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ДУНАВ У СРБИЈИ / ЏИН КОЈИ СЕ БУДИ
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Дунав је, после Волге, друга најдужа и друга водом најбогатија река у Европи. Кроз
историју био је жила куцавица која је делила два велика царства, а данас је најлепши и
природом богато обдарени мост који повезује земље и народе.

Ипак, нису Римљани први открили дунавску ризницу. Бројна налазишта винчанске
културе, која је цветала од VI до III миленијума п. н. е., уписују наше обале Дунава на
странице светске историје о најстаријим развијеним културама и цивилизацијама.

Ова величанствена река извире у подножју планине Шварцвалд, одакле тече ка
истоку и након скоро 3.000 километара ствара делту у Румунији и Украјини, која се
захваљујући својој лепоти нашла на попису Унескове баштине! Током свог вечитог
путовања, Дунав својим током оплемењује десет земаља, а чак четири престонице
удобно су се сместиле на његовим обалама – Будимпешта, Беч, Братислава и, наравно,
наш прелепи Београд!

Траг на дунавским обалама оставили су и Грци, а многи источни народи користили су
баш његове долине као капију за улазак на европско тло. Међу њима су и Вандали,
Визиготи, Хуни, Авари и Словени.

Име ове најдуже реке у Европској унији вуче корене из латинског језика – наиме, назив
је изведен од речи Danubius (Данубијус), а тако се звао староримски речни бог.

Данас, пловећи његовом долином кроз Србију, могу се видети остаци чак седам
тврђава!

Римљани су од памтивека славили овог бога, који је обично представљан као
снажан мушкарац са дугом, таласастом косом и брадом. Доделили су му особине
које се подударају са природом једне велике силе као што је моћна река, те је он
непредвидив, понекад суров и брз, али када се смири – изузетно је великодушан и не
штеди на благодетима којима обасипа људе.

А Дунаву, тој прелепој сили, ни уметност није остала дужна.

Управо због великог поштовања које су гајили према овом богу, Римљани су га
обожавали тако што су правили фантастичне грађевине и мостове на његовим
обалама – како би им био што приступачнији и наклоњенији.

Дунав је за Србију одвојио чак 588 километара. Он је, не марећи за историјске и
геополитичке прилике, текао својим током, неумитно и стрпљиво. Данас је време да
пробудимо овог успаваног џина и да поново оживимо његове обале.

За јако кратко време дивље балканске обале Дунава постале су омиљена дестинација
за одмор и лечење имућних Римљана. Нама су остале успомене на то богато време –
мноштво историјских прича и археолошких остатака. Управо тај спој природне лепоте
и силине ове реке, заједно са легендама и материјалним остацима разних култура –
Дунав чини изузетно атрактивном дестинацијом за све којима моћни водени ток буди
жељу за авантуром, уметношћу, проучавањем историје и уживањем у природи и у
складу са њом.

А бог Данубијус ће узвратити тако што ће нам открити читав један нови свет. Свет у
коме се преплићу историја, запањујућа природна лепота, као и шапат и песма чудесних
речних вила.

Дунав је био од изузетне, понекад и пресудне важности током турског освајања
југоисточне Европе – том моћном реком превозили су војску, опрему и залихе.

Најславније музичко дело о њему је свакако славни бечки валцер На лепом плавом
Дунаву, који је настао током Штраусове пловидбе овом моћном реком. И по хартији су
одувек текле реке мастила, будући да су Дунав опевали и исткали приче о њему писци
од древног Овидија до Естерхазија.

Дунав се буди и шири своје руке.
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Агенција за управљање лукама Републике Србије, у сарадњи са Развојним програмом
УН (УНДП) покренула је 2017. пројекат под звучним називом – Пробуди Дунав, који
одражава чврсту намеру његових креатора.
Идеја и циљ пројекта строго су усмерени на квалитетан и сигуран развој домаћег
линијског саобраћаја и крузинга на међународним путничким пристаништима на Дунаву.
Другим речима, будимо Дунав и његове обале и великодушно га делимо са свим
заљубљеницима у природна чудеса испреплетана са богатом историјом.
А формално, амбиција пројекта је да подржи промоцију наутичког саобраћаја и
туризма Горњег и Доњег Подунавља Србије, повезујући све најзначајније градове
у јединствену целину, те да допринесе развоју градова овог подручја који ће бити
уцртани на туристичку мапу Европе.
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Прва етапа пројекта, у којем смо (про)будили обале у Смедереву, Доњем Милановцу,
Кладову, Голупцу и Великом Градишту – успешно је окончана и дала нам је ветар у
леђа за другу етапу. Током трајања пројектних активности отворена су међународна
путничка пристаништа у Смедереву, Кладову и Голупцу. План Агенције је да у
наредном периоду отвори пристаниште и у Великом Градишту, односно Раму.
Године 2019. Агенција за управљање лукама наставља самостално да ради на
пројекту, који има за циљ да поврати сјај дунавске обале и њених потенцијала у
још пет градова Горњег и Средњег Подунавља, а то су: Нови Сад, Земун, Сремски
Карловци, Баноштор и Апатин.
Циљ је свим будућим туристима који се одлуче на пловидбу Дунавом учинити то
путовање изузетно комфорним, а скуп знаменитости и активности у градовима који
леже на обали ове величанствене реке доступним и бројним. На тај начин истичемо
нераскидиву везу градова и Дунава и увећавамо њихов даљи потенцијал.

2015.

2016.

2017.

2018.

БРОЈ ПРИСТАЈАЊА

903

БРОЈ ПРИСТАЈАЊА

114.932

број прелазака обале

996

БРОЈ ПРИСТАЈАЊА

број прелазака обале

955

БРОЈ ПРИСТАЈАЊА

119.125

број прелазака обале

131.780

број прелазака обале

157.901

доњи милановац

голубац

1.150

Током 2019. године забележено је чак 1.539 пристајања и 208.644 прелазака обале.

Београд

753

НОВИ САД

429

249

95
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НОВИ САД / ДРЕВНО ПРИЈАТЕЉСТВО ДИВЉЕГ И ПИТОМОГ, РАВНИЦЕ И БРДА

Је�ном су ме �и�али заш�о сам �ако �имназијски заљубљен у Нови Са�. Нисам умео �а
о��оворим. Јер са нај�ражим �ра�ом је као и са нај�ражом женом: ника� нећемо ус�е�и �а
објаснимо ни себи ни �ру�има ш�а нас је �о �ако везало…
Мирослав Антић, песник

За почетак, ако сте млади или просто волите музику, чувени и велики музички летњи
фестивал ЕГЗИТ (ЕXIТ) свој дом је још 2000. године пронашао управо на Петроварадинској
тврђави, месту где је све почело. За то што је проглашен једним од најбољих европских
фестивала може да захвали толерантној, раздраганој и мирној природи Новосађана, који
су сви одреда у свој град заљубљени до ушију. Није ни чудо што ретко који музичар одбије
позив да наступа на прелепој тврђави која се уздиже изнад Дунава.

Нови Сад важи за један од најпитомијих и најотменијих градова у Србији. Други је по
броју становника, а налази се на граници Бачке и Срема, у троречју Дунава, Тисе и Саве.
Овај мирни али историјом богати град једном својом ногом налази се у Панонској
равници, док је другом закорачио ка северним обронцима Фрушке горе.

Уколико су вам историја и уметност најважнији када желите да упознате неки град, ни
у Новом Саду за то нећете бити ускраћени. Поред многих галерија, музеја Војводине и
града Новог Сада, на располагању вам је и Музеј савремене уметности, који се, након
вишедеценијског лутања, са својом богатом збирком скрасио у веома занимљивој
бившој згради Музеја социјалистичке револуције.

Можда управо због тако необичног положаја у овом граду цвета противречност. Ако
сте се зажелели мирног одмора уз шетњу кроз миран град и тишину природе и њених
река – Нови Сад је идеалан за то. Ако сте пак жељни добре живе музике, ноћног живота
и уживања у најмаштовитијим специјалитетима у којима се спајају многе културе – Нови
Сад је опет идеална дестинација.

А можда ипак припадате оној врсти људи која без природе не може? И као такви, из
Новог Сада ћете отићи са прегршт утисака. На самом излазу из града уздиже се прелепа
Фрушка гора, питома и богата. У њој је смештено чак 17 православних манастира, а
најстарији датира још из XV века!

Осим на Дунаву, који је искројио мапу Новог Сада и представља његову жилу куцавицу
– само срце овог града налази се на такозваној Петроварадинској стени, која је сведок
смена многих народа.
Човек је овај простор открио још у палеолиту, када је живео по многобројним пећинама
ове стене. Континуитет њеног насељавања пратимо и кроз камено, бакарно, бронзано
и гвоздено доба. Смењивали су се ту Келти, који су први изградили мање утврђење
на врху Петроварадинске стене, Римљани, којима дугујемо основу Петроварадинске
тврђаве, у њихово време подигнуте на Дунаву, лимесу (граници Римског царства), Хуни,
Остроготи, Гепиди и Лангобарди. У VI веку тврђаву, коју су ратоборни Хуни порушили,
најзад обнављају Византинци и дају јој име Петрикон. Овим простором су затим прошли
и Авари и Франци, да би потом на сцену ступили Словени.
Бугаре је поразила Византија, њу даље Мађари, а крајем XII века ова територија улази у
састав средњовековне Краљевине Угарске. Сви знамо шта се све даље збило. У XVI и XVII
веку стижу Турци, који су са хришћанским Истоком и хришћанским Западом употпунили
троугао сусрета три цивилизације – које су обележиле ову територију.
Иначе, Петроварадин је од преисторије до XVII века био центар урбаног живота!
Оснивањем Рацке вароши средиште локалног урбаног живота се током XVIII века
спонтано помера на бачку обалу Дунава. Првобитна имена Новог Сада била су Рацка
варош (Ratzen Stadt, Ratzenstatt) и Петроварадински шанац (Peterwardeiner Schantz), док
име Нови Сад (Neoplanta, Neusatz, Újvidék) датира из 1748. године.
Иако основан тек 1694. године, Нови Сад каквог данас знамо понео је титулу српске
Атине, односно центра наше културе. Данас је он један од индустријских и финансијских
центара, универзитетски град и културни, научни, здравствени, политички и
административни центар Аутономне Покрајине Војводине.

Ипак, знамо чему ниједан посетилац, ма какве да су његове склоности, у Новом Саду
неће одолети. Погађате, у питању су гастрономски ужици новосадске кухиње, која је у
ствари фузија најразличитијих кулинарских култура на једном менију. Бројни типични и
старински салаши (имања) на северу града, у непрегледним равницама, ставиће вас на
слатке муке шта да изаберете: фијакер-гулаш, мађарски паприкаш, ринфлајш или какво
друго чудо гастрономије. Ништа лакше није ни одабрати десерт: жербо коцке, китникез
или гомбоце (кнедле са шљивама) као некад у Пешти. За оне који су радозналији у вези
са тим шта то плива у Дунаву препоручујемо чарде (гостионице) ван града, где их чекају
печени смуђ, пијани шаран или мајсторска рибља чорба. Ипак, ванвременски фаворит
свакако су резанци са маком које је чак и чувени Ђорђе Балашевић, рођени Новосађанин,
опевао у свом опусу!
Наравно, ретко које од поменутих јела се служи без живе музике чувених војвођанских
тамбураша. То просто не иде. Неки кажу да је звук тамбурице тајни састојак војвођанске
кухиње. Не бисмо се чудили да је то заиста тако.
Након што сте задовољили своја непца и уши, време је да се прошетате Дунавском
улицом, најстаријом у Новом Саду. Успут посетите и Дунавски парк, прошетајте се
великом плажом Штранд, а они храбрији могу се упустити и у авантуру истраживања
петроварадинских катакомби. На свом путу, хтели – не хтели, наићи ћете на прелепу
катедралу из XIX века у неоготском стилу – Цркву имена Маријиног.
Шта год да изаберете, немојте пропустити да упознате дух становника овог града. На
сваком кораку љубазни Новосађани ће вас очарати старинским манирима, равничарским
миром и својом урођеном љубазношћу. Чак и ако у сваком тренутку знате у ком правцу
треба да идете, ипак зауставите понеког пролазника и питајте за смер јер сте тобож
изгубљени, чисто да осетите тај чувени новосадски шарм.

У Новом Саду у службеној употреби су, поред српског, још и мађарски, словачки и русински
језик. Управо то богатство и разноврсност култура које одликује Нови Сад посетиоце може
и збунити – јер од овог града мирније а занимљивије место у целој Србији нећете наћи.
Петроварадинска тврђава

6 / ПРОБУДИ ДУНАВ

Али доста историје. Хајде да видимо шта је то што Нови Сад чини незаобилазном
дестинацијом сваког путника који му се нађе у близини.
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СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ / ГРАД У КОМЕ ЖИВИ ВИНО

Вино�ра�и, збо�ом умиља�и,
Збо�ом �рожђе, – нећу �е ја бра�и!
Ао, бербо, �ебе жалим кле�у!
Та ш�а ле�ше о� �ебе на све�у?
Ко �ебека ника� не ви�ео,
Ш�а је још�е сиро�ан ви�ео?
Бранко Радичевић, Ђачки растанак
Надамо се да сте љубитељ вина, јер када крочите у Сремске Карловце, ви сте у ствари
ступили на тло винског елдорада. А у прилог томе да вино разгаљује душу и ум говори
и то да су Карловци и центар културе и духовности а не само рај за љубитеље вина.
Сремски Карловци расути су међу обронцима зелене и увек младе Фрушке горе и
плавог, моћног Дунава. У њима се налази богата ризница српске културе и историје
– јер је после Прве велике сеобе Срба 1690. године баш овај град постао наследник
Пећке патријаршије.
На главном градском тргу још увек доминира велики Патријаршијски двор, у коме
се данас налази средиште Епархије сремске. У овој величанственој згради могу се
видети лепо очувани иконостаси чувених српских уметника Теодора Крачуна и Уроша
Предића.
Подигнут на земљи у коју је грожђе заљубљено и од чије узвраћене љубави раскошно
и слатко буја, Сремски Карловци су одувек били познати као виноградарски градић.
Током историје смењивали су се разни народи и сваки од њих оставио је свој део
културолошког печата овом граду – од Римљана до Турака.
Лепи Карловци своје велико место у историји заслужили су и такозваним Карловачким
миром, повељом потписаном на конгресу који је од 16. новембра 1698. до 26. фебруара
1699. одржан баш у овом граду. Тим документом стављена је тачка на непријатељство
између Османског царства и Свете лиге (коалиције Аустрије, Пољске, Млетачке
републике). На месту где је потписан мир 1817. године подигнута је капела посвећена
Светој Госпи од мира.

Бранко Радичевић, чија биста стоји испред школе, а његове стихове о Карловцима зна
свако карловачко дете.
Око једног детаља у Карловцима слажу се историја и легенда – још је римски цар Проб
у овом крају засадио винову лозу из јужне Италије и од тада је виноградарство основна
грана привреде и занимање Карловчана. Вино из Карловаца некад је текло европским
дворовима, а данас се слави сваког септембра, на Грожђебалу, манифестацији
посвећеној искључиво вину. Можда је најпрепознатљивије – бермет, десертно
карловачко вино специфичног укуса које се традиционално служи уз округли колач
куглоф, а који овде и сам има свој фестивал – Дани куглофа. Поред тога, постоји и низ
сорти које су специјално развијене за фрушкогорско тло и начин производње. Реч је о
белом вину неопланта (старо име Новог Сада), црвено пробус и још једно бело – сила.
Позната је и ружица, а с карловачким ризлингом нећете никад погрешити.
Уз вино најбоље иде суви колач комисброт, као и чувена штрудла с маком.
Иначе, овај градић познат је и по томе што се винарије у њему могу наћи на сваком
ћошку. И то буквално. Једноставан, углавном руком исписан знак: Вина и стрелица
ка каквој типичној кући – то је често чудесна мапа за божанствени свет домаћег,
традиционалног вина. Будите радознали, провирите кроз такве капије и упознајте
једноставне домаћине којима би на истанчаном укусу и знању позавидели и највећи
француски енолози!
Шетњу овим идиличним градићем усмерите још мало ка културним здањима
Карловаца јер она одишу барокним и неокласичним стилом, па су и сами празник за
очи. То су Стефанеум, Палата народних фондова, Магистрат, у коме се данас налази
средиште општине, домови барона Рајачића (дворац Илион) и Драгомира Поповића.
Обилазак обавезно завршите поред чесме Четири лава, за коју легенда каже да
ће сваког путника који са ње воду пије наградити поновним доласком у Сремске
Карловце. С тим да ће следећи пут то бити ради венчања из велике љубави.
Јер не каже се без разлога да је вино течна љубав.
Живели!

Уколико посећујете Сремске Карловце (сматрајте се упозореним да би све друго била
грешка кад се већ нађете у њиховој близини), немојте заобићи да посетите Саборну
цркву са њеним препознатљивим зеленим куполама које дугујемо Захарију Орфелину,
истакнутом песнику, историчару, бакроресцу, просветитељу, граверу, калиграфу и
писцу. Посвећена је Светом Николи и чува вредне фреске Паје Јовановића, као и свете
мошти Светог Арсенија Сремца, другог српског архиепископа.
Да поменемо још једну богомољу коју морате посетити, па да се посветимо и забави,
које у овом вечном граду вина не мањка!
Римокатоличка црква посвећена Светом тројству из 1768. године посебан је драгуљ
овог мирољубивог градића у коме разне вере и нације сложно живе. Обратите пажњу
на барокна врата у дуборезу иза којих се чувају најстарије оргуље у Војводини.
Чесма ,,Четири лава’’
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Од грађевина од којих застаје дах препоручујемо још и гимназију, можда најлепшу
у овим крајевима, чију лепоту и сами млади ђаци поштују толико да на њој нема ни
једног јединог графита! Њен најпознатији и најемотивнији ђак је свакако чувени песник
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ЗЕМУН / ЗАУВЕК СВОЈ, НА ОБАЛИ ДУНАВА

Земун је �ос�ао ми�ско мес�о мо� живо�а и моје �розе, и свака мо�ућнос� �а се нађем
у њему, макар �о било и у све�у снова, �ивна је �рилика �а обновим себе у Земуну и,
наравно, Земун у себи.
Давид Албахари, писац

Изузетан положај Земуна, издигнут на лесни изнад реке и тако обезбеђен од поплава,
привукао је још праисторијског човека. Трагови најстаријег насеља датирају из периода
око 4500. године п. н. е., а људи из тог доба живели су у земуницама, јамама које су
их штитиле како од временских неприлика, тако и од животиња. На овом простору
смењивале су се све културе неолита, затим баденска култура, позната и по томе што
се тада први пут користио бакар, те вучедолска култура итд.
Прво име које ова београдска општина памти јесте Таурунум – римско насеље у
Доњој Панонији, претежно смештено на Гардошком брегу, одакле су очи одвајкада
награђиване погледом који пуца на моћни Дунав. Настао на древном келтском
утврђењу, Таурунум је клица која је изнедрила данашњи Земун, а успомене на
ово насеље чувају многобројни археолошки остаци, међу којима су и темељи
фортификације дунавске флоте, споменици, новчићи и рељефи.
Таурунум је нестао у метежима сеоба народа, а на његовом месту је полако ницало
словенско насеље, које је и отворило нову епоху овог локалитета.
Због широких земљаних површина којима је обиловао, Земун убрзо добија ново име,
које се у нешто измењеном облику задржало и до данас – Землин, земљани град.
Ова београдска општина велика је непознаница историчарима. Наиме, о њему нема
много писаних и других материјалних трагова, те је наша машта слободна да, при
сусрету са Земуном, сама креира приче и попуњава хронолошке процепе којима нас је
историја несебично даривала.

Велико ратно острво природни рибљи резерват, као и станиште за чак 196 врста птица,
од којих је 114 врста заштићено!
Оно у чему је човек допринео складу природе и људске насеобине може се видети
у Градском земунском парку, у коме се налази и необичан римски саркофаг, као и
дрворед стар преко 150 година. Старо језгро Земуна нуди старински шарм скоро
па неизмењене градске архитектуре аустроугарског утицаја, док се на кеју уз Дунав
налазе најважније тачке за све хедонисте.
Поред уређеног приобаља, на којем је шетња прави ужитак, налази се низ модерних,
али и старих ресторана у којима су рибљи специјалитети идентичног квалитета као
и пре стотинак година. Жива музика, вечити земунски боеми и раскошне винске
карте – задовољиће и оне најпробирљивије, људе истанчаног укуса. Наша топла
препорука је да наручите пијаног шарана и то у једном од старих земунских ресторана,
емблематичног назива – Шаран!
А након свеже речне рибе, шетњу земунским улицама улепшаће вам Богородичина
црква, Миленијумска кула, Евангелистичка црква, необична зграда Команде
ваздухопловства, куће породица Карамата, Росандића, др Саве Недељковића, Ичкова
кућа, затим Кућа са сунчаним сатом, Стара капетанија, у којој се данас одржавају и
изложбе, као и многе цркве, аутентичне кућице, оригинална и очувана калдрма по којој
се просипа и меша светлост месечине и уличних светиљки.
Ипак, оно што вековима краси Земун и по чему је он посебан и препознатљив – свакако
јесу Земунци, којима шпартање по њиховом вољеном граду (многи од њих комплетно
игноришу спајање Земуна са осталим београдским општинама – за њих је Земун заувек
самосталан и јединствен град) никада не досади. Њихову отворену, веселу, понекад
и бучну природу можете осетити на сваком кораку. Ипак, од њих боље и поносније
домаћине којима Дунав тече венама – тешко да ћете наћи.

Већ при првом сусрету са Земуном, у близини величанственог ушћа река, где Сава
постаје Дунав – посетиоцу застаје дах при погледу на његове обале, неочекивано
разиграног терена, над којима се уздиже Стари Земун са Тврђавом и прелепом
Гардошком кулом, да би се само који метар даље њене обале сурвале у реку, носећи на
себи Прегревицу са кућама које сасвим сигурно имају најлепши поглед у Београду.
Оно што је Ајфелов торањ Паризу – Земуну је свакако Кула Гардош, називана још и Кула
Сибињанин Јанка. Градња куле завршена је 1896. године, када је одржано и свечано
богослужење у свим земунским црквама. Кула је кроз историју била симбол моћи,
осматрачница и видиковац, а данас се налази у служби уметности, културе и наравно
– туризма. На Гардошу постоји и најстарија очувана православна црква у граду – Црква
Светог Николаја, изграђена око 1745. године.
Природа је била издашна према Земуну, а остаци те љубавне приче могу се и даље
видети у поклонима којима га је обасипала. Велико ратно острво на самом ушћу и
плажа Лидо само су неки од природних куриозитета који красе Земун. Стручњаци
се слажу да је острво настало седиментацијом услед успоравања Дунава, а ми
додајемо да ни ова дугачка река, која разна чудеса види на свом путу, није одолела
да не успори и не ужива у погледу на питоми Земун, грлећи га и даривајући га. А да
том очаравајућем погледу није одолео ни остатак природе, говори и чињеница да је
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СМЕДЕРЕВО / КАМЕНА И ТАНАНА ДУША БАЛКАНСКОГ ФЕНИКСА

Орао се вијаше на� �ра�ом Сме�еревом.
Ни�коре не ћаше с њиме �овори�и,не�о Јанко војво�а �овораше из �амнице:
„Молим �и се, орле, сиђи мало ниже
�а с �обоме �ро�овору:
Бо�ом �е бра�а јимају
�ођи �о сме�еревске [�ос�о�е] �а с’ моле
славному �ес�о�у �а м’ о��ус�и из �амнице сме�еревске;
и ако му Бо� �оможе и славни �ес�о� �ус�и
из сме�еревске �амнице, ја �е ћу на�и�а�и
чрвене крвце �уречке, бело�а �ела ви�ешко�а.“
Прва икада записана народна песма, забележио Рођери де Пачиенца, 1. јуна 1497.

Смедерево се удобно сместило на обали Дунава, у питомој и помало брдовитој
виноградарској области. Римско насеље које је некада красило ову обалу моћног
плавог џина названо је Монс Ауреус и у записима га налазимо још у III веку.
Ово, како су га Римљани звали – Златно брдо никло је на стратешки веома значајном
месту. У давна времена означавало је и чувало границу Римског царства, да би касније
тик уз њега пролазио Цариградски друм – једна од најважнијих саобраћајница у
средњем веку на Балкану која је спајала Београд и Истанбул. Само име Смедерева
први пут се у том облику помиње 1019. године у повељи цара Василија II, када је овде
успостављена једна од епископија новостворене Охридске архиепископије.
Ипак, своју велику шансу да се златним словима упише у српску историју Смедерево
добија почетком XV века, када га је српски деспот Ђурађ Бранковић, с повлачењем
српске државе на север пред турским налетима, начинио последњом средњовековном
престоницом Србије.
Смедеревска тврђава

Сама тврђава изграђена је у невероватно кратком року, за само две године, и то уз
велике напоре ослабљене српске деспотовине и још већи гнев народа. Несреће које
су се низале током саме градње људе су инспирисале да кривца потраже у деспотици
странкињи, грчкој принцези Ирини Кантакузен. Огорчени људи прозвали су је Проклета
Јерина, што је и овековечено у народној традицији. Ипак, данас ова раскошна и недавно
комплетно обновљена утврда представља једну од највећих средњовековних тврђава у
Европи и крајњи домет српског војног градитељског умећа тога времена. Наведимо само
податак да је за Мали град ове тврђаве деспот издвојио чак 11.000 златних дуката само
за витраже од правог мурано стакла! Пројектована је по узору на Цариград и његове
бедеме, а заувек је награђена прелепим погледом на ушће реке Јазаве у Дунав.
Можда најзначајнији детаљ ове тврђаве јесте свакако кула на којој се налази опекама
узидан крст и велики натпис који сведочи о години зидања. Натписи попут овог су
изузетно ретки и тек се понегде могу наћи на територији некадашње Византије, што
читав овај комплекс чини још атрактивнијим за посетиоце.
Натпис у оригиналу гласи: В Христа Бога благоверни деспот Гург, господин Србљу и
Поморју зетскому; заповешћу његовом сазида се овај град в лето 6938 (1430).
Свакако треба обићи и Донжон кулу, последњу одступницу и одбрану града, престону
дворану, један од најрепрезентативнијих примера наше средњевековне архитектуре,
као и деспотове сале за становање и пријеме са чувеним бифорама (уклесаним
прозорима), које заувек гледају на Дунав.
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Овај последњи српски двор годишње посети преко 75.000 људи.
Нажалост, 1459. година ништа добро није донела овој дунавској лепотици. Освојили су је
и потпуно разорили Турци, али ипак није дуго чекала на обнову. Наиме, Турци су и те како
били свесни значаја ове тврђаве, те су јој брзо вратили пређашњи сјај и чак је и доградили.
Но, то није било последње разарање смедеревске утврде. Овај град је 5. јуна 1941.
године доживео праву катастрофу, таквих размера да се његово поновно уздигнуће
може сматрати подвигом Феникса који се диже из пепела.
Експлозију која је тада разорила Смедерево изазвала је муниција коју су окупатори
превозили железницом и складиштили је у тврђави. Том приликом погинуло је више
од 3.000 људи, а цео град био је порушен и делом затрпан земљом.
Ипак, непобедиви дух овог града није му дозволио да под рушевинама и остане.
Смедерево је потпуно обновљено, трудом и љубављу његових житеља, а данас је познато
по лепоти, богатој историји, али и веселим манифестацијама као што је Смедеревска јесен,
фестивал вина и грожђа, која се одржава на Кеју краља Милана још од 1888. године!
Током ове манифестације Смедеревци и житељи околних села у дрвеним кућицама,
изграђеним од аутентичних бачви и буради (старим више стотина година), излажу
локалне производе. То је Вински град у коме су током читаве године изложена
најбоља вина из смедеревског краја, од којих најпознатије носи име смедеревка, а како
другачије? Смедеревка се иначе прави од аутохтоне сорте грожђа.
Да вино увек иде руку под руку са уметношћу, говори и Тврђава театар, фестивал
позоришта који се јако добро „примио“ на тлу Смедерева.
А уколико сте од оних људи који град најбоље осете шетајући се његовим улицама
и уличицама, не пропустите да на некадашњој Главној улици подигнете поглед, горе
вас чека кула, иначе прва амбасада у Србији! Деспот је Дубровчанима дозволио
аутономију, отуд и амбасада.
Наравно, ни култура не заостаје за забавом. Музеј на платоу у центру града нуди
палеонтолошке, археолошке, нумизматичке, историјске и етнолошке збирке, а под
његовим окриљем је и Галерија савремене уметности. Па ко воли – нек изволи!
Трг је дом и Карађорђевом дуду, старом око 300 година, под којим је 8. новембра
1805. године вожд Карађорђе примио кључеве Смедеревске тврђаве од турског
заповедника града – чиме је означено ослобођење Смедерева од турске власти.
Како бисте се одморили од интересантних, али бројних историјских информација,
предлажемо да забаву потражите у Улици краља Петра, вечито живахној и пуној лепих
кафића и башта. А како бисте заиста осетили Смедерево, немојте заобићи ни неки
од његових чувених специјалитета – попару на старински начин, салату од печеног
кромпира, мусаку од младог лишћа лозе, тиквице у калупу, пачу од пилећег меса,
смедеревску штрудлу и савијачу од грожђа.
А док пловите лепим плавим Дунавом, у околини Смедерева отворите четвере очи
и можда ћете угледати чувеног Кемзу – биће из маште и легенде овог краја које,
како кажу стари, могу видети само риболовци. Према једнима, Кемза је налик сому,
покривен муљем и травом, а према другима, сличнији је човеку, али са канџама и
дугим репом. Једино је заједничка маховина којом је прекривен. Ах, да, и то што га
нико никад није усликао. Па ето једног изазова за све пустолове!
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ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ / ЗЛАТНО РУНО ДУНАВСКОГ ДУХА

Ка�а свирам виолину – као �а �рлим �евојку!
Властимир Павловић Царевац, најпознатији житељ В. Градишта, виолиниста и
композитор, оснивач Народног оркестра Радио Београда
Тамо где Карпати и Хомољске планине додирују Ђердапску клисуру, у вечном загрљају
моћног Дунава и златоносног Пека, никло је Велико Градиште, познато и као предворје
Ђердапа.
За ово подручје везује се једна варијанта чувене легенде о златном руну. Наиме,
забележено је да су још древни Аргонаути са чувеним Јасоном, пловећи низ Дунав у
потрази за златним руном, прошли поред Рама, да би се зауставили на месту где се
мешају плаветнило ове реке са хомољским златом. Лепота призора је толико очарала
читаву посаду ових авантуриста – да су застали. Дунавске нимфе искористиле су тај
тренутак да их до краја опчине и замађијају. И баш ту, на самом ушћу Пека, легенда
каже да су Аргонаути дошли до свог циља, митског руна од златогривог крилатог овна!
Овом пешчаном риту нису одолели ни Римљани који су у I веку нове ере изградили
насеље-тврђаву Пинкум (названу по реци Пинцус, данас Пек), важно станиште на
царском друму. Убрзо, Пинкум постаје трговачки и занатски центар, али и значајна
речна лука. У III веку, на врхунцу моћи овог града, римски император Хадријан га
награђује специјалном дозволом да кује сопствени новац, што је била велика част у то
време, али и доказ важности неког насеља.
Развитак су успорили Хуни и Авари, који су искористили слабљење царства да продру
и одузму самосталност Пинкуму. До стварања српске деспотовине на овим просторима
смењивали су се разни народи и освајачке војске.
Градиште се први пут помиње у Раваничкој повељи из 1381. године, којом кнез Лазар
оставља манастиру Раваници 13 села у Пеку, међу којима и Градиште.
Након доласка и одласка Турака, град поново почиње да цвета. Милош Обреновић му
је наменио значајну улогу у трговини, те је он заједно са Рамом постао велика лука из
које се стока извозила у друге делове Европе.
Незаустављив напредак довео је до тога да некадашња варошица међу првим
градовима у Србији добије телеграф, пошту (стацију), паробродску станицу и
царинарницу. Трговина је довела и до других погодности које су сналажљиви мештани
и те како искористили. Наиме, виђенији (читај: богатији) Градиштанци хрлили су у
ондашње европске центре, нарочито у Беч и Пешту – одакле су свом родном месту
доносили снажне културне утицаје и најновије тенденције. Захваљујући томе,
урбана мапа Великог Градишта се током XIX века драстично мења, и на њу се уписују
гимназија, болница, библиотека и апотека. Ништа необично, помислићете. Али имајте
на уму да је у то време постојање ових институција подизало важност града на ниво
европских престоница!

Стара чаршија амбијентална културно-историјска целина, проглашена спомеником
културе.
За посетиоце Велико Градиште је много више од историјски значајног подручја наше
земље. Оно је и низ шармантних уличица са пуно скривених цветних башта и чувених
балкона на које би сваки естета уздахнуо од милине, оно је широки дунавски кеј,
шумовити Бели багрем, ведар дух његових становника, као и мирно развучено сунчано
поподне када се чују само птичице. Чувено је по својој шареној пијаци на којој „нема
шта нема”, али и по Царевчевом споменику који су подигли мештани захвални за сваку
очувану ноту традиционалне српске музике. Овај град је родно место Жанке Стокић,
прве хероине српског позоришта, али и Милице Јанковић, познате књижевнице.
Немојте пропустити шетњу центром града како не бисте заобишли прелепи Житни
трг са бившим Среским начелством (зграда општине), библиотеком у којој се налази
стална поставка скулптура Милана Бесарабића, црквом и старим здањем средње
школе.
Од града до Сребрног језера води вас лепо поплочано шеталиште како бисте што
удобније стигли до места на којем вас чекају бистра вода сребрне површине, аква-парк,
плажа, кафићи и ресторани.
Као центар трговине, Велико Градиште је увек било место на коме се смењују дошљаци
и они одлазећи. Понајвише радници. А зна се, старо правило каже: где су радници, ту су
и кафане! Управо због тога Градиште је с временом постало чувено по доброј забави и
још бољој кухињи!
Незаобилазан је пасуљ градиштанац, који једино овде успева. Њему је посвећена
и манифестација Пасуљијада, крајем августа, па ако пловите у близини, навратите
на врућ тањир. Ако сте ипак мало пробирљивији, не брините. Дунав се побринуо
да ниједан градиштански гост не остане гладан. Пред вас ће изнети, а ви му нећете
одолети, стари градски специјалитет: штуку у маринади и салату од рибе. Понудиће
вас и сармицама и мусаком од винове лозе, па се не устручавајте. А како бисте лакше
поднели ову инвазију укуса, домаћини ће пре сваког јела изнети и типичну меденицу,
ракију дискретног мириса и благотворног, пријатног укуса.
Наравно, сваки оброк употпуните неком од песама које је Царевац отргао од заборава,
а која нотама опева неко давно време!

Но, то није било довољно амбициозним Градиштанцима, те је 1913. године, међу
првим у Србији, засијала и прва електрична сијалица са хидроцентрале подигнуте на
реци Пек.
Сребрно језеро
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Из тог времена сачувана је Стара чаршија са сплетом зграда. Све их одликују раскошни
украси на фасади, достојни префињеног европског укуса њихових власника. Данас је
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ГОЛУБАЦ / ПРИЈАТЕЉСТВО ВОДЕНОГ И КАМЕНОГ ДИВА

Пловио сам белим лађама
морима и мно�им рекама
ал’ ђер�а�ске клисуре
и �унавске обале
у срцу су моме ос�але…
Драган Токовић и Зоран Гајић, Растао сам поред Дунава
Тамо где је загрљај Дунава најшири, на самом улазу у теснац напуклих Карпата, обалу
је загризла највећа клисура у Европи, Ђердапска – а у њој се пркосно на стени сместила
Голубачка тврђава. Настао на остацима древног римског утврђења, Голубачки град
пркоси вековима и господарима, тврдоглаво чувајући своју тајну о настанку и имену.
Нагађа се да Голубац потиче из XIV века, а заслуге његовим вештим непознатим
градитељима заувек измичу из руку. Једино у шта можемо бити готово сигурни јесте да
је градитељ Горњег града свакако био православне вере, дакле српски властелин. То се
може закључити по остацима мале капеле у саставу четврте куле овог утврђења.
Тврђава се први пут помиње у угарским хроникама из 1335, 1337. и 1342. године.
Грађена је у облику лепезе и састоји се из три дела: предњег, задњег и горњег града,
са цитаделом. Укупно је краси чак десет кула и две велике колске капије. Испред самог
утврђења остаци цивилног насеља сведоче о блиском односу свих становника овог
древног насеља и тврђаве.
Голубац је био у саставу Лазареве државе, а након Косовског боја ова тврђава лепотица
пада у руке Турака, пред којима није успела да сакрије свој значај и чари – зато су до
крви ратовали са Аустроугарима око превласти над њом.

Тврђава Голубачки град

Када су Аустроугари победили, деспот Стефан (као угарски вазал) на управљање добија
Голубац, под условом да се након његове смрти овај град заједно са Београдом преда
угарским властима. Под неразјашњеним околностима и из непознатих разлога, након
Стефанове смрти, командант града Јеремија га ипак предаје Турцима. Или боље да
кажемо: продаје.
Прича о једном необично храбром пољском витезу почиње управо тада, од Јеремијине
издаје, у каменом Голупцу.
Преварени угарски краљ Жигмунд одлучује да се не одрекне тек тако овог стратешки
важног утврђења. Што је још важније, одлучан је да опасног непријатеља отера са свог
прага. Краљ гради тврђаву Ласовар на левој обали Дунава, тачно наспрам Голупца.
Утврда је служила као база моћне војске коју је Жигмунд окупио. Међу војницима су
били и пољски витезови предвођени чувеним Завишом Црним, који је име добио због
изразито црне густе косе и тамног тена. Витез Црни познат је као победник многих
витешких турнира, а да му храбрости не мањка, доказао је баш у Голупцу, положивши
свој живот као залог тој тврдњи.
Иако је угарска војска доживела комплетни дебакл под Муратом, а сам краљ се
повукао и више пута позивао Завишу да напусти бојиште и спаси се – црни витез је
и даље јуришао на Турке, дошавши главе многима у том узалудном али узвишеном
походу. Нажалост, управо је голубачки камен последњи чуо његов ратнички поклич.
Турци су га заробили, одсекли му главу и послали је у Цариград, а плави Дунав однео је
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даље причу о јунаку какав се ретко рађа, а умире часно – како је и живео.
Наредних неколико векова Голубац је под Турцима процветао и у аналима се спомиње
као напредни град. Срби успевају да га се докопају током Другог српског устанка,
међутим, на управу га добијају тек 1868. године, када је предат кнезу Михаилу.
Величанственост тврђаве огледа се у њеном положају на стрмој стени, по којој су
стратешки распоређене прелепе и моћне куле. Све су у облику четвороугла осим
донжон куле (најјача кула у тврђави, место последње одбране), која се због свог
цилиндричног облика назива Шешир кула.
Најлепши поглед на тврђаву је свакако са воде, а сплет ветрова који владају овом
клисуром чине је правим рајем за једрилице, које увек можете видети како се беле по
глаткој површини најширег дела Дунава (чак 6 км).
Као и сама тврђава, Дунав мами уздахе и плени својом моћи и лепотом. Баш код
Голупца Дунав достиже највећу ширину у свом току – чак шест и по километара – и
носи назив Ђердапско језеро, да би се од Голубачке тврђаве нагло сузио на неколико
стотина метара.
Овде се налази и Национални парк Ђердап, који заузима више од половине територије
општине Голубац. За уживање на располагању имате чак четири резервата природе:
Голубачки град, Бојана, Босман–Соколовац и Татарски вис. Напуните телефон или
фото-апарат јер боље и лепше фотографије нигде нећете усликати. Чак и да то
насумично радите, од слика застаје дах. Јер природа је тамо таква, па и чаробнија!
Ту чудима природе није крај. Код Ђердапске клисуре (назване још и Гвозденим
вратима) Дунав је пробио Карпатске планине у дужини од 90 километара! А наићи ћете
и на велики број видиковаца са којих се пружа неописив поглед на плавог џина. Неки
од њих су Окмејдан, Рапанис, Салчн, Венац и Ложана. Препустите се погледу, природи
и мистеријама историје које лутају овим крајем. Ослушните и можда ћете чути песму
лепе Голубане по којој, како једна од многих легенда каже, утврда носи име. Обратите
пажњу и на дивље голубове који се гнезде око тврђаве, чаробне водопаде, стазе за
шетњу и зеленило – од којих се очи одмарају.
Када осетите да је време да презалогајите, спремите се на тешке муке око избора. Јер
Голубац је познат по три ствари: тврђави, природи и храни!
Свежа дунавска риба је обавезна на трпези – рибљи чипс је незаменљиви стартер
(ситни поховани комади сома). Наставите са топлом рибљом чорбом, пробајте помало
и од салате са штуком, рибље паштете и, наравно, пржене и печене рибе на прегршт
начина!
Уколико вам речни специјалитети не отварају апетит, не брините. Овде нећете остати
кратких рукава! Гулаш, паприкаш и мешани пасуљ само су нека од чувених голубачких
јела, а кад сте већ ту, немојте ни случајно отпловити даље док не пробате влашки сир
на роштиљу!
Када дође време десерту, припремите се за чисту магију – бундеву напуњену медом и
сувим воћем. Већ код првог залогаја може вам се учинити да тврђава оживљава, да су
ту војници и принцезе који су се исто тако сладили овим специјалитетом.
О људима голубачког краја вам нећемо ништа рећи овом приликом, то је једно лепо
изненађење!
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ДОЊИ МИЛАНОВАЦ / КОЛЕВКА ЉУДСКЕ КУЛТУРЕ

Нико није ни слу�ио �а је ово мес�о, које се налази у бес�ућу Ђер�а�а, нека�а било
сре�иш�е је�не о� најсложенијих и најблис�авијих кул�ура �раис�орије.
Драгослав Срејовић, археолог, културни антрополог, професор универзитета и
академик, о околини Доњег Милановца
У самом срцу Националног парка Ђердап сместио се један питоми градић са бурном
и скоро невероватном историјом. Наиме, Доњи Милановац који данас видимо док
клизимо Дунавом стар је (или боље речено млад) тек 45 година.

регулационим плану препустио је војводи поречком Стефану Стефановићу Тенки.
Поносан на новоизграђени град, неизмерну тугу за сином кнез је мало ублажио
назвавши га управо по њему – како би вечно живео на понос свом оцу.
Данас је Доњи Милановац познат као град 100.000 ружа, а у њиховом мирису и бојама
можете уживати из баште аутентичних кафића и ресторана, као и шетњом кроз град,
те упознавањем брижљиво украшених и негованих дворишта. Током шетње обратите
пажњу на градске знаменитости као што су зграда Окружног начелства из 1856, Црква
Свете тројице – иначе задужбина кнеза Милоша Обреновића, као и спомен-парк Брдо
мира.

Кроз своју дугу историју селио се чак три пута! Први пут у XVII веку рибарско месташце
Бања сели се десетак километара узводно, на острво Пореч – у страху од турске најезде
која ништа осим уништавања није доносила скромним мештанима, који су желели само
да на миру уживају у Дунаву, од ког су и живели. Због страха од поплава, 1830. овај
градић се поново премешта неколико километара низводно, на ушће Орешковице у
Дунав. Последње премештање града-номада, већ увелико навиклог на селидбе, било
је 1971. године, када су га прекрили таласи Ђердапског језера, насталог изградњом
Хидроелектране Ђердап 1.

Градска плажа је такође један од главних симбола Доњег Милановца. Налази се на
самом улазу у град са западне стране и дугачка је скоро сто метара. Као и остатак овог
првог плански изграђеног града, и плажа је лепо уређена – пешчана, са старинским
дрвеним сунцобранима. Од јуна до септембра нема бољег места да се побегне од
врућина, а пријатна температура воде у овом периоду гарантује савршено купање и
освежење.

Да не буде усамљен у тим походима, побринула се Црква Светог Николе, која је
ово место пратила у стопу! Њу је на другој локацији поново подигао капетан Миша
Анастасијевић 1840. године. У садашњем Милановцу подигнута је нова црква, а њу
су красили вредни предмети и остаци зидног сликарства из претходних живота:
јеванђеље са емајлираним оковом, сребрни прстони крст из 1830. године, мање
јеванђеље, сребрни путир и четири вредне иконе из XVIII и XIX века. Око 80 одсто
унутрашњости друге цркве сачувано је и пресељено у нову цркву, а свакако је
најзначајнији олтар са 40 икона који је урађен у позлати од руско-украјинског злата.

Јер тада на сцену ступају чувени бели качамак, сиреви на роштиљу или пржени, али и
легендарна ђердапска моруна, као и остали специјалитети од речне рибе.

Иначе, осим занимљивости о селидбама, овај градић краси и много моћнија историја –
она која га је уписала у анале светске баштине.
Узводно од Доњег Милановца, на дунавској тераси, налази се археолошки локалитет
Лепенски вир, непроцењиве вредности за склапање коцкица у великом мозаику раног
развоја човека. Насеље из доба неолита старо је око 8.500 година! Оно представља
најстарије сведочанство о дунавској праисторијској заједници рибара и ловаца,
чији су чланови затим усвојили пољопривредно-сточарски начин живота. Насеље
је напуштено 4500. године п. н. е, а нама су оставили своје домове, радионице и 54
камене скулптуре које представљају њихова божанства. Сви ликови на скулптурама су
риболики, што указује на огроман утицај који је Дунав имао на ову заједницу.

А када на ред дође храна, заборавићете и на Лепенце, цркву која се три пута селила,
први урбанистички план у Србији, па чак и на руже.

Лето је време када се у овом крају одржава највише аласких вечери, фамозних
такмичењима у припреми рибље чорбе.
Иако су менији у околним ресторанима препуни штуке, сома, кечиге и других врста
рибе – прича о ђердапском риболову увек се враћа на легендарне моруне, од чије
се икре прави надалеко чувени кавијар. Станишта су јој у Каспијском језеру, Црном и
Азовском мору, а има је и у источним деловима Средоземног мора и његовом сливу.
У време мрешћења стизале су Дунавом и до Беча, али им је Ђердап баш природно
станиште. Мудре неке рибе, чим су одабрале баш овај комадић раја за свој дом. Не
пропустите да га посетите, а љубазни домаћини ће вас већ на свој начин омађијати
и увући у фантастичне приче овог краја, у којима се преплићу историја, машта и
специфичан дух људи са Ђердапа!

Поред овог открића, у праисторију наше територије уписујемо и Рудну главу, оближњи
рудник са једном од најстаријих радионица за обраду бакра. Рудник је активно
коришћен још од 5000. п. н. е! Замислите само ту дугу историју насељавања овог
предивног предела, ослушните мало и погледајте боље – видећете да вам миленијуми
нешто шапући и цртају мапе по вашој машти!
Име по којем данас познајемо Доњи Милановац (некадашњи Пореч) дугујемо тужној
породичној причи кнеза Милана Обреновића.
Лепенски Вир

18 / ПРОБУДИ ДУНАВ

Милан је био прворођени син престолонаследник који је рано умро. Свој пројекат
– прву плански уређену варошицу – по свим правилима струке и детаљном
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КЛАДОВО / КУЛТУРНА ЕКЛЕКТИКА У РАЈУ ПРИРОДЕ

Тамо �алеко, �алеко о� мора,
Тамо је село моје, �амо је Србија…
Ђорђе Маринковић, војник и композитор, рођени Кладовчанин
Прво и основно код Кладова јесте да упознате његове људе – суштину природе и духа
овог краја. Најбољи опис мештана Кладова и околине крије се управо у запису чувеног
Јосифа Панчића, који је 1868. године идентификовао и описао аутохтону биљчицу која
умногоме подсећа на људе који овај крај насељавају.
У питању је Stachys chrysophaea, typus Kladovo, а како сам Панчић каже: „Биљка је
јако променљива у одећи, дужини лишћа, величини цвета... Одликују је свестраност,
разноликост, стаменост и упорност . Баш као и Кладовчане!“
Све те њихове особине осликале су историју Кладова, а и дан-данас овај град нуди
специфичну атмосферу коју највише дугује својим људима (са хиљаду страна дошлих) и
природи од које застаје дах! Док не крочите ногом у Кладово, све је само прича – треба
доћи, видети, осетити и заљубити се!
Њихов вољени град прво је никао на улазу у модерно Кладово. Како је у ранијим
вековима био утврђени град, остаци се и даље могу видети на десној обали Дунава,
преко пута румунске Скеле Кладовеи. Наравно, као и у читавом овом крају, и у близини
Кладова постоје реликти праисторијског станишта. Као успомену на првог човека који
је уживао у овдашњим чарима природе, којима се и дан-данас препуштамо у овом делу
Ђердапа – остали су нам ножеви од кремена које повезујемо са продором културе из
јужних степа Русије.
Прво насеље, односно војни логор, никло је за време Римљана и носило је име Занес.
Словени су на остацима тог логора подигли насеље Нови град, а последње обрисе
словенског карактера овај град губи са доласком Турака и градњом њихове тврђаве
Фетислам у XII веку.
Под српском управом Кладово се налази од 1833. године, а до тада и од тада уживало
је углед мултикултуралне средине. Наиме, овде наилазимо на становнике српског,
влашког, цинцарског, ромског, бугарског, црногорског, али и прехришћанског културног
наслеђа. Наравно, такав спој резултирао је једном шареном и разиграном локалном
културом. Као и историјом.
Није ни чудо што је одувек радо посећиван и што је у историју свог гостопримства
уписао и кнегињу Оливеру, ћерку Лазара Хребељановића, Ханса Кристијана Андерсена,
чувеног бајкописца, Ива Андрића, нашег великог писца и нобеловца, али и Јосипа
Броза Тита!

Тврђава Фетислам
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Трајанова табла

Сама утврда састоји се из две целине: Великог и Малог утврђења (Кастела) који се
међусобно уклапају. Многе грађевине унутар тврђаве говоре нам о начину на који је
живот у њој био организован и интересантно је посетити остатке барутане, лагума,
хамама, џамије или магацина. Поред тога, постоје и остаци моћних, чврсто зиданих
водоинсталација, бунара и канала за водоснабдевање града и тврђаве, који се и данас
могу видети у оближњем залеђу.
Кладово краси једна посебно необична и важна историјска знаменитост. На четири
километра од овог града, испод Ђердапске магистрале, стоји Трајанова табла, доступна
само са реке. Постављена је 100. године п. н. е, када је и уклесан пут у стрмим литицама
десне обале Дунава и када је чувени Аполодор саградио Трајанов мост, чији остаци
чекају радознале посетиоце да му се диве.
Трајанова табла нас својим текстом подсећа на славне дане и он гласи:
ИМПЕРАТОР ЦЕЗАР, БОЖАНСКОГ НЕРВЕ СИН, НЕРВА, ТРАЈАН АВГУСТ ГЕРМАНИК,
ВРХОВНИ СВЕШТЕНИК, ЗАСТУПНИК НАРОДА ПО ЧЕТВРТИ ПУТ, САВЛАДАВШИ
ПЛАНИНСКО И ДУНАВСКО СТЕЊЕ, САГРАДИ ОВАЈ ПУТ.
Да природа заиста није штедела на овом крају, говоре и многобројна острва која су се
распоредила у близини Кладова. Оградина, Црквиште, Конак, Пупаза, Велико острво –
само су нека од имена ових прелепих изданака копна на вечно плавом Дунаву.
Легенда каже да су у овом крају виноградара и рибара реку некад чиниле две трећине
воде и трећина рибе. Самим тим не чуди што се читавим Кладовом проноси мирис
рибље чорбе или печене и пржене рибе! Овај град познат је по својим неманима –
јесетри и моруни. У тако благодарни крај залутао је један Рус пре много година. Тај
Виноградаров, како се звао, подучио је становнике да праве најфинији кавијар по коме
је Кладово и даље надалеко познато. Деведесетих година извозило се чак и до три
тоне икре ђердапских риба!
За свој плезир одаберите једну од многих крчми које чувају ведри дух житеља овог
краја, удобно се сместите и наручите димљеног толстолобика, рибу из групе шарана,
сребрнастих бокова а тамносивих леђа.
Затворите очи при првом залогају и у грудима ћете осетити дух Кладова како вас
нежно голица. Јер поред многих загонетки које овај крај скрива, највећа је она – како
прецизно описати лепоту и шарм Кладова.
То се мора осетити душом.

Осим очаравајуће и питоме природе, једно од свакако значајнијих места у Кладову које
треба посетити је и тврђава Фетислам. Наравно, Ђердап не би био Ђердап када нам не
би постављао загонетке на које одговоре морамо пронаћи у својој машти. Наиме, и ова
тврђава крије баш једну такву малу мистерију. У њој је пронађена изузетно необична
и мистериозна фигура античког бога Дагона, са главом у облику Сунца и телом
прекривеним рибљом крљушти. Одакле ту, колико је стара, чему је служила – питања
су која буде знатижељу и машту.
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