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Неке целине су у потпуности обновљене

Из овог угла долази до изражаја лепота тврђаве

Утврђења на Дунаву

СРЕДЊОВЕКОВНА ТВРЂАВА
„ФЕТИСЛАМ”
На хоризонту се истичу шест полигоналних кула-бастиона

Зуб времена оставио је трагове

Део остатака тврђаве конзервиран је

На кули су уочљиви отвори за оружје
Кладовска тврђава из птичје перспективе

Путници намерници из целог света посећују ,,Фетислам“
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ва средњовековна тврђава, укупне површине око 18 хектара, на самој обали Дунава, на уласку у град Кладово, из западног правца, налази се тврђава ,,Фетислам“.
Чине је две фортификационе целине, Велико
и Мало утврђење - Кастел, који је инкорпориран у већу, млађу тврђаву.
Велика тврђава – Велики град, како се још
назива, највећих димензија 480 x 260 м, у
основи је полигонална, касносредњовековна,
бастиона тврђава, са шест полигоналних кула-бастиона, повезаних бедемима, са зиданим пролазима, окружена воденим ровом, са
контраескарпом ширине до 30 м и са покретним мостовима, испред све три главне капије.
Изнад лучно засведених, главних улаза, Дунавске, Ороспи и Варош капије, током последње обнове и реконструкције, постављени су
почасни натписи, којима се велича султан
Махмут II (1818 – 1839), у време када тврђава
добија садашњи изглед.
Унутар тврђаве су откривене и многе грађевине и објекти различите намене, за њену посаду, као на пример барутана и магацини, лагуми, хамам, џамија... Остаци моћних, чврсто
зиданих водо-инсталација, бунара и канала

за водоснабдевање града и тврђаве, могу
се и данас видети оближњем залеђу (Буторке).
Старија, знатно мања тврђава типа кастела (Мало утврђење), правоугаоног облика, укупних димензија 90x60 м, заузима
највиши део терена близу обале. Састоји
се из горњег и приобалног дела. На угловима су и данас високо очуване њене двоспратне, кружне куле, повезане бедемима
са зупчастим врхом. У склопу ове тврђаве
је и барутни магацин. Око утврђења је водио ров, у нижим деловима увек испуњен
водом. Инкорпорирана је у северни бедем
млађе, велике фортификације.
Овај средњовековни положај, као и читава регија, имао је бурну историју, често мењајући господаре, који су га рушили и обнављали и прилагођавали својим војностратешким потребама. Од 1818 године,
током прве половине XИX века, представљала је турско упориште.
Тврђава је напуштена 1867 године, када
су је Турци, као и остале утврђене градове, предали Србији.
(Текст: Народни музеј у Београду Археолошки музеј Ђердапа)
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Да ли је дошло време за
решавање статуса јужне
српске покрајине
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