
 

Тврђава Рам се налази на 30 km 

северпистпшнп пд Ппжаревца, у истп- именпм селу, на пбали 

Дунава, између Кпстплца и Великпг Градищта. Овп местп је 

насељаванп јпщ пд праистприје, а пп дпласку Римљана билп 

је деп Дунавскпг лимеса, а у близини антишкпг утврђеоа 

Ледерата. У веку VII веку Слпвени у близини тврђаве 

фпрмирају насеље, а крајем IX века у извещтајима угарскп-

бугарских ратпва се ппмиое тврђава Хпрпм. Писани извпри 

ппмиоу Рам кап местп сукпба Византије и Угарске у XII веку, 

а зна се да је 1483. гпдине пп налпгу султана Бајазита II, на 

граници са Угарскпм ппдигнута тврђава са тпппвским птвприма, щтп је Рам ушинилп једнпм пд првих артиљеријских тврђава 

на пвпм ппдрушју. Тврђава је ппдигнита на стени кпја се са северпзападне стране спущта ка Дунаву. Тврђаву Рам су 

саградили Турци да би пснажили пдбрану границе између Смедерева и Гплупца пд угарских упада. Стратещку важнпст пвп 

утврђеое је ималп сампуправпм дп 1521. гпдине, када су се прпщириле границе турске империје на север, а пнп је 

изгубилп свпј знашај кап ппгранишна тврђава. Прве детаљније пписе Рамске тврђаве пставип је турски путпписац из XVII века 

Евлија Челебија. У перипду Кпшине крајине тврђава је знатнп пщтећена збпг експлпзије муниције 1788. гпдине, када је 

аустријска ппсада изгинула предвпђена барпнпм Фпн Лппрещтијем, ппзнатим кап херпј пд Рама. Тпкпм XVIII века, у аустрп-

турским ратпвима, Рам је ппнпвп стратещки знашајнп упприщте, а затим замире дп пплпвине XIX  века, када га Турци 

напущтају. Рам има пдлике артиљеријске тврђаве, а пп нашину грађеоа се битнп не разликује пд старијих пствареоа впјне 

архитектуре, иакп сппљнпм пбрадпм зидпва пдсликава византијске традиције 

Није ппзнатп када је Рам ппдигнут, али пн сигурнп спада међу најстарије утврде на пвим прпстприма. 

Најстарији запис п оему датиран је у 1128. гпдину када су у оегпвпј близини Византиjци пптукли Мађаре. Накпн щтп су 

Турци пвладали нащим крајевима, пкренули су се краљевини Угарскпј и псвајаоу Панпнске низије. У циљу защтите десне 

пбале Дунава турски султан Бајазит II (1480—1512) је прерадип и пјашап ппстпјећу утврду за пптребу бпрбе ватреним 

пружјем, такп да Рам представља једну пд најстаријих артиљеријских утврда у Србији. 

Рам има пснпву неправилнпг петпугла, највеће дужине 34 m и щирине 26 m. Град шини 5 кула слишних пп 

архитектпнскпј кпнцепцији, али разлишитих пснпва расппређених на шетири нивпа (3 спрата и приземље), пп једна у свакпм 

пд темена пднпснп 3 на истпшнпм и 2 на западнпм бедему. Све куле су имале приземље и три спрата, дпк је на свакпм 

спрату бип пп једaн птвпр за тпп. У град се улази крпз Дпнжпн кулу смещтену у југпзападнпм темену утврде. Шетна стаза са 

бедема и кулпм је са сппљне стране имала парапет са зупцима за заклпн впјника-стражара. Тврђава је неправилне 

петпстране пснпве са кулама на углпвима. Куле су разлишитпг пблика, али су истпветне пп укупнпм пдбрамбенпм и 

архитектпнскпм рещеоу. Куле имају приземље, два спрата и платфпрму пивишену зупцима, а на свакпм спрату налазе се пп 

три засведене тпппвске нище и једнп зиданп лпжищте. Свпјпм велишинпм и изгледпм издваја се улазна кула, кпја има три  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

спрата и две платфпрме. са зупцима. На бедеме се излазилп зиданим степенищтем, пдакле се мпглп ући у куле. Окп 

тврђаве је ппстпјап и нижи сппљни бедем са скривеним путем, кап и рпв, прекп кпга се мпстпм ступалп дп капије (Дерпкп, 

1950.). Главну инпвацију представљају ппсебнп грађени тпппвски птвпри расппређени у пквиру бедема и кула, кпји указују 

на активну примену артиљерије у систему пдбране. У раздпбљу турске власти пкп тврђаве се развилп цивилнп насеље, п 

шему данас сведпше пстаци једнпг амама и каравансараја. У централнпм делу тврђаве налазе се и пстаци чамије. 

Археплпщка истраживаоа врщена су тпкпм 1980. гпдине. Иакп је релативнп дпбрп пшувана, тврђава у Раму је излпжена 

тихпм прппадаоу у пшекиваоу кпнзерватпрских радпва (Симић, 2000). 

Приступ лпкалитету је дпзвпљен, иакп тврђава није ни инфраструктурнп, ни туристишки уређена. У ппднпжју 

лпкалитета налази се викенд насеље, али смещтајни пбјекти нису категприсани нити се п оима впди евиденција. Оснпвне 

атракције на кпјима се пвај лпкалитет базира су археплпщкп 

налазищте Ледерата, Караван-сарај и правпславна црква. 

Према решима представника културних устанпва у пвпм месту у 

Рамску тврђаву се никада није улагалп, такп да се пна и не 

кпристи у туристишке сврхе јер није пбезбеђена. Тек недавнп је 

ппшелп пзбиљније приступаое пвпм прпблему и ствпрена је 

ппвпљнија клима за рещаваое приступа и искприщћаваоа пве 

тврђаве (ТО Великп Градищте). Идејне прпјекате 

ревитализације Рамске тврђаве су радили Републишки и 

Регипнални завпдза защтиту сппменика, кап и Архитектпнски 

факултет у Бепграду, на пснпву прпграма рада студената на примени савремених принципа у пбласти защтите и 

ревитализације архитектпнскпг и археплпщкпг наслеђа. Међутим, неупућенпст у ппстпјаое идејних рещеоа и недпстатак 

средстава да те прпјекте реализује, дпвпди дп тпга да ппщтинска власт Великпг Град- ищта, у априлу 2014. гпдине, ппверава 

израду прпјекта пбнпве пве тврђаве турскпј владинпј агенцији ТИКА, са клаузулпм да пвај прпјекат, вредан 170.000 евра, у 

пптпунпсти финансира Турска. Тврђава је грађена кап типишнп впјнишкп артиљеријскп утврђеое пд лпмљенпг камена у 

дпбрпм крешнпм малтеру, а кприщћена је и ппека за свпдпве. Она је ппкпљена са два маоа сппљна бедема и щирпким 

сувим щанцем. Шанац се прелази мпстпм смещтеним кпд куле у југпистпшнпм темену, кпјим се улази у прпстпр између 

тврђаве и нискпг бедема пкп ое. Ширина и дебљина бедема је разлишита пд 1,87 m дп 3,35 m, а свим бедемима (псим на 

западнпм, кпји је пкренут ка Дунаву) се на истпм растпјаоу пд кула налазе ппсебни птвпри за тпппве. У централнпм делу 

тврђаве налазе се пстаци старе чамије. 

Рам је данас дпста дпбрп пшуван. Куле су у дпбрпм стаоу, изузев југпистпшне шији је предои деп скпрп у 

пптпунпсти унищтен. Бедеми тврђаве су такпђе у сплиднпм стаоу, дпк је мали бедем присутан у трагпвима. Унутар тврђаве, 

уз западни бедем има пстатака грађевине са пснпвпм правилнпг псмпугла са страницама дужине 3 m. Недалекп пд утврде 

су Турци ппдигли караван сарај пкп кпга се временпм развилп данащое местп. Цеп прпстпр тврђаве је археплпщки испитан 

тпкпм 1980. гпдине. У некадащоем караван сарају је тренутнп изграђена је правпславна црква. Тпкпм 2013. изнет је план п 

рекпнструкцији Рамске тврђаве, кпја је joщ увек у тпку. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.podunavlje.info/dir/tag/regionalni-zavod-za-zastitu-spomenika-kulture-smederevo/

