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Снежана Цветковић

Античка пластика Смедеревске
тврђаве – преглед досадашњих
истраживања

Н

ајбоље очувани остаци једног српског средњовековног утврђеног
двора данас се налазе у Смедереву – резиденцији деспота Ђурђа
Бранковића.
Смедеревска тврђава је зидана у неколико фаза. Најпре је утврђен
Двор деспота Ђурђа Бранковића (1428–1430), а потом је уследило зидање
Града (1430–1439), на укупној површини од око 11 ха чиме се ова тврђава
сврстава у ред једне од највећих европских равничарских утврђења. То
ком времена за Двор деспота Ђурђа и Град усталили су се називи Мали
и Велики град.
Огромна количина неопходног градитељског материјала најпре је
црпљена из најближег окружења: жртвована су српска гробља, рушене
римске грађевине у непосредној близини, а потом се кренуло даље, до
оближњег Маргума (римско насеље на десној обали Мораве, у данашњем
Орашју) и чак до нешто удаљенијег Виминацијума (данашњег Костолца),
главног града римске провинције Горње Мезије. Употребљен је дакле
камен различите врсте и порекла: ломљен, притесан и тесани пешчар,
гранит, кречњак, шкриљац, речни облуци, и цели квадери. Осим камена
употребљено је и много опеке.1 Леонтије Павловић наводи два камено
лома у близини Смедерева и то, Варовницу код Дубоне и код Мраморца
у близини деспотовог летњиковца у Некудиму.2
Антички локалитети са подручја данашњег Смедерева који су се из
двојили као грађевински мајдан били су Ауреус Монс и Винцеја. Прет
поставља се да је њихов материјал „нестао“ у темељима Смедеревске
тврђаве.
1 Љ. Петровић, П. Поповић, Споменица петстогодишњице смедеревскога града
деспота Ђурђа Бранковића, Смедерево, 1930, 64; М. Спремић, Деспот Ђурађ
Бранковић и његово доба, Београд, 1994, 122–148.
2 Л. Павловић, Историја Смедерева у речи и слици, Смедерево, 1980, 37.
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Добро очувани римски споменици искоришћени су као декоративни
елемент на бедемима и кулама овог средњовековног утврђења: скул
птуре античких божанстава, надгробни споменици, делови саркофага...
Низ скулптурних фрагмената искоришћен је пак само као градитељски
материјал, и то делови епиграфских споменика, римских стела, ара (жр
твеника), вотивних рељефа, делови саркофага, надгробних споменика,
капители, жрвњеви… По овој комплексности и вишеслојности културноисторијских споменика, по феномену синтетичности античке и средњо
вековне епохе Смедеревска тврђава се издваја од свих осталих сродних
здања. Није било истраживача, путописца, археолога, историчара који
у обиласку Смедеревске тврђаве нису запазили овај феномен, и који су
о томе оставили низ писаних белешки.
Смедеревска тврђава дело је српске фортификационе архитектуре, са
изузетно важним присуством грчких и дубровачких градитеља. Порекло
градитеља као и камена којим су зидали још увек није у потпуности од
гонетнуто. Без обзира на то захваљујући осећају за лепо средњовековног
неим
 ара сачуван је низ вредних античких и средњовековних споменика.
Јединствен пример заједничког рада античког и средњовековног мај
стора јесу капители откривени у Донжон кули3. Наиме, на равном делу
римског капитела који је почивао на стубу, средњовековни уметник из
вајао је лик човека свог времена.
Многи од ових споменика и данас се налазе на кулама и зидним плат
нима Смедеревске тврђаве, нажалост многи су нестали, а низ споменика
чува се у музејским збиркама.
Две куле деспотовог двора носе имена управо по римским скулптура
ма које су у њих биле узидане, и то „Јеринина кула“ по једној скулптури
римске богиње која се налазила у за то посебно озиданој ниши у првој
кули на улазу у Двор, а у којој је средњовековни човек „препознао“ срп
ску деспотицу Јерину; и „Језавска“, односно кула „Девет брата главе“ и
„Седам брата главе“ по узиданим скулптурама са римских надгробних
споменика. Нажалост, све три скулптуре су током Првог светског рата
однели немачки војници.
Током самог зидања није било много времена за украшавање. Издва
јају се дунавске куле, зидане у релативно мирном временском периоду,
између 1444. и 1456. године на којима је примењен византијски начин

3 Податак добијен од кустоса-археолога Музеја у Смедереву Љиљане Николић. Ови
споменици су изложени у сталној поставци Музеја у Смедереву.
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Римски капител са
људским ликом,
Музеј у Смедереву

украшавања опеком, тзв. cloisone (клоазоне) техника, затим ређање опе
ке у облику меандра, рибље кости, шаховског поља…
Леонтије Павловић о градитељству деспота Ђурђа Бранковића писао
је: „Зидајући Тврђаву за одбрану од непријатеља, деспот Ђурађ се пред
ставио као револуционар у грађевинарству зато што су многе српске ру
ке по његовом наређењу промениле намену римских кастела и српских
надгробних споменика“.4
У деценијама које су уследиле након турског освајања Смедерева 1459.
године, Турци су дозидали спољашњи бедем, а на угловима града и на
самом улазу подигли 4 полигоналне куле са топовским отворима. Кула
на ушћу Језаве у Дунав зидана је материјалом порушене Благовештењске
цркве, те се на њој налази аркадни фриз и низ декоративних елемената
моравске школе (розете и друга вегетабилна орнаментика).5
Кључеви Смедеревске тврђаве враћени су Србији 1867. године у време
кнеза Михаила Обреновића.
Изградња железничке пруге Смедерево–Велика Плана, која је све
чано отворена 1886. године, за последицу је имала рушење ескарпе око
4 Л. Павловић, нав. дело, 96.
5 Једна од тих розета изложена је у сталној поставци Музеја у Смедереву.
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Антички портрет,
Смедеревска
тврђава

Торзо Аполона (?),
Смедеревска тврђава

Скулптура римске богиње
Весте/средњовековне Јерине
(?), Смедеревска тврђава

Великог града, и то је било прво нарушавање аутентичности Смедерев
ске тврђаве.
Бомбардовање у Првом светском рату, затим разарање услед експло
зије муниције 5. јуна 1941. године, и савезничка бомбардовања 1944. го
дине утицали су на изглед овог средњовековног града.

Међу првим путницима чију пажњу је привукла античка пластика Сме
деревске тврђаве био је болоњски гроф Луиђи Фердинанди Марсиљи,
историчар и царски генерал, на самом измаку 17. века.6
Два века касније, археолог и путописац, Феликс Каниц заинтересо
ваће се за овај средњовековни град, а већ упознат са истраживањима
грофа Марсиљија који је у Болоњи 1726. године, објавио „неколико по
вршно копираних фигура и рељефа и девет натписа“7 у књизи Danubius
Pannonico-Mysicus I I . Према речима Феликса Каница гроф Марсиљи је
6 Ф. Каниц, Србија земља и становништво I, Беог рад 1985, 150–152; Опћа
енциклопедија Југословенског лексикографског завода, књига 5, Загреб 1979, 343.
7 Ф. Каниц, нав.дело, 132–164.
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Рељеф бога Митре,
Народни музеј у Београду

Римски надгробни
споменик, Лапидаријум
Музеја у Смедереву

био први и једини истраживач који је пре њега предузео темељнија ар
хеолошка истраживања дуж Дунава у Србији.
Прво путовање у Смедерево Феликс Каниц је предузео 1859. године, а
затим 1887. и 1897. године. Од важнијих споменика Смедеревске тврђаве
које је он описао издвајају се: „Рељеф бога Митре“ који се налазио на че
твртој кули фронталног варошког бедема8, лево од њега једна мермерна
глава статуа и изнад зазидане капије овог бедема торзо једног Аполона
(?),9 следи надгробни споменик са представом делфина у угловима за
бата, и попрсјем женске између две мушке фигуре, испод којих су у реду
представљене четири дечје главе у рељефу, и то лево од главне капије
варошког бедема, на трећој кули10. Затим, скулптура римске богиње, ви
сока близу два метра, која је стајала у за то посебно озиданој ниши на
унутрашњој страни куле поред капије кроз коју се улазило у двор, и ре
презентативни рељеф са представом „Повратак Алкесте“ лицем окренут
према унутрашњости Града.
8	Данас се чува у Народном музеју у Београду, Археолошко одељење, Збирка римске
материјалне културе, инвентарни број 2946/I I I .
9 Ф. Каниц, н.д. 151.
10	Данас је изложен у лапидаријуму Музеја у Смедереву, а у Археолошком одељењу
Музеја у Смедереву, инвентарисан је под редним бројем А–258.
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„Као што су многа античка дела сачувана у ‘Црној кули’ у Брижу и као
што 300 натписа и скулптура музеја у Бордоу потичу из његових град
ских бедема, или као што су Византинци и Турци употребили римске
каменове за градњу тврђава у Видину и Нишу, тако и за очување много
бројних римских споменика у зидовима смедеревске тврђаве имамо да
захвалимо сналажљивости, а можда и пијетету и жељи за украшавањем,
бранковићевских градитеља.“11
Пре Ф. Каница, Министарство просвете Кнежевине Србије, упутило
је године 1853. Августа Лангеа у Смедерево, да прикупи описе споменика
културе, старина и природних реткости. Био је то план на нивоу Кне
жевине Србије. Август Ланге доставио је извештај на десет листова. На
основу многих римских записа и рељефа узиданих у куле и одбрамбене
зидове, „без икакве симетрије, час овде , час онде“ он је закључио да је
тврђава сазидана на месту пређашњег римског утврђења.12
Нешто касније, тачније 6. септембра 1885. године, Министар просвете
и црквених послова шаље Министру војном извештај следеће садржине:
„У зидинама града Смедеревског налази се неколико лепих рељефних
слика и римских записа. Њих је опазио др Домашевски, археолошки
научник који је ових дана био у Смедереву. По мишљењу стручних лица
поменуте рељефе са записима требало би извадити из градских зидина
и пренети у Народни музеј. Ово би се могло извршити без икакве ште
те по градске зидине које су већ ионако јако оронуле. Стога се молите за
одобрење да се може из зидина града Смедеревског извадити камење са
овим сликама и записима, које је исти путник назначио, а које ће на ли
цу места показати Милорад Петровић, предавач српског језика у нижој
гимназији у Смедереву (од 1881–1887). Потребне наредбе за то молим да
издате команданту Смедеревскога града.“13
Археолози Никола Вулић, Фридрих Ладек и Антон фон Премерштајн
обишли су Смедеревску тврђаву од 4–6. августа 1900. године, а примар
на интересовања била су упућена управо на пописивање античких спо
меника.14 У сегменту текста под насловом „Скулптуре из Виминацију

11 Ф. Каниц, н.д., 151–152.
12 Л. Павловић, „Прилог изуч
 авању историје старог Смедерева са околином“, Неки
споменици културе – осврти и запажања – I I I , Смедерево 1964, 6–9.
13 Л. Павловић, „Разношење споменика културе из Смедерева“, Музеј и споменици
културе Смедерева, Смедерево, 1972, 30–40.
14	Н. Вулић, Ф. Ладек, А. фон Премерштајн, „Антички споменици у Србији“,
Споменик скан Х Х Х IX , Београд, 1903, 43–84.

34

Античка пластика Смедеревске тврђаве – преглед досадашњих истраживања

Вотивни рељеф – Јупитер, Марс и Силвано, Смедеревска тврђава

ма“ они наводе неколико скулптура Смедеревске тврђаве.15 Из потоње
преписке археолога Николе Вулића и професора историје смедеревске
Гимназије Светозара Спасојевића, сазнајемо да се археолог Вулић захва
љује Спасојевићу што му је омогућио да у Смедереву улови добар „плен
из археологије“. 16
Тим археолога из 1900. године закључио је да „од многобројних епи
графских фрагмената и скулптура, који се налазе у зидовима смедерев
ског града, највећа већина је, као што се види из садржине, из Вимина
цијума (Костолца); неки комади међутим могу бити из римског насеља
које је било на месту данашњег Смедерева, Vinceia, као и из Municipium
Marguma, који се налази у најближем суседству“.17
Даље, као и Ф. Каниц, они пишу о скулптури која се налазила у за то
посебно предвиђеној ниши на кули поред капије на улазу у деспотов
двор, висине два метра, са плинтом и датирају је у „гиздав, брижљив рад
из почетка 2. века.“18 Они додају још и то да народ ову скулптуру зове „Је
рина“ и да се по томе једна оближња кула зове Јеринина кула.
Затим, описују вотивни рељеф посвећен Јупитеру, Марсу и Силвану,
од сивог кречњака, узиданог у трећој четвртини висине прве куле ис
точног бедема смедеревског града, лево од југоисточног угла. Датиран
је као „осредњи укочен рад из друге половине 2. века“.19 Све три фигуре
представљене су у стојећем ставу, у средини је Јупитер, који у левој ру
ци држи скиптар, а крај његових ногу највероватније стоји орао, са леве
15	Исто, 64–68.
16 Л. Павловић, Историја Смедерева у речи и слици, Смедерево, 1980, 101.
17	Н. Вулић, Ф. Ладек, А. фон Премерштајн, нав. дело, 46.
18	Исто, 65–66.
19	Исто, 66.
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стране је Силван који у десној руци држи секиру, а у левој лиснату грану.
Десно је фигура Марса са округлим штитом у левој руци.
На спољној страни јужног, односно Варошког бедема, десно од југо
западне угаоне куле, описују „гиздав рад 2. века“20, од белог мермера, са
представом младића који у десној руци држи тирзос, а у левој једну живо
тињу, највероватније зеца. Феликс Каниц је предпоставио да је у питању
представа Аполона.21 У позадини је шатор иза кога на три места висе гро
здови. Могуће је да је ово представа јесени, односно месеца октобра.22
Даље у тексту, они наводе најрепрезентативнији од свих споменика,
о коме су са посебном пажњом писали сви истраживачи смедеревских
бедема, рељефну представу „Херакле доводи натраг Алкесту“ или „По
вратак Алкесте“ са горњег дела неког надгробног споменика, од криста
ластог мермера.
На кули која стоји лево од Крстате (кула са ктиторским натписом де
спота Ђурђа Бранковића), oписали су доњи део неког надгробног спо
меника, од жућкастог, порозног кречњака. У централном делу налазио
се један орнаментисан суд са две дршке, а између два канелирана полу
пиластра. Са обе стране суда излазиле су стилизоване лозе, које су са обе
стране испуњавале поље својим грожђем и лишћем.23 Ова кула је тешко
страдала у бомбардовању 1944. године, касније је реконструисана, а да
нас се на њој не налази овај споменик. Међутим, на основу сачуваних
описа можемо да закључимо да је у лапидаријуму Музеја у Смедереву из
ложена његова „преживела“ половина, пренета овде 1961. године након
конзервације ове куле двора деспота Ђурђа.24
У даљем попису споменика овог тима археолога не налазимо опис
„Митриног рељефа“, који је један од најважнијих споменика узиданих у
Смедеревску тврђаву.
Године 1930, поводом петстоте годишњице подизања Двора деспота
Ђурђа, издата је Споменица, аутора Љубомира Петровића професора
историје, и Пере Поповића архитекте.25 Они такође говоре о античким
споменицима узиданим у бедеме града, а позивајући се на претходно
20	Исто, 66.
21 Ф. Каниц, н.д., 151.
22	Н. Вулић, Ф. Ладек, А. фон Премерштајн, нав. дело, 67.
23	Исто, 67–68.
24 Податак добијен од кустоса-археолога Музеја у Смедереву Љиљане Николић. Овај
споменик чува се у Археолошкој збирци Музеја у Смедереву инвентарисан под
бројем А–259.
25 Љ. Петровић, П. Поповић, М. Ј. Константиновић, Споменица петстогодишњице
смедеревскога града деспота Ђурђа Бранковића, Смедерево, 1930.
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Римски надгробни споменик – Повратак Алкесте,
Смедеревска тврђава

Фрагмент римског надгробног
споменика, Лапидаријум
Музеја у Смедереву

поменуте изворе, пре свега Феликса Каница, а потом Николу Вулића и
друге. Према мишљењу Љубомира Петровића одговор на питање због
чега у бедемима и кулама нема споменика из Монс Ауреуса, а у обиљу их
има из Виминацијума, налази у чињеници да је камење из Монс Ауреуса
одмах употребљено за дубоке и широке темеље, а да се касније ишло до
Маргума и Виминацијума, те закључује: „И најзад, ипак су наши, кадгод
су за то имали времена и кад је ствар била лака, зидајући, окретали споља
и епиграфе и кипове, придајући им ако не археолошку оно бар декора
тивну вредност.“26 И он издваја вотивни рељеф посвећен Јупитеру, Марсу
и Силвану, део надгробног споменика са представом „Повратак Алке
сте“ и скулптуру високу 2 метра у којој је средњовековни човек „препо
знао“ лик деспотице Јерине. У истој књизи Пера Поповић забележио је
следеће: „Смедерево, међутим, нема у околини камена, те је Деспот био
принуђен да узима стари грађевински материјал, рушећи оближње Рим
ске градове, гробља и вароши. Отуда по зидовима Смедерева има много
узиданих читавих римских саркофага, скулптура, плоча са натписима,
архитектонских делова и др. – Од те скулптуре најзначајнија је била јед
26	Исто, 5.
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на обучена женска фигура природне величине, намештена, у, нарочито
за њу озидану нишу у висини прве етаже једне од високих кула у Малом
Граду. Сваки „добар“ Србин имао је дужност да се каменом баци на њу, јер
се веровало да та фигура представља Проклету Јерину, те би тиме учинио
одмазду за кулучење својих предака при грађењу ове тврђаве…“27 Поред
овог обичаја и веровања, постоји још једно везано за Језавску кулу, која
се још зове „Девет брата главе“ и „Седам брата главе“, по представама са
римских надгробних споменика. У народном сећању остало је веровање
да су то споменици браћи, убијених по наредби деспотице Јерине, јер су
одбили да кулуче на изградњи Смедеревске тврђаве.28
Мирослава Мирковић у књизи „Римски градови на Дунаву у Горњој
Мезији“ такође говори о римским споменицима узиданим у средњо
вековну Смедеревску тврђаву. Управо због тога што је римски матери
јал из Ауреус Монса узидан у град деспота Ђурђа археолози тешко могу
да упознају статус и унутрашњи живот овог насеља.29 Мирослава Мир
ковић такође наводи да су овде били узидани и римски споменици из
Маргума, као и „Последњи датовани споменик легије IV Flavia, за који
се може претпоставити да потиче из Виминацијума, посвећен је Дио
клецијану.“30
Сања Пилиповић у књизи „Мит и љубав“31 такође истиче да су „руше
вине Виминацијума коришћене као мајдан грађевинског материјала за
ову тврђаву“.32 Посебну пажњу посветила је опису споменика „Повратак
Алкестиде“.33
Драгоцене податке о судбини античких споменика узиданих у куле и
бедеме Смедеревске тврђеве оставио је Леонтије Павловић. Осим еви
дентирања постојеће, разнете и изгубљене античке пластике, проучавао
је могућности њене презентације, враћања из музејских поставки на куле
и бедеме, означавање места на којима је била…34
Поред до сада наведених и цитираних споменика античке скулпту
ре Смедеревске тврђаве, он публикује и описује „једну вредну и ретку
римску сполију.“ То је представа свирача са фрулом на уснама, вајана у
27	Исто, 52.
28	Исто, 115; Л. Павловић, Историја Смедерева у речи и слици, 30.
29	М. Мирковић, Римски градови на Дунаву у Горњој Мезији, Беог рад 1968, 84.
30	Исто, 59.
31 С. Пилиповић, Мит и љубав, Београд 2007, 76–81.
32	Исто, 76–77.
33	Исто, 76–77.
34 Л. Павловић, Историја Смедерева у речи и слици, 30–37, 101–123, 183–193, 319–322.
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Фрагмент римског саркофага
– Свирач са фрулом,
Смедеревска тврђава

барељефу, на камену размера 87 × 40 цм, која је била део уже стране не
ког римског саркофага. Споменик је откривен током лета 1978. године у
спољном језавском бедему Малог града према Донжону.“35 Према усме
ном саопштењу Љиљане Николић, кустоса археолога Музеја у Смедереву,
током конзерваторских радова који су извођени те године овај споменик
је омашком извођача, уграђен у унутрашњост језавског платна. Ликовна
представа „Свирача са фрулом“ може се тумачити као персонификација
мита о Аполону и Марсији.36
У савезничком бомбардовању 1944. године, једна из „тепиха бомби“
пресекла је половину куле Малог града између Јеринине и Крстате куле.
На порушеном делу куле налазио се и римски надгробни рељеф са пред
ставом „Повратак Алкесте“ који је из рушевина откривен 1969. године.
После десет година колико је провео у лапидаријуму Музеја у Смеде
реву, овај рељеф враћен је на реконструисану кулу „али на већу висину
35	Исто, 32–33.
36	Д. Срејовић, А. Цермановић, Речник грчке и римске митологије, Беог рад 1989,
246–247.
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од првобитне и са залепљеним горњим углом у вишој површини него у
левом углу.“37
На овом надгробном споменику представљен је грчки мит у коме пра
ведни и гостољубиви Адмет, владар Тесалије, успева да се ожени Алке
стом, најлепшом и најпобожнијом кћери краља Пелије. Међутим, на сам
дан венчања заборавио је да принесе жртву богињи Артемиди, која му у
љутини у ложницу шаље змије, као знак да ускоро мора умрети. Аполон
успева да пронађе решење за Адметов спас, тако што би се неко други
жртвовао уместо њега. На судњи дан једино је Алкеста била спремна да
умре за спас свога супруга. Херакле, дирнут овим, спашава Алкесту из
Подземља и враћа је Адмету. „Алкеста је симбол супружанске љубави и
пожртвовања. Кад је пристала да умре уместо Адмета, Херакле ју је извео
из Подземља млађу и лепшу него икада.“38 Осим овога: „Повратак Алке
стиде на смедеревском рељефу, као и сви митови о повратку из другог
света, говори да смрт није дефинитивна и нуди извесну утеху фамилији
покојника.“39
Основна фабула мита о Хераклу и Алкести смештена је у просторију
идеалног римског храма са пиластрима са стране и забатом. У централ
ном простору забата је представа медузе, а са стране су представљени
коњи у трку. Композициона структура рељефне представе у самом хра
му састоји се у следећем: у десном углу представљен је Адмет, Алкестин
супруг, који тугује поред празне клине, а иза њега стоји једна женска
фигура, док је лево Херакле, који десном руком држи Алкесту враћајући
је натраг мужу, а преко леве руке пребачена је лавља кожа и буздован на
слоњен на раме. Испод ове сцене тече једно уско поље са ловачком сце
ном, лево је лав према коме су у нападу окренута два пса, а десно такође
два пса у трку. У фризу испод забата представљена је винова лоза, иначе
чест мотив на римским надгробним споменицима. „Мотиви из мита о
Алкести били су омиљени као декорација на надгробним споменицима
рано умрлих девојака или жена које би преминуле пре мужа“.40
Леонтије Павловић, описујући римску женску скулптуру која је стајала
у посебно озиданој ниши прве куле деспотовог двора, тумачи као грчку
богињу Хестију, односно римску Весту, заштитницу домаћег огњишта,
прогоњених и као богињу слоге и реда.41
37 Л. Павловић, нав. дело, 101–102.
38	Д. Срејовић, А. Цермановић, нав. дело, 246–247.
39 С. Пилиповић, н. д. 78.
40	Н. Вулић, Ф. Ладек, А. фон Премерштајн, н. д., 67.
41 Л. Павловић, н.д., 153–154.
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Римски надгробни споменик, Црква Успења
Пресвете Богородице, Старо гробље у Смедереву

Изузетно важан и редак римски рељеф са сценом Митриног култа, по
томе и назван „Митрин рељеф“, узидан „на висини од око десет метара
према вароши“42 пренет је у београдски Народни музеј 1949. године, у
коме се и данас чува. Персијско божанство Митра, поштовано је у целој
Римској Империји, тако да су и споменици са његовим ликом пронала
жени у свим деловима царства. На „смедеревском“ рељефу представљена
је сцена убијања бика, односно тауроктонијум.
Међу античким споменицима који су временом извађени из Смеде
ревске тврђаве налази се и споменик Церериног култа.43
Слични, компилаторски метод уградње римског камена у једну сред
њовековну грађевину у Смедереву налазимо на цркви Успења Пресвете
Богородице, на Старом смедеревском гробљу, зиданој готово истовре
мено са Смедеревском тврђавом. Лево од црквеног портала на запад
42	Исто, 319–320.
43 Л. Павловић, „Разношење споменика културе из Смедерева“, Музеј и споменици
културе Смедерева, Смедерево, 1972, 30.
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Фрагменти античке пластике,
Смедеревска тврђава

Фрагменти античке пластике,
Смедеревска тврђава

ном зиду храма, узидан је део неког римског надгробног споменика са
представом Горгоне.

У Првом светском рату из Смедеревске тврђаве однете су следеће скулп
туре: римска богиња/средњовековна Јерина, и римски надгробни спо
меници са представама мушких фигура у рељефу, популарно названих
„Девет брата главе“ и „Седам брата главе“. Омашком, 1978. године скулп
тура „Свирач са фрулом“ узидана је у Језавски бедем.
Данас се на кулама и бедемима Смедеревске тврђаве налазе: римски
надгробни споменик са представом „Повратак Алкесте“, скулптуре у
рељефу „Јупитер, Марс и Силвано“, „Торзо Аполона(?)“, вотивне плоче,
фрагменти римских скулптура, надгробних споменика, епиграфских
натписа…
У Народном музеју у Београду чува рељеф са Митриним култом, а у
лапидаријуму Музеја у Смедереву два надгробна споменика.
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Summary
Snežana Cvetković

Antique Sculpture of the Smederevo Fortress
– Summary of Investigations
The Smederevo fortress, residence of despot Djuradj Branković, had been
constructed in few building phases. First the Court, i.e. Mali grad (Small fort)
was built between 1428 and 1430 and the construction of Veliki grad (Large
fort) immediately ensued between 1430 and 1439. Among huge amount of
stone of different kind that was necessary for construction of this fortification there have also been used valuable antique stone monuments brought
here from many sites including Vinceia, Aureus Mons, Margum, Viminacium
etc. Many of these monuments still embellish the towers and walls of this
medieval fort while many were destroyed, taken away or they are now in the
museum collections. Absolutely necessary to mention among especially valuable antique monuments, which could still be seen at the Smederevo fortress
are the tombstone with a scene ‘Heracles brings back Alcestis’, then the relief
depicting Jupiter, Mars and Silvanus, torso of Apollo (?). National Museum in
Belgrade houses the relief with ‘Cult of Mithras’ from Smederevo and many
Roman monuments exhibited in the lapidarium of the Museum in Smede
revo originate from the walls and towers of the Smederevo fortress.
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