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UVOD
Odpravite se na potovanje v

Na razstavi predstavljamo najnovejše vizualizacije

davno preteklost in s pomočjo

edinstvene arheološke krajine v deželah ob reki Donavi,

virtualne resničnosti doživite

ki smo jih pripravili partnerji iz devetih evropskih držav v

zgodovino podonavskega

okviru projekta Arheološke eKrajine Podonavja.

prostora! Raziščite paleolitske

jame, železnodobna naselja in
rimske vile!
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O PROJEKTU
Bogata in kulturno raznolika
arheološka dediščina Podonavja je
edini ostanek razvoja naše družbe in
nosilec pomembnih informacij o naši
preteklosti. Izjemen potencial
dediščine za razvoj turizma v regiji
omejuje slaba oprijemljivost ostankov.
Glavni cilj projekta Arheološke
eKrajine Podonavja (Danube's
Archaeological eLandscapes) je
narediti arheološko dediščino
Podonavja regionalno, nacionalno in
mednarodno vidnejšo in s tem
privlačnejšo za vključevanje v t
rajnostni kulturni turizem. Z
vključevanjem najsodobnejših t
ehnologij, kot sta virtualna resničnost
(VR) in razširjena resničnost (AR), bodo
muzeji, ki jih obiskuje glavni tok
turistov, obiskovalce spodbudili, da
dediščino izkusijo v njenih izvornih
pokrajinah. Ne le v lastnih državah,
ampak tudi v državah drugih
projektnih partnerjev.

Projekt Arheološke e-krajine Podonavja je
sofinanciran v okviru transnacionalnega
programa Interreg Podonavje 2014–2020.
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UTRINKI S
PRIPRAVE
VIZUALIZACIJE
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UTRINKI S
POSTAVLJANJA RAZSTAVE

PALEOLITIK IN MEZOLITIK
Paleolitik je najzgodnejša doba človekove zgodovine, ki je
trajala od prve uporabe orodja (pred skoraj tremi milijoni let) do
konca zadnje ledene dobe (pred okoli 12.000 leti). V tej dolgi
dobi se je nasledilo ali pa sobivalo več različnih vrst
človečnjakov. Neandertalci so se razvili pred približno 300.000
leti in so poseljevali prostor od zahodne Evrope do srednje
Azije. Uporabljali so perje za okraševanje telesa, pokopavali
umrle in bili so sposobni govora. Orodja so izdelovali na
zapletene načine.
Prvi dokazi o sodobnem človeku v Evropi so stari vsaj 45.000
let. Poti sodobnih ljudi in neandertalcev so se v nekem obdobju
križale in nastali so hibridni potomci. Sodobni ljudje, skoraj
zagotovo temnopolti, so s seboj prinesli različne načine
obdelovanja kamnitega orodja. Tako kot neandertalci pred
njimi so se morali prilagoditi na precejšnje podnebne
spremembe, da bi preživeli, zlasti na višku zadnje ledene dobe.
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Madžarska

VÉRTESSZŐLŐS

VINDIJA

Hrvaška

Ko je bilo to 330.000 let staro najdišče iz srednjega paleolitika v

V jami Vindija so odkrili sledove neandertalcev, ki segajo v čas

kraju Vértesszőlős odkrito, je bilo deležno izjemne mednarodne

med 40.000 in 35.000 let pr. n. št. To je bila ena zadnjih skupin

pozornosti. Predstavilo je edinstveno sliko življenja zgodnjega,

neandertalcev na svetu, zato so najdbe v jami Vindija izjemno

tako imenovanega heidelberškega človeka z milijoni primerkov

pomembne za preučevanje neandertalcev na splošno.

kamnitega orodja ter kosti človeka in uplenjenih živali. Znani so

Našli so kamnito orodje musterijenske kulture, značilno za

odtisi listov in poljščin iz kamnoloma, ki ponazarjajo naravno

neandertalce in tudi druge predmete, kot so strgala in rezila, ki

okolje. Tu so tudi ohranjeni odtisi stopal živali, odkriti na

pripadajo poznejši poselitvi. Posebej zanimive za raziskovalce

nekdanjem napajališču in privezu. Razstavni prostor na kraju

so kosti neandertalcev in koščene konice.

izkopavanj med letoma 1963 in 1968 je odprt za javnost od leta
1968.
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VRŠAC - AT

Srbija

Najdišče At je večplastno najdišče z več kot sedem metrov
debelo kulturno plastjo, v kateri so odkrili najdbe iz obdobij od
paleolitika do zgodnjega srednjega veka. V zgodnjem neolitiku
je tu nastala naselbina starčevske kulture. Takratni prebivalci so
živeli v zemljankah, ki so imele več prostorov. Na peščenih tleh
so začeli gojiti žita, v okolici je bilo tudi veliko trave za pašo
domačih živali.

NEOLITIK
V mlajši kameni dobi ali neolitiku je prišlo do pomembnih
družbenih in gospodarskih sprememb. Gospodarstvo je
temeljilo na poljedeljstvu in živinoreji, kar je privedlo do stalne
naselitve in do izgradnje trajnih bivališč. Ljudje niso bili več
nomadi, temveč so se zatekli k trajnemu bivanju na enem
mestu, dokler zemlja, uporabljena za pridelovanje, ni bila
izčrpana. Začeli so izdelovati lončenino in jo okraševati na
različne načine. Z radiokarbonskim datiranjem so ugotovili, da
se je neolitizacija širila od jugovzhoda proti severozahodu, v
tako imenovanih valovih, kar tri tisoč let.

Stoletja pozneje je na istem najdišču stala naselbina iz poznega
neolitika, tj. iz obdobja kulture Vinča. Hiše pravokotnega tlorisa
so bile postavljene v vrste, med njimi so bile ulice. Naselbina je
bila zavarovana z jarki in ograjo. Med izkopavanji so našli

keramične modele hiš z dvokapno streho in okrašenimi
stenami. Ljudje so se ukvarjali s kmetijstvom in živinorejo ter
predelavo bakra, trgovali so tudi s sosednjimi območji.
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BRONASTA DOBA
Bronasto dobo zaznamuje splošna uporaba zlitine bakra in k
ositra iz katere so bili izdelani. Različni predmeti, kot so orodje,
orožje, deli noše in nakit. Tehnologija obdelave brona in
posledično bronasta doba se na širšem območju Podonavja
nista pojavili sočasno, temveč najprej v spodnjem Podonavju,
od koder sta se širili proti severozahodu. Čeprav je bil prehod iz
bakrene v bronasto dobo postopen, je imel velike in
daljnosežne posledice za razvoj družbe. Z vedno bolj razširjeno
izdelavo predmetov iz brona, se je razvila tudi vedno večja
spretnost rokodelcev, vse to je vodilo v družbeno razslojevanje.
Stiki z daljnimi ozemlji ter trgovina in dejavnosti potujočih
mojstrov ulivanja, so privedli do oblikovanja kompleksnih

BAKRENA DOBA

trgovskih mrež v Evropi.

Bakrena doba, imenovana tudi eneolitik, je prehodno obdobje
med mlajšo kameno dobo (neolitikom) in bronasto dobo. To
obdobje je v različnih predelih Evrazije različno opredeljeno, v
Srednji in Jugovzhodni Evropi se je bakrena doba končala okoli
sredine 3. tisočletja pr. Kr., medtem ko je na severu Evrope
trajala dlje.
Zgodnjo bakreno dobo opredeljujejo skupnosti, ki so še vedno
trdno zasidrane v mlajši kameni dobi in ki so ohranile značilne
lastnosti mlajše kamene dobe, zlasti v smislu materialne in
duhovne dediščine. Za srednjo in pozno bakreno dobo je
značilno odstopanje od neolitskih tradicij s pomembnim
poudarkom na razvoju metalurgije. Živinorejci so že
popolnoma obvladali metalurgijo, udomačili in ukrotili konja
ter izdelovali vozove na štirih kolesih. Ker so bili mobilni in
agresivni, so nadvladali starejše neolitske skupnosti. V tem času
so se zgodile pomembne družbene spremembe in
razslojevanje, kar je ob koncu bakrene dobe privedlo do
oblikovanja prvih plemenskih in družinskih aristokracij.
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Hrvaška

VIŠKOVCI

VATIN - BELA BARA

Srbija

Okrog leta 1800 pr. Kr. je na ozkem
delu rečne terase, ki jo s treh strani
obdaja voda, nastala najzgodnejša
naselbina vatinske kulture.

Naselbino je na severu zamejevala
reka Moravica, na jugu pa jo je
varovala polkrožna lesena palisada. Vhod je bil po vsej
verjetnosti s severa, prek lesenega mostu. Za njim je bil prazen
prostor, kjer so se odvijale različne dejavnosti. Hiše so bile
urejene v več vrst in so obkrožale osrednji trg. Stavbe so bile
velike približno 6 x 12 m. Zgrajene so bile iz protja, podporna

konstrukcija je bila iz hrastovih tramov in iz prepleta vrbovih ali
brestovih vej. Taka konstrukcija je bila na obeh straneh prekrita
s posebno mešanico zemlje in plev ali trave. Hiše so imele
običajno dve sobi, eno z lesenim podom, ki je bila namenjena
shranjevanju hrane, glavna soba je imela zemljen pod in
Na najdišču Viškovci - Gradina so bile odkrite kulturne plasti,

pravokotno ognjišče. Strehe so bile pokrite z debelo plastjo trsa.

povezane s pozno bakreno in zgodnjo bronasto dobo oziroma,

Vatinsko naselbino je uničil požar.

natančneje, s pozno vučedolsko in vinkovško kulturo.
Zgodnjebronastodobna naselbina v Viškovcih je bila utrjena z
obzidjem. Hiše so bile pravokotne oblike in sestavljene iz lesene
nosilne konstrukcije, zidov iz prepleta šibja, ometanega z
blatom, in imela so tla iz zbite zemlje.
Najpogosteje odkrite živalske kosti pripadajo govedu. Slednje so
uporabljali za prehrano (bodisi kot vir mesa ali za izdelke, kot sta
mleko in sir), toda tudi za pomoč pri obdelovanju zemlje. Še ena
pogosta najdba so kosti divjih živali, ki so jih prebivalci
Viškovcev verjetno lovili v bližnjih gozdovih. Arheobotanični
ostanki, zbrani na najdišču, kažejo na prehrano na osnovi
pšenice, ječmena, prosa in stročnic.
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Romunija

CÂRNA

ŽELEZNA DOBA
Širjenje železa in črne metalurgije v Evropo je le ena od
pomembnih sprememb, značilnih za železno dobo, ki na
prostoru srednje Evrope in Podonavja zajema obdobje 1. tisoč.
pr. n. št. Njen začetek zaznamuje iztek srednjeevropskih
kulturnih skupin z žarnim pokopom, njen konec pa rimska
osvojitev in vključitev v rimsko državo.
Železno dobo je zaznamoval razvoj izrazito razslojenih in
militariziranih skupnosti, ki so obvladovale naravne vire in
komunikacije ter trgovale med seboj. V starejši železni dobi jim
je dajala pečat t. i. halštatska kultura. Arheološki viri iz tega časa
razkrivajo avtohton razvoj zahtevnih metalurških tehnologij,
zapletene umetnostne figuralike (npr. situlska umetnost),

V bronasti dobi je bilo v bližini Donave, na območju današnje

začetek denarnega gospodarstva in razvoj pisav.

Oltenije, žarno grobišče z najmanj 500 pokopi. Žare so bile

Zadnje obdobje evropske in s tem podonavske prazgodovine

položene v približno 200 grobnih jam, na globini enega metra.

označuje mlajša železna doba, tj. čas druge polovice 1. tisoč. pr.

Številne žare in druge priložene posode so bile okrašene z

n. št. Zgodovinski viri poročajo o keltskih selitvah, arheološki pa

motivi, ki spominjajo na vitice ali girlande.

o vzniku latenske kulture, uveljavitvi upepeljevanja umrlih in
opustitvi grobnih gomil. Spremembe je spremljal pojav
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Na grobišču so prav tako odkrili številne zvončaste figurine,

drugačne materialne kulture, ki se še posebej odraža v noši,

visoke okoli 20 centimetrov.

orožju in umetniških izdelkih, okrašenih v maniri latenskega

Oblikovane so bile kot

sloga. Zanj je značilen nenavaden, abstrakten slog, likovne

shematizirano človeško telo z

upodobitve prikazujejo strah vzbujajoča domišljijska ali resnična

ornamentom, ki predstavlja

bitja, obdana s prepletajočim se rastlinskim in geometrijskim

obleko.

okrasjem ali skrita v njem.

19

Avstrija

GROßKLEIN

KAPTOL

Hrvaška

V zgodnji železni dobi je na najdišču Kaptol stala pomembna
utrjena višinska naselbina. Bivalne terase so vidne še danes,
izkopavanja so potrdila obstoj kompleksnih in po načrtu
zgrajenih objektov. Pod naselbino se razprostirajo gomilna
grobišča. V grobnih kamrah, zgrajenih iz lesa in kamna, z

vhodnim prostorom so predmeti, ki kažejo, da so bili pod
gomilami pokopani pomembni člani skupnosti, ki so večinoma
pripadali bojevniškemu sloju.
Domnevamo, da je gospodarska moč Kaptola deloma temeljila
na trgovanju z grafitno rudo in deloma na nadzoru pomembnih
trgovskih poti in križišč, ki so povezovala Vzhodne Alpe z
osrednjim Podonavjem in Balkanom.

Znamenita železnodobna višinska naselbina na Großkleinu se je
razprostirala na okoli 20 hektarjev velikem območju in ni bila
utrjena z obzidjem. Znotraj naselbine so stale hiše z ogrodjem iz
tramov, v eni so odkrili navpične statve, ki so izjemna najdba.

Na gomilni nekropoli, ki skoraj povsem obdaja naselbino, so
pokopani preprosti, vendar premožni ljudje in tudi bojevniki.
Umrlim so v grob pogosto pridali številne lončene posode.
Posebno pozornost so pritegnili skrivnostna bronasta maska in
roki iz bronaste pločevine. Razkošni grobni pridatki pričajo o
blaginji in povezavah z oddaljenimi območji, kot sta severna in
srednja Italija. Te sledi vabijo pozornega gledalca na pot skozi
davno minule čase.

20

21

Slovenija

ULAKA

Na okoli 670 m visoki vzpetini severozahodno od vrha Ulake so
ostanki rimskega vojaškega tabora. Zdi se, da je bil taborski
obod kombinacija nasipov in jarkov in je oklepal površino 3 ha.

Ulaka je planotasta vzpetina (683 m nadmorske višine), ki se

Iz južnih vogalov tabora vodijo dolgi nasipi.

dviguje približno 100 m nad dolino zahodno od Starega trga pri

Tudi na Nadleškem hribu (642 m nadmorske višine), zložni

Ložu (JZ Slovenija). Na njenem položnem in 5 ha velikem vrhu

vzpetini južno od Ulake, ležijo sledovi rimskega vojaškega

ležijo sledovi prazgodovinskega gradišča in rimskega naselja.

tabora. Analiza drobnih najdb nakazuje dve časovni težišči

Analiza in arheološka interpretacija lidarskih podatkov sta

aktivnosti v taboru. Prvo je bilo v predavgustejskem obdobju,

omogočili natančnejši vpogled v potek obzidja in tlorisno

drugo v avgustejski dobi. Prva faza tabora na Nadleškem hribu

zasnovo notranjosti najdišča. Razvidne so samostojne stavbe in

je sočasna taboru severozahodno od Ulake. Tabora razumemo

njihove skupine, razporejene v krožne nize, ki se vrstijo od

kot oblegovalni gradnji iz časa rimskega osvajanja gradišča,

osrednjega nepozidanega prostora proti robu naselbine.

zgrajena verjetno v obdobju delovanja Julija Cezarja v Iliriku

Prvi poselitveni vrh je Ulaka dosegla v starejši železni dobi. Iz

(59–49 pr. n. št.) ali najkasneje med Oktavijanovo vojno v Iliriku

tega časa so grobovi z bogatimi pridatki, ki nakazujejo vpetost

(35–33 pr. n. št.). Odkritja rimskega orožja in vojaške opreme

Ulake v izmenjalne tokove med železnodobnimi kulturami

kažejo na spopad med rimsko vojsko in domačini, branilci

italskega polotoka in zahodnega Balkana. Večina prazgodovin-

gradišča.

skih najdb je iz mlajše železne dobe. Med njimi so obeski
sklepancev s človeško glavo, ki združujejo elemente keltske in
japodske umetne obrti, ter več posamičnih najdb.
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Na Ulaki je bilo naselje tudi v rimski dobi. Več kot 500 rimskih
novcev kaže na poselitev do začetka 5. stoletja. Poleg novcev so
iz rimske dobe vojaške najdbe, fibule in drug nakit ter keramika.
Rimsko naselje na Ulaki je sledilo železnodobni tradiciji gradnje
v skalno osnovo vkopanih hiš. Temelji so bili zgrajeni iz lomljencev, vezanih z malto, nekatere stene pa je tvorila prirejena
skalna osnova. Tla v objektih naj bi bila večinoma poklesana in
izravnana z glino, v enem primeru pa prekrita z maltnim
tlakom. Objekti so imeli en ali dva prostora. Opečnata kritina
(tegule) naj bi prekrivala samo vodni zbiralnik na
jugovzhodnem delu naselbine, glavnina stavb pa je bila
domnevno krita s skodlami ali s slamo.
Arheologi so na Ulaki našli veliko sledov predelave kovin in

kovačnic. Najdbe kovaškega orodja, ognjišč, talilnikov,
strjevalnih posod, bronaste in železne žlindre ter več
istovrstnih železnih orodij pričajo o razvitem kovinarstvu in
kovaški dejavnosti ter podpirajo tezo o Ulaki kot trškem
središču lokalne skupnosti.
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Nemčija

HOHMICHELE

RIMSKO OBDOBJE
Rimsko cesarstvo je bilo od 2. stoletja pr. n. št. do 5. stoletja n. št.
največje cesarstvo v Evropi, s prestolnico v Rimu. Ob največjem
obsegu se je raztezalo od Španije na zahodu do Sirije na vzhodu
ter od Britanije na severu do Egipta na jugu. Rimski imperij je
bil na mnogih področjih zelo napreden: vzpostavljeni so bili še

danes veljavni standardi v umetnosti, kulturi, pravu in na
mnogih drugih področjih. Ocenjuje se, da je na višku rimskega
cesarstva v njem živelo od 50 do 70 milijonov ljudi.
Za obrambo meje na severu in vzhodu so Rimljani zgradili t. i.
limes, mejo, utrjeno s stolpi, obzidjem in obrambnimi jarki.
V 3. stoletju je izbruhnilo več državljanskih vojn, začeli so se
vpadi barbarskih ljudstev, ki so se stopnjevali v 4. stoletju. Zaradi

varnosti so se ljudje iz nižin preseljevali na varnejša, višje ležeča
območja. Gospodarski in politični vzroki so leta 395 privedli
najprej do delitve in pozneje do postopnega zatona rimskega
cesarstva, ki se je zaključil s padcem zahodnega dela leta 476.

Gomila Hohmichele, ki je del večjega gomilnega grobišča, je s
premerom okoli 80 metrov in z višino 13,5 metra ena največjih
in najimenitnejših gomil tega časa.
Izkopavanja so odkrila osrednjo grobnico, v kateri sta bila
pokopana ženska in moški. V njej so bili deli voza na štirih
kolesih, deli konjske opreme, več kot 700 steklenih jagod ter
ostanki pozlačene brokatne tkanine, ki pričajo o nekdanjem
razkošju.
Na osnovi vseh raziskanih grobov je mogoče sklepati, da so v to
gomilo pokopavali od konca 7. do 6. stoletja pr. n. št. Izgradnja
in uporaba gomile Hohmichele tako ustrezata obdobju, ko je
bila ustanovljena naselbina Heuneburg in je ta dosegla svoj
višek.
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Avstrija

MUNICIPIUM FLAVIA
SOLVA

RIMSKA VILA V BALÁCI

Madžarska

Skoraj 56 hektarov velika rimska vila v Baláci je največje znano
rimsko podeželsko posestvo v Balatonskem višavju. Glavno
stavbo zemljiškoposestnega središča, ki meri 2400 m2, so
sestavljala številna gospodarska poslopja, tam pa so bili tudi

rezidenci s termami, druga poslopja in monumentalno jamsko
grobišče. Najdbe – različni predmeti za vsakdanjo rabo in
kmetovanje – ki so jih odkrili z arheološkimi izkopavanji, so
restavrirane in na ogled. Na najdišču so se ohranile tudi posebne
freske in mozaična tla stanovanjskih stavb.
Pred približno 2000 leti je rimski cesar Vespazijan naselju blizu
Lipnice podelil mestne pravice in ga poimenoval Flavija Solva

(Municipium Flavium Solvense). Mesto so zgradili po italskem
zgledu s pravokotno mrežo ulic, raztezalo se je čez 40 hektarov
in v njem je živelo okrog 4000 ljudi.
Odkriti talni mozaiki, odlomki stenskih poslikav in ostanki
talnega ogrevanja govorijo o razkošnih bivališčih. Na severu
mesta je bila četrt z delavnicami, na jugu pa so bile večinoma
prostorne hiše. Na jugovzhodu mesta je bil amfiteater. Osrednji

mestni trg, forum, je bil najverjetneje na severu mesta.

28

29

CLAUSTRA ALPIUM
IULIARUM

Slovenija

Claustra Alpium Iuliarum je poznorimski zaporni sistem, sestavljen iz več odsekov kamnitih zidov, stolpov, trdnjav in utrdb. Čas
njegovega nastanka sega v drugo polovico 3. stoletja, ko je bil
Rimski imperij na pragu zatona in so ga pestili državljanske vojne in vdori ljudstev. Zaporni sistem je bil del vojne krajine vse do
začetka 5. stoletja. Njegov namen je bil nadzor glavnih prehodov
v antično Italijo (Italia). Postavitev posameznih zapor je bila takšna, da se je čim bolje vpenjala v naravno izoblikovanost terena
in tako dobro izkoristila njegov obrambni potencial.je v presledkih od Reke na Hrvaškem do Posočja v Sloveniji, ponekod celo v
več linijah, in predstavljal izjemen primer povezovanja arhitekture z naravnim okoljem.

POZNA ANTIKA
Pozna antika označuje čas prehoda med rimskim obdobjem in
srednjim vekom. Zaznamujejo jo vzpon krščanstva,
preseljevanje ljudstev in propad zahodnorimskega cesarstva.
Gospodarski in politični vzroki so privedli najprej do delitve
cesarstva in nato do postopnega zatona zahodnega dela, ki je
leta 476, po obdobju politične nestabilnosti, propada
državnega upravnega aparata, izbruha več državljanskih vojn in
številnih vpadov germanskih ljudstev, dokončno propadel.
Težišče rimske države se je premaknilo na vzhod, kjer je
vzhodnorimsko cesarstvo, prav nasprotno, preživelo še
nadaljnje tisočletje, vse do osmanske osvojitve v 15. stoletju.
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SREDNJI VEK

SREDNJEVEŠKO MESTO
CHERVEN

Bolgarija

Obdobje evropske zgodovine od leta 500 do okoli 1400–1500 n.
št. imenujemo srednji vek. Čeprav smo nekdaj menili, da gre za
temačno obdobje, polno nevednosti, vraževerja in družbenega
zatiranja, ga danes razlagamo kot pester čas, v katerem se je
razvila ideja Evrope. V 9. stoletju med vladavino dinastije
Karolingov je prišlo do širšega kulturnega preporoda,
poznanega kot karolinška renesansa. Visoki in pozni srednji vek
so zaznamovali gospodarsko in ozemeljsko širjenje, konflikti,
rast števila prebivalstva in mest, pojav nacionalnih identitet ter
preoblikovanje prosvetnih in cerkvenih ustanov. To je bil čas
križarskih vojn, romanske in gotske umetnosti ter arhitekture,

papeške monarhije, viteških redov, rojstva univerze in velikih
intelektualnih dosežkov sholastike.

Srednjeveško mesto Červen je bilo eno največjih upravnih in
verskih središč Drugega bolgarskega cesarstva v času med
12. in 14. stoletjem. Mesto je imelo zapleten sistem utrdb in
gosto pozidan bivalni predel z razvejano mrežo ulic. Mestni
grad, tako rekoč utrdbo v utrdbi, je varovalo pet stolpov. Na
najdišču je bilo odkrito veliko katapultnih osti, uporabljeni za
obrambo mesta. Trinadstropni obrambni stolp ob zahodni steni
citadele, ki se je skozi stoletja ohranil v celoti, je postal

simbol srednjeveškega Červena. Mesto je bilo pomembno
poslovno in obrtno središče z razvito proizvodnjo železa,
fužinarstvom, zlatarstvom, gradbeništvom in umetnostjo. V
okolici so v skalne stene izklesani samostani.
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Bolgarija

IVANOVSKE
SKALNE CERKVE

NUFĂRU - PROSLAVIŢA

Romunija

Proslaviţa je bila med 10. in 14. stoletjem
pomembnejše mestno središče ob ustju
reke Donave. Med arheološkimi
raziskavami je bila tukaj odkrita trdnjava, ki
je bila postavljena v zadnji četrtini 10.
stoletja, med bizantinskim ponovnim
osvajanjem spodnjega Podonavja. V 11.
stoletju je bila preurejena v urbano naselje.

Samostan sv. nadangela Mihaela je vklesan v živo skalo, v steni
blizu kraja Ivanovo. V 13. stoletju ga je ustanovil menih Joahim
in samostan je kmalu prišel pod upravo bolgarskega kraljevega

Na območju grobišča, ki je delovalo med 11.
in 13. stoletjem, so odkrili 440 grobov. Med grobnimi pridatki so

bili različni predmeti iz keramike, brona, kosti in rogovine.

dvora. Leta 1235 je ustanovitelj samostana Joahim postal prvi
pravoslavni patriarh prestolnice Tarnovo.
Samostan sestavlja več sklopov – cerkve, kapele, bivališča in
skriptoriji. Ohranjene freske v skalnih svetiščih razkrivajo
portrete njihovih donatorjev – bolgarskih carjev iz časa, ko se je
samostan razvil v pomembno duhovno in literarno središče.
Najbolje so ohranjene freske iz 14. stoletja, ki prikazujejo zgodbo
velikega tedna in jih uvrščamo med reprezentativne primere
paleološke umetnosti iz tega obdobja na Balkanu.
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