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Археологија из београдског угла 
 
 
ПОЛИТИКА 04.фебруар 1998.године     
 
 
 

 
Модел храма Херода Великог у Јерусалиму 

 
ПОТОНУЛА ЛУКА 

 
Са Горданом Каровић, хидроархеологом, о подводним истраживањима у 

свету и код нас. – Читаво дно луке у Цезареји (Израел) прекривено је керамиком, 
остацима стубова и кула. – Истраживање дна Саве и Дунава 

 

    

Гордана Каровић, археолог Републичког завода за заштиту споменика Србије, 
провела је протеклог лета шест недеља у Израелу, на позив професора Авнера Рабана. 
Као члан међународне археолошке екипе учествовала је у истраживању остатака 
античког града Цезареје које је организовао Центар за поморске студије у Хаифи. 
Једина жена хидроархеолог у нашој земљи, Гордана Каровић имала је прилике да се 
упозна са начином рада Авнера Рабана, светски признатог стручњака у овој области, и 
да стекне драгоцена искуства. 
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Херод Велики 

 

Локалитет Цезареја налази се педесет километара северно од Тел Авива. Град са 
великом луком подигао је у 1. веку пре наше ере Херод Велики, владар Јудеје. За само 
дванаест година он је претворио првобитно феничанско насеље у најзначајнију луку 
свог краљевства, луку која је представљала чудо технологије и дизајна са својим 
доковима, складиштима, моловима, светиоником и шест огромних бронзних статуа на 
улазу. 

 

Пливању нема краја 
 

- Данас је област Цезареје проглашена националним парком. После Јерусалима и 
Масаде то је највећа туристичка атракција Израела. Први пут када су се рониоци 
спустили на дно њене луке (1960.) постало је јасно да је опис изградње који је оставио 
антички писац Јосиф Флавио сасвим веродостојан,а не невероватан како се до тада 
сматрало - објашњава Гордана Каровић. 

 
Херод Велики осваја Јерусалим - аутор Жан Фуке (позни 15.век) 
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- Како је протекао ваш први ронилачки сусрет са овом луком? 
- Чим сам дошла, целу сам је препливала. Чинило ми се да јој нема краја. 

Доживљај је преронити је целу и видети колика је количина камена и материјала ту 
била донесена за изградњу. Херод Велики је замислио луку која ће бити достојан 
супарник лукама у Пиреју и Александрији. На жалост, његово дело није било дугог 
века. Као последица земљотреса и великих таласа који су се створили после ерупције 
Везува – крајем 1. века наше ере – лука пропада. У наредном периоду коришћени су 
само неки њени делови. Основни циљ ове међународне експедиције и јесте да се утврде 
тачно време и обим коришћења луке – каже Гордана Каровић. 

 

Радознале рибе 
 

- Шта сте изронили од покретних налаза? 
- Невероватан је призор који вам се укаже чим зароните у ове воде. Читаво дно 

под вама је прекривено керамиком, веома добро очуваном, око вас су потопљени 
стубови, остаци једне кружне куле... Целе керамичке посуде – амфоре, ситни употребни 
предмети, златни новчићи, накит, органски материјал сачуван у тим посудама (коштице 
од маслине и брескве), све вам је као на длану. Ту су небројена јата риба која смо 
буквално морали да разгрћемо рукама да бисмо нешто подигли са тла. Ранијих година 
откривени су и остаци брода који се насукао на док. Углавном, све што може да се 
замисли од археолошког материјала је ту – каже Гордана Каровић. 

 
Јосиф Флавио - антички писац 

- Како је организовано истраживање на оваквом локалитету? 
- Организација је савршена. Годинама је Центар за поморске студије 

Универитета у Хаифи сакупљао опрему. Данас, када се уђе у њихово складиште, имате 
утисак да гледате сцену из научнофантастичног филма. Невероватно колико чамаца, 
пумпи, компресора, агрегата на једном месту. Постоје људи који су задужени само за 
одржавање опреме или само за постављање сидра и квадратних мрежа на дно. Постоји 
и утврђени дневни распоред по коме истраживачи на води проводе време од шест 
часова ујутру до четири или пет по подне. Једини проблем су велики таласи. Тих дана у 
плићаку немогуће је ишта урадити – објашњава Гордана Каровић. 
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Одбијен позив 
 

-  Јесте ли позвани на истраживање и ове године? 
- Јесам, али сам одмах позив и одбила на велико чуђење екипе. Објаснила сам им 

да сам од њих научила све што ми је требало и да сада хоћу да радим мало код куће, у 
својој земљи. Подводна археологија Србије је моје трајно опредељење. Овакав одговор 
је наишао на велико одобравање, чак су се неки понудили да дођу и притекну у помоћ 
ако буде требало. 

 
Маузолеј у коме је сахрањен Херод Велики 

 

- Колико се код нас истраживало роњењем? 
- Ронило се само седам дана око римских мостова код Сремске Митровице. Кроз 

разговоре са бродарима и рибарима покушавала сам да утврдим уже археолошке 
локације у Сави, од Београда до Сремске Раче. И Дунав и Сава богати су археолошким 
материјалом, а ја се надам да ћу већ овог лета моћи да на нашим рекама применим нека 
искуства стечена у Цезареји – каже Гордана Каровић. 

 

Светлана Марковић 
 

 


