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Највеће утврђење келтског народа на Великом Ветрену 
 
ПОЛИТИКА 18.септембар 1999.године 
 

 
Друид - келтски свештеник  

 
Пустахије са Јухора 

 
На Великом Ветрену, највишем врху планине Јухор, у нашем Поморављу, 

откривено је једно од највећих утврђења које је келтски народ икада подигао на 
тлу југоисточне Европе 
 

Навеће утврђење једног келтског народа на простору југоисточне Европе 
откривено је недавно у нашем Поморављу, на највишем врху планине Јухор. Ловац из 
једног подјухорског села је прошле јесени, из јазбине скривене под стаблом дивље 
јабуке, заједно са младим, риђодлаким лисцем извукао и комад керамичке посуде. 
Открића су почела да се нижу, а археолошки дневници до данас бележе изненађење за 
изненађењем. 
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Епона - келска богиња коња и добре жетве 

- Не само да је Велики Ветрен једно од највећих келтских утврђења које 
археологија света познаје, то је и локалитет најсложенији по својој структури. На десет 
хектара простиру се утврђена акропола, подграђе и некропола. Реч је и о најбоље 
очуваном насељу једног келтског народа на овим просторима. Дивље копаче доскора 
овуда није наносио пут. Захваљујући томе више је археолошких предмета пронађено 
На Великом Ветрену него на највећим келтским локалитетима у Европи – Махингу у 
Баварској, Страдоницама и Старом Храцком на подручју бивше Чехословачке – 
објашњава Милорад Стојић, стручњак археолошког института у Београду, који се 
залаже да се Велики Ветрен што пре заштити Законом о заштити културних добара и да 
се на њему обаве опсежна археолошка ископавања. 

 

Говор гаврана 
Четрнаест гвоздених коњских жвала, исто толико копаља и три ножа било је 

положено на дно лисичије јазбине. Преко њих стављене су три огрлице (торквеси), пар 
мамуза, две копче, велики штит, десетина бронзаних дугмади са трокраким украсима и 
симболима келтског божанства грома коме се још увек не зна име, разводници за 
ремење, алке, окови, спојнице, клинови... Остава од преко четири стотине металних 
предмета из првог века пре наше ере навела је археологе на закључак да је утврђење 
штитила четрнаесточлана коњичка јединица Скордиска, потомака Келта који су се 
279.г.п.н.е. населили у српском Подунављу и Поморављу. 

 
Келтска бронзана дугмад 
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Занимљиво је да људи овог краја од давнина познају и препричавају легенду о 
четрнаест пустахија који на својим коњима јуре са планине у подјухорска села и 
отимају тек стасале девојке. Њихов говор није био ни налик људском говору, већ 
грактању гавранова. 

- Само у последња два обиласка прикупљени су непобитни докази да је ово 
насеље било главни војни и осматрачки пункт у Поморављу, занатски и рударски 
центар, али и седиште важне личности која је са овог места управљала читавом 
регијом. На овакве закључке упућују скупоцени налази – луксузна војна опрема, 
различити фигурални предмети, а понајвише монументалне камене гробнице, 
јединствене по својој архитектури и величини. 

 

Оштећен бедем 
- Ово откриће је побудило велика интересовања у иностранству. Париски 

Центар за истраживање Келта, водећа научна институција у свету када је реч о 
Келтима, понудио је финансијску помоћ за штампање монографије о Великом Ветрену, 
а луксузна француска ревија „Досије археолога” штампаће мој богато илустрован текст 
о овом налазу – каже Милорад Стојић. 

 
Келтски сребрни накит 

Тренутно се улажу велики напори и да се корисник шуме на овом простору 
Јавно предузеће „Србијашуме” приволи да својим средствима помогне заштитна 
археолошка ископавања,тим пре што је приликом експлоатисања шуме оштећен бедем 
некрополе. 

 
Келтска наруквица од бронзе  
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Научна редакција Образовно-научног програма Телевизије Београд је, у сарадњи 
са Археолошким институтом, снимила четрдесетоминутни документарни филм о овом 
изузетном налазу, који ће бити премијерно приказан данас у 15 часова, на Другом 
програму РТС, а свечана промоција и научна трибина о Келтима на овом простору биће 
одржана 21. септембра у Музеју науке и технике САНУ. 

 

Из живота Скордиска 
 

Филм под називом „Пролазак келтског коњаника”, уз помоћ сјајне нарације 
Раше Попова, реконструише цео ток откривања вредне оставе металних предмета и 
утврђења, а стручни коментари др Милорада Стојића откривају гледаоцу низ 
невероватних и бурних историјских догађаја везаних за овај локалитет. Визуелну слику 
филма изванредно допуњују цртежи – реконструкције из живота Скордиска које је 
урадила архитекта Ивана Филиповић и макета утврђења на Великом Ветрену чији је 
аутор Живота Милановић. Као аутори, поред Раше Попова стручног консултанта 
Милорада Стојића, филм потписује и Илија Церовић, уредник и сарадик на сценарију, 
Љубица Мирић-Петровић, продуцент, и Павле Грујичић, сценариста и режисер. 

 
Келтска породица 

 

- Све познате околности – необичан случај који је довео до открића Ветрена, 
огроман број изузетно очуваних налаза, потврда података који стоје у историјским 
изворима, потврда легенде о четрнаест пустахија, као и низ других невероватних 
догађаја везаних за овај ликалитет – пружиле су се могућности протагонистима филма 
да на један занимљив начин гледаоцима дочарају прошлост највишег врха планине 
Јухор. 
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Типично келтско утврђено насеље 

 

Колико смо у томе успели просудиће наши гледаоци,а надам се и инострана 
публика и стручни жирији, пошто ће филм највероватније ићи на неки од европских 
фестивала археолошког филма – каже Илија Церовић, уредник филма „Пролазак 
келтског коњаника”. 

 

Светлана Марковић-Штрбац 
 

 
 
 
       

 

 


