пода кречњачком масом. Насеље из овог 

периода се састоји од 44 станишта, од којих само једно има светилиште, односно састоји се из две 

просторије. Иста ситуација је на локалитету Хајдучка воденица, где је такође откривено само једно 

светилиште. 

[уреди]Скулптура 

Монументална скулптура се јавља кад и прва светилишта, као елементу ентеријеру. Јавља се само 

на оним локалитетима где су постојала светилишта, у Лепенском Виру, Хајдучкој воденици, Падини. 

Скулптуре се постављају иза огњишта и жртвеника и учвршћују се у под. 

Величина скулптуре зависи такође од величине светилишта. Највећа је 62 cm, пронађена у 

светилишту најпространијег станишта од 42m², а најмања 16 cm у станишту од 8m². 

Скулптуре се моделују техником искуцавања, а ређе клесањем. Могу се поделити у 3 групе: 

 моделоване у натуралистичком стилу 

 склуптуре са апстрактним арабескама 

 скулптуре аконичне форме 

Иконографија скулптуре: 

 људски лик 

 животињски лик 

Најстарије скулптуре приказују људску фигуру у целини, али само је глава обликована - обрве, дуги 

нос, велика уста. Већ скулптуре из слоја Лепенски Вир Iц имају представљене само очи, увојке косе 

или шаре на капи, врло су бројне и квалитетне. Из овог периода су прве скулптуре животиња 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80&action=edit&section=8
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%9A%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80&action=edit&section=9
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%80
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0


(рибе и јелени). Од Лепенског Вира Iг почиње опадање, обрада је немарнија и ова тенденција траје 

до Лепенског Вира Iе. 

Скулптура доживљава известан препород у Лепенском Виру II, када се јавља већи број детаља, а 

приоритет се даје техници клесања. Ово је архаизирајући стил. Људска фигура се приказује у 

целини, јављају се и први детаљи попут руку, груди, кичме... Први пут се моделује људска глава у 

натприродној величини. Акцентовањем појединих црта лица ранијинатурализам прераста у 

апстрактно експресионистички стил. 

[уреди]Сахрањивање 

У свим фазама културе мртви су сахрањивани у оквиру насеља, најчешће око огњишта. Али 

овакво сахрањивање је карактеристично само са поједине чланове заједнице, за 

осталеиндивидуе нема података. Практиковани су изузетно сложени ритуали сахрањивања. Постоји 

неколико облика: инхумација, секундарно сахрањивање, односно парцијално сахрањивањепокојника. 

Инхумација је најчешћи облик и траје током целе културе. Покојници су полагани у различитом 

положају, ипак најчешћи је опружени, са рукама положеним уз тело, шакама на доњем трбуху. 

Полагани су у плитка удубљења, ретко од камене конструкције. Постоји, иако ретко, полагање 

покојника у следећем положају. Оријентација зависи од станишта. У старијој етапи инхумирање је уз 

станиште, на отвореном простору, док се у млађој покојници сахрањују око огњишта или у зачељу 

станишта. У светилиштима нађени су остаци покојника између жртвеника и скулптуре, оријентација 

је југ-север. У фази Лепенски Вир III тела су полагана у ембрионалном положају. Кремација се јавља 

само на локалитету Власац и то у неколико гробова од фазе Iа. 

Секундарно и парцијално сахрањивање често је практиковано. Покојници су 

излагани екскарнацији ван насеља, да би се после тога премештали унутар насеља, у целини или 

парцијално. У почетку сахрањују се само лобање и доње вилице, а касније и дуге кости. Лобање 

налазимо у „шкрињама“ од кречњачких плоча. 

Посипање окером није често, као ни посипање рибљим зубима. Прилози се јављају ретко, углавном 

су накит, алатке од рога, кости или очњака дивље свиње, лобања јелена, дивљег говечета и др. 

Парцијално сахрањивање је карактеристично код сакупљачке заједнице, односно за заједнице 

најстаријих земљорадника Блиског истока (Натуфијенска култура, Јерихон А-Б). 

[уреди]Покретни инвентар 

Најчешћи предмети за свакодневну употребу израђивани су од камена и рога јелана, силекса (који 

доминира у старијим фазама), кварца (карактеристичан за млађе фазе) и силикатне стене. Присутни 

су одбици од језгра, без додатог ретуша, или веома грубо ретуширани. Највише је присутно иверака 

полигоналне основе и љуспичасто ретуширане ивице, затим су нађени стругачи и стругалице, 

резачи, шиљци, убадачи и сврдла. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80&action=edit&section=10
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B3%D1%9A%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%85&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%9A%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80&action=edit&section=11


[уреди]Неолитска револуција 

Око 5300. године пре нове ере становници Лепенског Вира доживели су тзв. неолитску револуцију. 

Ово је период који обележава почетак бореала, када ниво воде опада, реке устаљују токове, ствара 

се „црница“, а топле шуме се распростиру до средње Европе. Становници Лепенског Вира у овом 

периоду припитомљавају прве животиње и почињу да се бавеземљорадњом. Ова најмлађа фаза на 

Лепенском Виру припада култури Старчева. 

Живот на Лепенском Виру замро је око 4500. године пре нове ере, када су становници кренули у 

потрагу за већим обрадивим површинама. 

[уреди]Реконструкција локалитета 

Аутор пројекта заштите и ревитализације локалитета Лепенски Вир је архитекта Марија Јовин док 

заштитна конструкција и уређење заштићеног простора је урађена према пројекту архитекте Синише 

Темеринског.
[1]

 Целокупан пројекат обухвата уређење 55 хектара заштићеног простора. Предвиђена 

је изградња Визиторског центра за посетиоце, етно насеља, истраживачке станице, пристаништа на 

Дунаву и саобраћајнице којом ће туристима обезбедити прилаз до локалитета.
[1]

 До децембра 2010. 

године, подигнута је велика заштитна мрежаста конструкција изнад локалитета чиме је само 

налазиште трајно заштићено а претходно су уклоњене дрвене греде и салонит плоче које су око 40 

година представљале привремену и јефтину заштиту овог вредног археолошког налазишта.
[1]

 Нова 

заштитна конструкција је изграђена средствима око 350 милиона динара која су обезбеђена из 

Националног инвестиционог плана Владе Србије.
[1]

Новом заштитном конструкцијом отворен је 

поглед на стену Трескавац на левој обали Дунава (Румунија), према којој је и цело насеље било 

оријентисано јер је имала култни значај за становнике насеља. Сама конструкција је изграђена на 

начин да прати падину ка Дунаву. Након овога предвиђено је да се уклони лесна прашина са насеља 

да би се дошло да слоја црвене камене дробине подова кућа како би се приступило конзервацији 

станишта. 

 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80&action=edit&section=12
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80&action=edit&section=13
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80#note-AB-0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80#note-AB-0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80#note-AB-0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80#note-AB-0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0

