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КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ

ДОЊЕ
ПОДУНАВЉЕ

Фране Делалле, Историја Дунава кроз векове, бакропис, 3,5 x 1,6 м, 1972, ХЕ Ђердап I

Покровитељ пројекта КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ Доње Подунавље:
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ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДВОРЈЕ ЂЕРДАПА

Пинкум

Велико Градиште, које ће очарати сваког посетиоца шармом праве дунавске вароши са дугим кејом, сликовитим урбаним језгром и вековним културним слојевима, најављује и сопственим примером, узбудљиво
путовање кроз историју и културу Доњег Подунавља.

Стара и Нова чаршија

*Новчић пинкум

Урбанистички план Великог Градишта, (1841) повезао је кључне тачке прастарих трговачких комуникација. Касније, подизањем цркве
Светог архангела Гаврила у класицистичком духу и импресивне зграде
Среског начелства по ренесансним принципима, заокружена је културно-историјска целина која је и данас видљива.

*Споменик културе
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Комплекс Манастира Нимник

Мaнaстир Нимник са црквом посвећеном Светом Николи саграђен је у време кнеза Лазара, а по предању постојао је још у 3. веку. Претрпео је бројна рушења, а последњи пут обновљен је у 19. веку, када је ту основана и једна од
првих школа у региону.
Име манастира потиче вероватно од влашке речи „нимик“ (незнан) по непознатом светитељу чији се гроб налази у капели Светиња, а називају га и Маријански манастир.

Завичајни музеј

Јединствена збирка са преко 1500 експоната - легат браће Ђорђевић, води вас кроз прошлост овог краја. Изложене су алатке из каменог доба, келтске фибуле, раритетни новчић пинкум, богата римска
заоставштина, налази из времена владавине Турака, као и употребни
предмети српског грађанског друштва 19. века, међу којима је врло редак експонат - музичка кутија. У оквиру музеја ради Галерија савремене уметности.

Континуитет живота на овим просторима може се пратити од праисторије, а корени
настанка града везују се за значајно римско војно и цивилно насеље Пинкум, које је подигнуто у сливу реке Пек (Pincus) у Дунав. У периоду од 2. до 5. века Пинкум је био важно
индустријско место због бакарних рудника у околини, а процват доживљава у доба цара
Хадријана (117-138), када је овде кован посебан новац.

*Споменик културе

Можете обићи и вредну
аргеолошку грађу у Галерији Пигоза, коју годинама прикупња уметник и
задужбинар Душко Зеја
Јовановић са својом породицом.

*Споменик културе
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ТУРСКА ТВРЂАВА У РАМУ

КЕЛТИ И РИМЉАНИ У РАМУ

Код Рама, са стене која се високо уздиже над Дунавом, туристи данас уживају у незаборавном погледу на
водено пространство које се пружа према панонској равници, а некада је то била кључна тачка за осматрање
и контролу речног пута.

Да ли су заиста Келти дали име Раму не можемо знати, али је извесно да је на средњовековним картама
место бележено као Храм и да ова реч, келтског порекла, значи светилиште. Извесно је и да су Келти поред
својих утврђења увек правили светилишта, као и да су овде у 4. веку п. н. е. формирали своје насеље – опидум,
што потврђују сачувани остаци земљаних бедема. А слово Х? Изгубило се у историји кроз изговор…

На овој позицији султан Бајазит II саградио је 1483. моћно артиљеријско утврђење за заштиту северних
граница Османлијског царства. Рамска тврђава је била поприште многих сукоба, а данас, уређена за посете, снажним бедемима и троспратним топовским кулама оставља импресиван утисак и интригира машту
– како су изгледале средњовековне битке, како су живели војници у тврђави, становништво у подграђу, путници и трговци у каравансарају?

Ледерата

Некада важно утврђење, у историји познато као Ледерата, подигли су Римљани у оквиру Келтског опидума, на путу између Виминацијума и Пинккума током успостављања лимеса на Дунаву. Каструм је имао
велики значај у време ратова цара Трајана против Дачана, а сматра се да је ту био постављен понтонски
мост преко Дунава за пребацивање римских легија на непријатељску територију. * Римско утврђење Ледерата је

културно добро од великог значаја.

*Културно добро од великог значаја

Загонетан кружни објекат
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Права енигма је постојање објекта са пречником од 11 м, без улаза или другог отвора. Све
указује да је реч о грађевини сакралне намене, али се отвара питање којој важној личности је
била намењена ова античка гробница.

Римљанинов завет
Не треба заборавити да је овај изузетан положај насељаван од давнина. На стени испод Рамске тврђаве пронађен је уклесан натпис: Јупитеру, најбољем и
највећем од свих богова, завет учинио Гај Лициније
Руфин, барјактар 7. Клаудијеве легије.
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ГОЛУБАЦ
БЛАГА ГОЛУПЦА

МАНАСТИР ТУМАН

Својом монументалношћу и лепотом средњовековна тврђава Голубачки град свакако даје визуелни печат
Голупцу, али ова лепа варош има миленијумску прошлост што могу посведочити бројни локалитети који су
под водом након изградње хидроелектранa. Овај простор људи су насељавали од праисторије, чували га и
бранили, а и данас је добро место за живот.

Амбијентална лепота и присуство светиња, манастир Туман чини вредним у духовном и културно-историјском смислу. Црква посвећена Светом архангелу Гаврилу зидана је у српско-византијском стилу. Манастир је много пута рушен и обнављан, а према народном предању задужбина је косовског јунака Милоша
Обилића, који је подигао храм на месту где му је испосник Зосим, кога је у лову случајно ранио, рекао: „Ту мани
и остави ме!“ Према тој причи тако је манастир добио и име.

Приморски угођај

Голубац изгледа као бајковити приморски градић због ширине Дунава и окренутости града ка реци. Лепо
уклопљене у урбани ритам, на прошлост подсећају и две репрезентативне зграде из 19. века - куће некадашњих
голубачких трговаца, пројектоване по академским принципима са богато декорисаним фасадама. Једна је популарно названа Косач, по скулптури која симболизује земљорадњу. Недалеко одатле налази се Црква Светог Николе, подигнута на месту старије цркве брвнаре, која поседује вредне примерке икона и богослужбених књига.
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*Споменик културе

*Споменик културе

Данас је Туман један од најпосећенијих манастира у Србији, чувен по својим реликвијама. У наосу цркве
налазе се кивоти са моштима Преподобног Зосима Синаита и Преподобног Јакова Новог.
Пећина у близини манастира, где је Свети Зосим живео као испосник, адаптирана је у капелу, а покрај испоснице налази се извор, коме народ приписује лековита својства.
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ТВРЂАВА ГОЛУБАЧКИ ГРАД
Узвишено, на стрмим литицама које се обрушавају ка Дунаву на самом улазу у Ђердапску клисуру, стражари величанствена Голубачка тврђава. Вековима је била мета освајача због стратешки важног положаја, а
данас она осваја туристе грациозношћу и лепотом.
Дуга историја чувара Ђердапа

Бројне посетиоце средњовековног Голубачког града не привлачи само сликовита архитектура утврђења с јединственом Шешир-кулом, од које се лепезасто спуштају масивни бедеми са осам кула и палата на обали, него и бурна прошлост пограничне тврђаве за чију су се превласт борили Срби, Мађари,
Турци и Аустријанци.

Нови хоризонти
Данас, на артиљеријској кули изложене су реплике средњовековних топова да удовоље знатижељи туриста, са високих бедема се не надзире Дунав, већ ужива у погледу, а у кулама су уместо војних посада постављене
изложбе о заповедницима и витозовима Голубачке тврђаве. У најрепрезентативнијој грађевини, палати коју
је подигао деспот Стефан Лазаревић, поред сталне поставке „Мирослављево јеванђеље Божанска инспирација“, одржавају се песничке вечери, ликовне изложбе, концерти и перформанси. Музички и сценски наступи организују се и на отвореном, међу бедемима и у комплексу тврђаве.
Читав простор Голубачког града оживљен је и зналачки уређен потребним садржајима. Моћно војно утврђење пружа нове хоризонте – као незаобилазно туристичко и културно одредиште.

Ко је, Срби или Угари, подигао утврђење, није познато, јер се у писаним изворима Голубачки град први пут
спомиње 1335. када је Дунав представљао границу између Угарске и Србије.
У основи, концепција градње има
највише одлика српске средњовековне
војне архитектуре, али су њеном изгледу допринела каснија преуређења
за ратовање ватреним оружјем и доградња осмоугаоне топовске куле.
У центру за посетиоце постављена је изложба Панорама векова, која осликава историју
Подграђа Голубачког града - у античко и средњовековно доба и тематски је везана за Археолошки парк.
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Посетиоци, путем вођених тура и бројних интерактивних програма, могу да упознају
историју града, али им се пружа могућност и да се опробају у гађању стрелом и другим
вештинама средњег века.
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НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП
ЧУДЕСНЕ ПРИЧЕ ГВОЗДЕНИХ ВРАТА
Најлепше место на свом путу од извора до Црног мора Дунав је направио баш у регији Доњег Подунавља
пробијајући кроз Карпате најимпресивнију клисуру у Европи. Због јединствених природних одлика овог
предела, богатсва флоре и фауне са бројним раритетним врстама и вредном културном баштином, Ђердап је
проглашен 1974. за националн парк, а одлуком Унеска за геопарк 2020. године.
Заштитном зоном Националног парка обухваћено је око 64.000 хектара, а пратећи ток Дунава парк се протеже на његовој десној обали у дужини од 100 км, од Голупца до Караташа код Кладова. Континуитет живота у приобаљу потврђују бројни археолошки локалитети и културно-историјски споменици од најстаријих
епоха до данас, тако да се Ђердап, поред епитета да је највећи природњачки музеј, најлепша и најдужа речна
клисура, може подичити и тиме да је највећи археолошки музеј на отвореном у Европи.

Археолошко благо под водом
Поред познатих културних знаменитости Ђердапа, попут Лепенског Вира, Дијане, Трајанове табле,
Голубачког града, кастела и објеката народног градитељства, многи локалитети се данас налазе испод
воде услед подизања нивоа Дунава након изградње
ХE Ђердап. Један од примера је Хајдучка Воденица у
Казану, где су пре потапања истражене некрополе из
мезолита и гвозденог доба, утврђење из античког и
византијског периода и насеобине у средњем веку.

Центар за посетиоце Доњи Милановац
Дунавски лимес

Посетите занимљиву интерактивну поставку која приказује културно историјске вредности и природне атракције највећег националног парка у Србији и Геопарка Ђердап!

Римска утврђења на Дунаву номинована
су за упис на Унескову Листу светске баштине
као део европских граница Римског царства.
Лимес у Србији чинио је низ од око 60 каструма са системом путева, кулама за осматрање и
бедемима од земље и камена, чију су изградњу
почели римски цареви Домицијан, Тиберије и
Веспазијан и завршио Трајан, а ради одбране
десне обале Дунава као границе римске провинције Мезија.
12
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МАЈДАНПЕК
ДОЊИ МИЛАНОВАЦ – срце Ђердапа

РУДНА ГЛАВА - колевка рудара

Мајданпек, у долини златоносне реке Мали Пек, спомиње се први пу у списима 1560. под називом Медани Пек,
а на старословенском мед значи бакар. Историја рударства не може се писати без Мајданпека, као ни историја
цивилизације без сведочанстава о преласку човека из каменог у метално доба, која се налазе на његовом тлу.

Рудник стар 7 миленијума, који се налази у залеђу горње клисуре Ђердапа у планинској области Мајданпека, био је развијени центар најраније металургије бакра праисторијске Европе.

Обала Дунава у дужини од 54 км припада општини Мајданпек, а њено градско насеље на реци налази се
тачно у средишњем делу Ђердапске клисуре.
У Доњем Милановцу је седиште Националног парка, пристаниште, гранични прелаз за речни саобраћај…,
а на градском кеју треба видети Тенкину кућу, изузетан споменик традиционалне архитектуре поречког краја
из прве половине 19. века, као и Конак капетан Мише Анастасијевића. Судбину ових објеката, који су пресељени због повећања водостоја Дунава изградњом ХЕ Ђердап, деле и вредни сакрални предмети из потопљене
цркве Светог Николе који су пренети у новоизграђени храм.

„Рудна Глава је археометалуршки споменик у чијим је окнима остала очувана, као отисак у свежој глини,
најстарија технологија рударства бакра. Само пар деценија након открића, Рудна Глава је прихваћена као
једна од упоришних тачака европске цивилизације.” (Б. Јовановић, А. Петровић)
Велику умешност старих рудара који су радили на Рудној Глави (5000 година пре н. е.) потврђују бројна
испражњена окна дубине око 20 м из којих су вађене руде малахит и азурит. Врло значајан налаз представљају
пронађени камени батови– масивни чекићи од речних облутака и оруђе од костију, као и керамичке амфоре,
крчази и жртвеници земљорадничким божанствима који се везују за винчанску културу.
Рудари раног енеолита, напустили су Рудну Главу када су исцрпили карбонатне минерале бакра, доступне
технологији којом су располагали, а суседна лежишта у Мајданпеку постала су одредиште рудара бронзаног
и гвозденог доба.

Мајдан + Пек
Данашњи назив града кованица је турске речи Мајдан (рудник) и хидронима Пек.
Не пропустите да обиђите цркву Светих апостола Петра и Павла у Мајданпеку из 19.
века и разноврсну збирку Музеја у Мајданпеку која доприно14си културном идентитету града.

*Културно добро од изузетног значаја
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ЛЕПЕНСКИ ВИР - праскозорје Европе

Древни уметници и урбанисти

Док су се глечери полако топили и централна Европа била окована ледом, становници Лепенског Вира
исписивали су странице историје. Праисторијско насеље у Ђердапској клисури, откривено шездесетих година
прошлог века, променило је дотадашње представе о почецима људске цивилизације.

Становници Лепенског Вира правили су куће трапезоидне основе са огњиштем, поред којих су се налазили
жртвеници заливени у под, плочице са урезаним знацима налик на писмена и задивљујуће камене скулптуре
од облутака које су представљале њихова божанства. Откривено је 136 стамбених и сакралних објеката који
указују да су насеља била плански уређена.

Лепенски Вир је локалитет светског значаја као седиште једне од најважнијих култура мезолитског доба.
Археолошка истраживања изнела су на светлост дана, по много чему јединствена знања, вештине и обичаје
најстаријег урбаног насеља Европе.

Вешти ствараоци показали су висок уметнички ниво у изради оруђа и накита од костију, камена и минерала, а нарочито су импресивне скулптуре од камена пешчара са моделованим риболиким људским главама.
Управо те скулптуре постале су препознатљив знак Лепенског Вира широм света.

Испод насеља првих земљорадника и сточара пронађени су фасцинантни налази из првобитних насеобина ловаца, риболоваца и сакупљача плодова, који указују да су ове заједнице имале организоване друштвено-економске односе и да су неговали архитектуру и уметност особеног стила.

Локалитет је био насељен и у раном неолиту и у Народном музеју у Београду формирана је збирка Лепенски Вир, коју чине предмети хронолошког оквира од 10. до 6. миленијума пре н. е.

Медаљон

Прародитељка

Лепенски Вир је био стално насељен скоро 2000 година (6300-5500
пре н. е.).
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*Kултурно добро од изузетног значаја

Адам

Данубиус

Центар за посетиоце
У Музеју Лепенски Вир, који је у саставу археолошког комплекса, приказани су резултати истраживања, као и копије
монументалних камених скулптура чији се оригинали налазе у Народном музеју у Београду.
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КЛАДОВО
ВЕЛИЧАНСТВЕНО ЈЕ СТАЈАТИ НА ОБАЛИ ДУНАВА

ТРАЈАНОВА ТАБЛА

Моћни Дунав одувек је био граница и мира и немирa – овде су подизане међе, зидана утврђења Дијана,
Понтес, Фетислам. За освајање стратешки битне позиције борили су се римски цареви и турски султани.
Данас је Кладово важан транзитни центар и љупка варош у коју су уткана градитељска знамења ранијих
епоха.

Трајанова табла, која стоји на стенама кањона Доње Клисуре – Казана, привлачи нарочиту пажњу свих
оних који плове Дунавом као изузетан пример римске архитектуре, али и једно је од најзначајнијих сведочанстава о човеку који је укротио природу. * Представља културно добро од изузетног значаја.

Трагови живљења сежу од праисторије, а сам настанак насеља везује се за оснивање једног од најзначајнијих римских војних логора у склопу Дунавског лимеса, који је био окружен великим насељем и пристаништем. Рановизантијски извори помињу га као градић Занес, око кога се развијао град до данашњих дана.

У сусрету са Ђердапом
Речи римског сенатора и филозофа Плинија Млађег Magnum est stare in Danubii ripa (Величанствено је стајати на обали Дунава) добијају прави смисао у сусрету са Ђердапом. Сваки посетилац ће се у то уверити обиласком
богате збирке културне баштине Дунава из регије Гвоздена Врата – Ђердап, која је представљена у Археолошком
музеју Ђердапа. Изложено је преко 1500 прворазредних експоната, од којих многи по важности превазилазе
границе Србије. Сачувана сведочанства разнородних култура са преко 100 локација, пружају могућност да се
сагледа културни предео овог дела Дунава, у континуитету од десет миленијума.
Окосница друштвеног живота у Кладову и
данас је сачувано старо
градско језгро из 19. века
с мноштвом радњи,
кафана и зграда јавног
значаја. Просторно културно-историјска целина одише елеганцијом и
ведрином.
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*Kултурно добро

*Археолошки музеј Ђердапа

У склопу изградње војног пута од Београда до Костола код Кладова где је подигао мост на Дунаву, римски
цар Трајан пробио је копнени пут кроз непроходну Ђердапску клисуру, што је био несвакидашњи подухват
за оно време. Пратећи ток Дунава, пут је просечен кроз оштре карпатске хриди и понегде чак, на стубовима
чврсто забијеним у стене, лебдео је изнад силовите реке. Какав је то градитељски изазов био!
Успешно је завршен 103. године, када је постављена и табла да овековечи славу цара Трајана. Али, она је споменик и свим римским неимарима који су кројили дунавске литице и подстицај и узор за потоње генерације.
Трајанова табла је морала бити сачувана пред надолазећим водама преграђене реке – па је изрезана у комаду са делом римског пута и подигнута изнад горње коте новонасталог Ђердапског језера. И тај градитељски
подвиг - преместити 20 м више стену од 300 тона, који су према плану професора Милорада Димитријевића
извели клесари „Венчаца“ из Аранђеловца, вредан је памћења.

Камена плоча на којој је
уклесан натпис: „Император
Цезар, Божанског Нерве син,
Нерва, Трајан Август Германик,
Врховни свештеник, заступник
народа по четврти пут, савладавши планинско и дунавско
стење, сагради овај пут“, означила је довршетак колосалног
римског пута кроз клисуру.
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ТРАЈАНОВ МОСТ

ГРАДИТЕЉИ САВРЕМЕНЕ ИСТОРИЈЕ

У Кладову, као ни на једном другом месту, може се видети вечита тежња човека да обузда Дунав. Архитектонска дела чувају ову причу – од императора Трајана до хидроелектрана Ђердап.
Први мост на Дунаву Костол - Понтес
Вртлоге Дунава први су победили Римљани када су изградили пре безмало два миленијума грандиозни
мост од 1071 м преко речног корита, и у функцији његове одбране логоре Понтес на десној и Дробета (Румунија) на левој обали. Мост, који је носило 20 камених стубова, широк 14,50 м, подигнут је на мирнијем делу
Дунава у непосредној близини острва, које су градитељи користили да би преграђивали реку и усмеравали
ток на једну, па на другу страну - и тако правили мост на сувом дну Дунава.
Мост до тада невиђених размера, подигнут између 103. и 105, године, дело је Аполодора из Дамаска, највећег
архитекте Римског царства. Ремек-дело архитектуре старог века налазило се низводно од Кладова, код села
Костол, где је преостао део сувоземног стуба. *Трајанов мост је проглашен културним добром од изузетног значаја.

Изузетан похват био је и изградња хидроенегетског комплекса Ђердап 1 и 2 у новије доба. На 943. километру Дунава од ушћа у Црно море, изграђена је монументална хидроелектрана на Дунаву Ђердап 1, према
споразуму између СФРЈ и СР Румуније. Хидроенергетски и пловидбени систем стављен је у функцију 1964, а
двадесет година касније изграђена је на 863. км друга заједничка српско - румунска хидролектрана Ђердап 2.
Ови енергетски гиганти представљају изузетну атракцију из области индустријског наслеђа. Туристичка посета предвиђена је још током подизања прве хидроцентрале.

„Семафори” на Дунаву
Изградњом бране на Дунаву, и тиме подизањем нивоа реке, трајно је решен проблем пловидбе кроз Ђердапску клисуру. До тада су пловила кроз драматичне теснаце спроводили посебно обучени капетани речне
пловидбе – лоцови. Мимоилажење бродова регулисано је системом сигналних станица. Подигнут балон био
је знак за слободан пролаз, и обрнуто, па су служили као својеврсни семафори на реци. Од некадашњих шест
сигналних станица, сачуване су „Варнице“и „Пена“.
Ђорђе Станојевић
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Мост су срушили сами Римљани како би спречили упаде Дачана и других племена
на римску територију .

На чувеном Трајановом стубу,
који се налази у Трајановом форуму у Риму, приказан је и мост у
рељефном фризу.

* Хидроелектрана Ђердап 1

* Споменик културе

Електропривреда Србије
установила је признање
Ђорђе Станојевић у част
родоначелника електрике
и градитеља првих српских хидроелектрана. Великан српске науке рођен је
у Неготину 1858, а у згради
тамошње
Електродистрибуције може се видети
уређена Спомен соба.
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ШЕСТ ВЕКОВА ДИЈАНЕ

ФЕТИСЛАМ

Дијана, једна од најзначајнијих војних утврда на горњомезијском лимесу, била је током шест векова и важан
економски центар који је имао своју луку и пристаниште. Њена историја почиње с доласком првих римских
формација на Дунав почетком 1. века када је подигнуто земљано-дрвено утврђење на узвишењу десне обале
Дунава код некадашњег села Сип. У време владавине цара Трајана ту је направљен каструм већих димензија,
као база за освајање Дакије (Румуније) и заштиту пловног пута. Због стратешког положаја Дијана је била мета
Гота, Хуна и других племена, обнављана је и ојачавана бедемима, али је коначно разорена крајем 6. века.

На самој обали Дунава, недалеко од урбаног центра Кладова, стоје, нагрижене временом, зидине тврђаве
Фетислам. Средњовековна историја Кладова не би била иста без тврђаве, а она ће писати и нове редове у
хроникама с обзиром да је започета њена реконструкција. Ово вековно војно упориште, ревитализовано и
оплемењено културним програмима и догађајима, може бити врло привлачно за туристе.

На локалитету Дијана, који се налази у близини ХЕ Ђердап 1, уочљив је принцип изградње каструма - утврђења
карактеристичног за Римско царство. Археолошким истраживањем лоцирани су бедеми правоугаоника заобљених темена са кулама и четири улазне капије, као и грађевина са апсидом, команда војног логора – принципијум,
војне бараке, светилиште, мартиријум, некропола и насеље које се простирало западно од каструма.

Фетислам сачињавају две фортификационе целине из различитих епоха: Мало утврђење подигнуто је 1524.
као полазиште за турско освајање територија на левој обали Дунава. Изграђено је по наредби Сулејмана Величанственог, а Османлије су га назвале Фетислам, што значи „победа Ислама“(Fethi Islam). Велико утврђење подигнуто је између 1717. и 1739. године. Фетислам је мењао господаре, али су га у највећој мери држали Турци – све
до 1867. када су тврђаву предали Србима. Занимљиво је да је српска војска под вођством кнеза Милоша Обреновића после деценијске борбе ослободила Кладова 1833, али је Фетислам, који су Срби тада називали Светислав,
остао под влашћу Турака још четири године – све до коначне предаје свих утврђења Србима на управу.

*Културно добро од изузетног значаја
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Сипски канал
Можете ли замислити на какав пријем је наишла Трајанова замисао да скрене ток Дунава у близини Дијане? Ипак,
римски пловни канал прокопан је 101. године, и тиме отклоњена опасност за пловидбу због природних препрека - катаракти и брзине Дунава на излазу из клисуре. Данас је ту хидроелектрана, водостај је много виши, а дела пројектаната
и инжињера првог века налазе се дубоко у реци. Преостала је само римска табла да томе сведочи.

*Културно добро од великог значаја
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НЕГОТИН
НЕГОТИН
ГРАД КУЛТУРЕ УСРЕД ВИНОГОРЈА
Неготинска крајина насељавана је од праисторије, о чему
сведочи богат археолошки материјал пронађен на обали и у залеђу Дунава. Урбано насеље, настало у средњем веку у континенталној зони, развило се у главни град неготинске општине.

*Културна добра, Стара чаршија и Црква Свете Тројице

За Неготин се каже да је град песме, вина и јунака, а споменици историје говоре у прилог томе. Патриоте новог доба чувају
амбијенталну целину старог језгра Неготина и сећање на Хајдук
Вељка, јунака Првог српског устанка и Стевана Мокрањца, једног од најзначајнијих музичких личности Србије.

Комплекс Мокрањчеве куће

У част свог славног суграђанина Стевана Мокрањца (1856-1914) Неготинци су основали фестивал „Мокрањчеви
дани“, а његову родну кућу претворили у музеј и поставили сјајну изложбу о Мокрањчевом духовном и световном стваралаштву. У згради, уређеној у амбијенталном стилу градске куће 19. века, одржавају се и камерни концерти и културне активности.
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*Споменик културе

Црква Свете Тројице

Задивљујућа Саборна црква, саграђена 1874, плени својом
стилском лепотом, а велику културолошку вредност имају и животопис и иконостас цркве. У
порти се налази знаменита
Хајдук Вељкова Барутана. За
будућност, изграђена је лепа
чесма у близини храма.

*Споменик Хајдук Вељку, културно добро

Хајдук Вељко

У центру града налази се статуа посвећена војводи Вељку Петровићу
на његовом омиљеном коњу Кушљи. Погинуо је бранећи Неготин од Турака и сахрањен у порти цркве Рођења Пресвете Богородице. На месту
некадашњих одбрамбених шанаца где је Хајдук Вељко 1813. изгубио живот, подигнут је споменик и урезане његове речи: „Главу дајем, Крајину
не дајем!“
Музејска поставка и уметнички експонати посвећени великом војсковођи и српским устаницима изложени су у Музеју Хајдук Вељка, који је
смештен у конаку неготинског оберкнеза Тодорчета из 19. века.

*Споменик културе од великог значаја

Музеј Хајдук Вељка
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ПУТ КРОЗ ЕПОХЕ У МУЗЕЈУ КРАЈИНЕ

ВРЕЛО - ШАРКАМЕН

Темељи неготинском музеју постављени су 1934, а данашњи ресурс Музеја Крајине чини преко 15000 предмета који се налазе у Музеју Хајдук Вељка, Мокрањчевој кући, као и у Археолошком музеју где се чува вредна
археолошка збирка хронолошког распона од 10,000 година пре н. е. до 14, века.

Постојање античког утврђења близу извора Врелске рекe у атару неготинског села Шаркамен забележио је
крајем 19. века Феликс Каниц, али у том беспућу, крио се испод вековних наслага капитални споменик римске
дворске архитектуре – меморијални комплекс императора Максимина Даје (305–313). *Представља културно добро

Из периода мезолита изложене су коштане алатке и камено оруђе, из неолита истичу се посуде, батови и
секире, из бакарног доба материјал везан за духовни живот, а из бронзаног и гвозденог предмети намењени
практичној употреби. Налази, попут бронзане статуете Нептуна и скулптуре Јупитера Долихенa, потичу из
римског периода, као и камена и сакрална пластика која је изложена у лапидаријуму. Бројни су и предмети
из средњевековних насеља и некропола. Такође, постоји богата етнолошка, историјска и уметничка збирка,
па се обиласком поставки може упознати историја развоја Неготина од геолошко-палеонтолошке прошлости
до краја 20. века.

од великог значаја.

Прва систематска археолошка истраживања Шаркамена, које је започео Гордан Јањић, открила су поред
монументалних бедема, кула и других делова утврђења царске резиденције и царски маузолеј у коме су, поред
кремираних остатака, пронађене вотивне плочице од златног лима и спектакуларан сет златног накита који
је припадао Максиминовој мајци, сестри цара Галерија. Откриће луксузних огрлица, наушница, прстења и
другог златног накита, похрањено у маузолеју заједно са власницом, представља јединствен налаз на територији читавог Римског царства.

Археолошки бисер

Царска резиденција Максимина Даје грађена је по истим принципима и са истом наменом као и палата
његовог ујака цара Галерија у Гамзиграду, која је уписана на Унескову листу светске баштине. Даљим истраживањем и заштитом Шаркамен може добити место које му заиста припада – као још један споменик источне Србије на листи баштине човечанства.
Поштовање предака
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*Споменик културе

Царски маузолеј

Листићи од златног лима

Максимин Даје подигао је тетрахијску резиденцију у свом родном крају, а земљиште
где се налази комплекс
данас је под управом
Музеја Крајине у Неготину.

Илустрација комплекса27

НЕГОТИНСКЕ ПИВНИЦЕ
Живописна насеља бога Бахуса у старој винској регији Неготинске крајине привлаче велики број туриста,
а чине их вински подруми за неговање вина и становање током бербе и прераде грожђа, које су поред својих
села правили виноградари од друге половине 18. до тридесетих година 20. века. Пивнице се више не граде, а у
многима које су преостале, уређени су простори за дегустацију и пријем гостију.

Рајачке и Рогњевске пивнице

Аутентични амбијент са бројним пивницама, вијугавим уличицама и централним тргом са записом и
бунаром, сачууван је код села Рајац и Рогљево.
Све пивнице су грађене од тесаног камена
и брвана и покривене ћерамидом, па су
вредно сведочанство знања и вештина
овдашњих неимара и занатлија. Као изузетан споменик народног градитељства,
Рајачке и Рогњевске пивнице номиноване су
за упис на Унескову листу светске баштине.

Стара сеоска гробља
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Део традиције и културе овог краја
приказују стари камени надгробни споменици у близини Рајачких и Рогљевских пивница, који су богато декорисани уклесаним цветним и геометријским
орнаментима и крстовима различитих
облика.

*Културно добро од изузетног значаја

Штубичке пивнице

За разлику од других села која су пивнице правили у непосредној околини, Штубичке су три пута ближе
Неготину него Штубику. Разлог је што су их власници користили и за коначиште када би послом ишли у чаршију. Већина пивница није одолела зубу времена јер су грађене као чатмаре, од дрвета и земље, а заштићене
су као културно добро од изузетног значаја.

Манастир Буково

Манастир Буково, подигнут у време краља Милутина,
чувен је и по традицији гајења винове лозе
и производњи вина. На манастирском имању основана
је 1887. прва виноградарска школа, која
је касније прерасла у прву државну
пољопривредну
школу за виноградарство и воћарство и
имала велики утицај на развој неготинске винске регије.

Вино у подрумима
мора да „одспава“.
Власници пивница тврде: „Неготинско вино не
опија - оно само подстиче
да се добро мисли, боље говори, а најбоље пева!“

Манастир Вратна
Манастир, основан у 14. веку,
налази се у предели изражене
лепоте, надомакак чувених Вратањских капија.

*Културно добро -Манастир Буково
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ЗА ДОЖИВЉАЈ ВИШЕ

www.tovg.org

КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ Доње Подунавље

На ушћу златоносног Пека
Легенда каже да су Јасон и Аргонаути на ушћу Пека у Дунав нашли златно руно, а отац модерне српске
археологије Милоје Васић овде је пронашао остатке моћног римског града Пинкума и увео га у науку. Академик и научник светског значаја написао је о свом родном месту: Једног дана ће Велико Градиште бити
одиста велико, јер нам за то јамчи његова светла прошлост.

www.togolubac.rs

Клисура у Ђердапу добила је назив по великом броју вирова, који су пловидбу чинили опасном, али остаци
праисторијског насеља које је трајало од бакарног до гвозденог доба, делови римског пута и средњовековне
цркве и насеља показују дуги распон живота на скученом простору између Дунава и стеновите обале. Локалитет Госпођин вир је након изградње ХЕ Ђердап потопљен, али остаје прича о виталности њених становника.

www.toom.rs

Милошева кула
Да ли је господар града, који је у 14. веку постојао на ушћу река Шашке и Црнајке недалеко од Рудне Главе, заиста био Милош Обилић остаће непознаница, али за људе овог краја нема дилеме – они ове зидине,
као и њихови преци, називају Милошева кула.

www.toon.org.rs

Егета
Много посла за археологе има на налазишту Егета код Брзе Паланке. У насељу, које спомиње Птолемеј,
ископано је римско светилиште посвећено Јупитеру Долихену, а регистровани су и трагови насељавања
од праисторије до средњег века. Мистерија три утврђења, подизаних једна поред других у различитим периодима, и даље чека разрешење…
Манастир Короглаш
За Короглаш, споменик културе од великог значаја, непознат је ктитор и тачно време градње. У порти
манастирске цркве налази се средњовековна некропола. Народно предање каже да је манастир подигнут у
славу Марка Краљевића, који је на овом месту сахрањен. Приповеда се да је тешко рањени Марко у бици
на Ровинама препливао Дунав са Шарцем, не желећи да у Влашкој остави душу.

www.serbia.travel

www.npdjerdap.rs
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