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Снежана Цветковић

Античка пластика Смедеревске 
тврђаве – преглед досадашњих 
истраживања

нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе ног 
дво ра да нас се на ла зе у Сме де ре ву – ре зи ден ци ји де спо та Ђур ђа 

бран ко ви ћа.
Сме де рев ска твр ђа ва је зи да на у не ко ли ко фа за. нај пре је утвр ђен 

двор де спо та Ђур ђа бран ко ви ћа (1428–1430), а по том је усле ди ло зи да ње 
Гра да (1430–1439), на укуп ној по вр ши ни од око 11 ха чи ме се ова твр ђа ва 
свр ста ва у ред јед не од нај ве ћих европ ских рав ни чар ских утвр ђе ња. То-
ком вре ме на за двор де спо та Ђур ђа и Град уста ли ли су се на зи ви ма ли 
и ве ли ки град.

огром на ко ли чи на нео п ход ног гра ди тељ ског ма те ри ја ла нај пре је 
цр пље на из нај бли жег окру же ња: жр тво ва на су срп ска гро бља, ру ше не 
рим ске гра ђе ви не у не по сред ној бли зи ни, а по том се кре ну ло да ље, до 
обли жњег мар гу ма (рим ско на се ље на де сној оба ли мо ра ве, у да на шњем 
ораш ју) и чак до не што уда ље ни јег ви ми на ци ју ма (да на шњег ко стол ца), 
глав ног гра да рим ске про вин ци је Гор ње ме зи је. Упо тре бљен је да кле 
ка мен раз ли чи те вр сте и по ре кла: ло мљен, при те сан и те са ни пе шчар, 
гра нит, креч њак, шкри љац, реч ни об лу ци, и це ли ква де ри. осим ка ме на 
упо тре бље но је и мно го опе ке.1 Ле он ти је Па вло вић на во ди два ка ме но-
ло ма у бли зи ни Сме де ре ва и то, ва ров ни цу код ду бо не и код мра мор ца 
у бли зи ни де спо то вог лет њи ков ца у не ку ди му.2

Ан тич ки ло ка ли те ти са под руч ја да на шњег Сме де ре ва ко ји су се из-
дво ји ли као гра ђе вин ски мај дан би ли су Ауре ус монс и вин це ја. Прет-
по ста вља се да је њи хов ма те ри јал „не стао“ у те ме љи ма Сме де рев ске 
твр ђа ве.

1 Љ. Пе тро вић, П. По по вић, Споменицапетстогодишњицесмедеревскога града
деспотаЂурђаБранковића, Сме де ре во, 1930, 64; м. Спре мић, ДеспотЂурађ
Бранковићињеговодоба, бе о град, 1994, 122–148.

2 Л. Па вло вић, ИсторијаСмедеревауречиислици, Сме де ре во, 1980, 37.
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до бро очу ва ни рим ски спо ме ни ци ис ко ри шће ни су као де ко ра тив ни 
еле мент на бе де ми ма и ку ла ма овог сред њо ве ков ног утвр ђе ња: скул-
пту ре ан тич ких бо жан ста ва, над гроб ни спо ме ни ци, де ло ви сар ко фа га...
низ скулп тур них фраг ме на та ис ко ри шћен је пак са мо као гра ди тељ ски 
ма те ри јал, и то де ло ви епи граф ских спо ме ни ка, рим ских сте ла, ара (жр-
тве ни ка), во тив них ре ље фа, де ло ви сар ко фа га, над гроб них спо ме ни ка, 
ка пи те ли, жрв ње ви… По овој ком плек сно сти и ви ше слој но сти кул тур но-
исто риј ских спо ме ни ка, по фе но ме ну син те тич но сти ан тич ке и сред њо-
ве ков не епо хе Сме де рев ска твр ђа ва се из два ја од свих оста лих срод них 
зда ња. ни је би ло ис тра жи ва ча, пу то пи сца, ар хе о ло га, исто ри ча ра ко ји 
у оби ла ску Сме де рев ске твр ђа ве ни су за па зи ли овај фе но мен, и ко ји су 
о то ме оста ви ли низ пи са них бе ле шки.

Сме де рев ска твр ђа ва де ло је срп ске фор ти фи ка ци о не ар хи тек ту ре, са 
из у зет но ва жним при су ством грч ких и ду бро вач ких гра ди те ља. По ре кло 
гра ди те ља као и ка ме на ко јим су зи да ли још увек ни је у пот пу но сти од-
го нет ну то. без об зи ра на то за хва љу ју ћи осе ћа ју за ле по сред њо ве ков ног 
не и ма ра са чу ван је низ вред них ан тич ких и сред њо ве ков них спо ме ни ка. 
Је дин ствен при мер за јед нич ког ра да ан тич ког и сред њо ве ков ног мај-
сто ра је су ка пи те ли от кри ве ни у дон жон ку ли3. на и ме, на рав ном де лу 
рим ског ка пи те ла ко ји је по чи вао на сту бу, сред њо ве ков ни умет ник из-
ва јао је лик чо ве ка свог вре ме на.

мно ги од ових спо ме ни ка и да нас се на ла зе на ку ла ма и зид ним плат-
ни ма Сме де рев ске твр ђа ве, на жа лост мно ги су не ста ли, а низ спо ме ни ка 
чу ва се у му зеј ским збир ка ма.

две ку ле де спо то вог дво ра но се име на упра во по рим ским скулп ту ра-
ма ко је су у њих би ле узи да не, и то „Је ри ни на ку ла“ по јед ној скулп ту ри 
рим ске бо ги ње ко ја се на ла зи ла у за то по себ но ози да ној ни ши у пр вој 
ку ли на ула зу у двор, а у ко јој је сред њо ве ков ни чо век „пре по знао“ срп-
ску де спо ти цу Је ри ну; и „Је зав ска“, од но сно ку ла „де вет бра та гла ве“ и 
„Се дам бра та гла ве“ по узи да ним скулп ту ра ма са рим ских над гроб них 
спо ме ни ка. на жа лост, све три скулп ту ре су то ком Пр вог свет ског ра та 
од не ли не мач ки вој ни ци.

То ком са мог зи да ња ни је би ло мно го вре ме на за укра ша ва ње. из два-
ја ју се ду нав ске ку ле, зи да не у ре ла тив но мир ном вре мен ском пе ри о ду, 
из ме ђу 1444. и 1456. го ди не на ко ји ма је при ме њен ви зан тиј ски на чин 

3 По да так до би јен од ку сто са-ар хе о ло га му зе ја у Сме де ре ву Љи ља не ни ко лић. ови 
спо ме ни ци су из ло же ни у стал ној по став ци му зе ја у Сме де ре ву.
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укра ша ва ња опе ком, тзв. clo i so ne (кло а зо не) тех ни ка, за тим ре ђа ње опе-
ке у об ли ку ме ан дра, ри бље ко сти, ша хов ског по ља…

Ле он ти је Па вло вић о гра ди тељ ству де спо та Ђур ђа бран ко ви ћа пи сао 
је: „зи да ју ћи Твр ђа ву за од бра ну од не при ја те ља, де спот Ђу рађ се пред-
ста вио као ре во лу ци о нар у гра ђе ви нар ству за то што су мно ге срп ске ру-
ке по ње го вом на ре ђе њу про ме ни ле на ме ну рим ских ка сте ла и срп ских 
над гроб них спо ме ни ка“.4

У де це ни ја ма ко је су усле ди ле на кон тур ског осва ја ња Сме де ре ва 1459. 
го ди не, Тур ци су до зи да ли спо ља шњи бе дем, а на угло ви ма гра да и на 
са мом ула зу по ди гли 4 по ли го нал не ку ле са то пов ским отво ри ма. ку ла 
на ушћу Је за ве у ду нав зи да на је ма те ри ја лом по ру ше не бла го ве штењ ске 
цр кве, те се на њој на ла зи ар кад ни фриз и низ де ко ра тив них еле ме на та 
мо рав ске шко ле (ро зе те и дру га ве ге та бил на ор на мен ти ка).5

кљу че ви Сме де рев ске твр ђа ве вра ће ни су Ср би ји 1867. го ди не у вре ме 
кне за ми ха и ла обре но ви ћа.

из град ња же ле знич ке пру ге Сме де ре во–ве ли ка Пла на, ко ја је све-
ча но отво ре на 1886. го ди не, за по сле ди цу је има ла ру ше ње ескар пе око 

4 Л. Павловић, нав. дело, 96.
5 Јед на од тих ро зе та из ло же на је у стал ној по став ци му зе ја у Сме де ре ву.

рим ски ка пи тел са 
људ ским ли ком, 
му зеј у Сме де ре ву
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ве ли ког гра да, и то је би ло пр во на ру ша ва ње аутен тич но сти Сме де рев-
ске твр ђа ве.

бом бар до ва ње у Пр вом свет ском ра ту, за тим ра за ра ње услед екс пло-
зи је му ни ци је 5. ју на 1941. го ди не, и са ве знич ка бом бар до ва ња 1944. го-
ди не ути ца ли су на из глед овог сред њо ве ков ног гра да.

ме ђу пр вим пут ни ци ма чи ју па жњу је при ву кла ан тич ка пла сти ка Сме-
де рев ске твр ђа ве био је бо лоњ ски гроф Лу и ђи Фер ди нан ди мар си љи, 
исто ри чар и цар ски ге не рал, на са мом из ма ку 17. ве ка.6

 два ве ка ка сни је, ар хе о лог и пу то пи сац, Фе ликс ка ниц за ин те ре со-
ва ће се за овај сред њо ве ков ни град, а већ упо знат са ис тра жи ва њи ма 
гро фа мар си љи ја ко ји је у бо ло њи 1726. го ди не, об ја вио „не ко ли ко по-
вр шно ко пи ра них фи гу ра и ре ље фа и де вет нат пи са“7 у књи зи Da nu bi us 
Pan no ni co-Mysi cus I I . Пре ма ре чи ма Фе лик са ка ни ца гроф мар си љи је 

6 Ф. ка ниц, Србијаземљаистановништво I , бе о град 1985, 150–152; Опћа
енциклопедијаЈугословенскоглексикографскогзавода,књига5, за греб 1979, 343. 

7 Ф. ка ниц, нав.де ло, 132–164.

Ан тич ки пор трет, 
Сме де рев ска 
твр ђа ва

Тор зо Апо ло на (?), 
Сме де рев ска твр ђа ва

Скулп ту ра римске бо ги ње 
ве сте/сред њо ве ков не Је ри не 
(?), Сме де рев ска твр ђа ва
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био пр ви и је ди ни ис тра жи вач ко ји је пре ње га пред у зео те мељ ни ја ар-
хе о ло шка ис тра жи ва ња дуж ду на ва у Ср би ји.

Пр во пу то ва ње у Сме де ре во Фе ликс ка ниц је пред у зео 1859. го ди не, а 
за тим 1887. и 1897. го ди не. од ва жни јих спо ме ни ка Сме де рев ске твр ђа ве 
ко је је он опи сао из два ја ју се: „ре љеф бо га ми тре“ ко ји се на ла зио на че-
твр тој ку ли фрон тал ног ва ро шког бе де ма8, ле во од ње га јед на мер мер на 
гла ва ста туа и из над за зи да не ка пи је овог бе де ма тор зо јед ног Апо ло на 
(?),9 сле ди над гроб ни спо ме ник са пред ста вом дел фи на у угло ви ма за-
ба та, и по пр сјем жен ске из ме ђу две му шке фи гу ре, ис под ко јих су у ре ду 
пред ста вље не че ти ри деч је гла ве у ре ље фу, и то ле во од глав не ка пи је 
ва ро шког бе де ма, на тре ћој ку ли10. за тим, скулп ту ра рим ске бо ги ње, ви-
со ка бли зу два ме тра, ко ја је ста ја ла у за то по себ но ози да ној ни ши на 
уну тра шњој стра ни ку ле по ред ка пи је кроз ко ју се ула зи ло у двор, и ре-
пре зен та тив ни ре љеф са пред ста вом „По вра так Ал ке сте“ ли цем окре нут 
пре ма уну тра шњо сти Гра да.

8 да нас се чу ва у на род ном му зе ју у бе о гра ду, Ар хе о ло шко оде ље ње, збир ка рим ске 
ма те ри јал не кул ту ре, ин вен тар ни број 2946/III .

9 Ф. ка ниц, н.д. 151.
10 да нас је из ло жен у ла пи да ри ју му му зе ја у Сме де ре ву, а у Ар хе о ло шком оде ље њу 

му зе ја у Сме де ре ву, ин вен та ри сан је под ред ним бро јем А–258.

ре љеф бо га ми тре, 
на род ни му зеј у бе о гра ду

рим ски над гроб ни 
спо ме ник, Ла пи да ри јум 
му зе ја у Сме де ре ву
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„као што су мно га ан тич ка де ла са чу ва на у ‘Цр ној ку ли’ у бри жу и као 
што 300 нат пи са и скулп ту ра му зе ја у бор доу по ти чу из ње го вих град-
ских бе де ма, или као што су ви зан тин ци и Тур ци упо тре би ли рим ске 
ка ме но ве за град њу твр ђа ва у ви ди ну и ни шу, та ко и за очу ва ње мно го-
број них рим ских спо ме ни ка у зи до ви ма сме де рев ске твр ђа ве има мо да 
за хва ли мо сна ла жљи во сти, а мо жда и пи је те ту и же љи за укра ша ва њем, 
бран ко ви ћев ских гра ди те ља.“11

Пре Ф. ка ни ца, ми ни стар ство про све те кне же ви не Ср би је, упу ти ло 
је го ди не 1853. Ав гу ста Лан геа у Сме де ре во, да при ку пи опи се спо ме ни ка 
кул ту ре, ста ри на и при род них рет ко сти. био је то план на ни воу кне-
же ви не Ср би је. Ав густ Лан ге до ста вио је из ве штај на де сет ли сто ва. на 
осно ву мно гих рим ских за пи са и ре ље фа узи да них у ку ле и од брам бе не 
зи до ве, „без ика кве си ме три је, час ов де , час он де“ он је за кљу чио да је 
твр ђа ва са зи да на на ме сту пре ђа шњег рим ског утвр ђе ња.12

не што ка сни је, тач ни је 6. сеп тем бра 1885. го ди не, ми ни стар про све те 
и цр кве них по сло ва ша ље ми ни стру вој ном из ве штај сле де ће са др жи не: 

„У зи ди на ма гра да Сме де рев ског на ла зи се не ко ли ко ле пих ре љеф них 
сли ка и рим ских за пи са. Њих је опа зио др до ма шев ски, ар хе о ло шки 
на уч ник ко ји је ових да на био у Сме де ре ву. По ми шље њу струч них ли ца 
по ме ну те ре ље фе са за пи си ма тре ба ло би из ва ди ти из град ских зи ди на 
и пре не ти у на род ни му зеј. ово би се мо гло из вр ши ти без ика кве ште-
те по град ске зи ди не ко је су већ иона ко ја ко оро ну ле. Сто га се мо ли те за 
одо бре ње да се мо же из зи ди на гра да Сме де рев ског из ва ди ти ка ме ње са 
овим сли ка ма и за пи си ма, ко је је исти пут ник на зна чио, а ко је ће на ли-
цу ме ста по ка за ти ми ло рад Пе тро вић, пре да вач срп ског је зи ка у ни жој 
гим на зи ји у Сме де ре ву (од 1881–1887). По треб не на ред бе за то мо лим да 
из да те ко ман дан ту Сме де рев ско га гра да.“13

Ар хе о ло зи ни ко ла ву лић, Фри дрих Ла дек и Ан тон фон Пре мер штајн 
об и шли су Сме де рев ску твр ђа ву од 4–6. ав гу ста 1900. го ди не, а при мар-
на ин те ре со ва ња би ла су упу ће на упра во на по пи си ва ње ан тич ких спо-
ме ни ка.14 У сег мен ту тек ста под на сло вом „Скулп ту ре из ви ми на ци ју-

11 Ф. ка ниц, н.д., 151–152.
12 Л. Па вло вић, „При лог из у ча ва њу исто ри је ста рог Сме де ре ва са око ли ном“,Неки 
споменицикултуре–освртиизапажања–II I , Сме де ре во 1964, 6–9.

13 Л. Па вло вић, „раз но ше ње спо ме ни ка кул ту ре из Сме де ре ва“,Музејиспоменици 
културеСмедерева, Сме де ре во, 1972, 30–40.

14 н. ву лић, Ф. Ла дек, А. фон Пре мер штајн, „Ан тич ки спо ме ни ци у Ср би ји“, 
СпомениксканХХХIX , бе о град, 1903, 43–84.
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ма“ они на во де не ко ли ко скулп ту ра Сме де рев ске твр ђа ве.15 из по то ње 
пре пи ске ар хе о ло га ни ко ле ву ли ћа и про фе со ра исто ри је сме де рев ске 
Гим на зи је Све то за ра Спа со је ви ћа, са зна је мо да се ар хе о лог ву лић за хва-
љу је Спа со је ви ћу што му је омо гу ћио да у Сме де ре ву уло ви до бар „плен 
из ар хе о ло ги је“. 16

Тим ар хе о ло га из 1900. го ди не за кљу чио је да „од мно го број них епи-
граф ских фраг ме на та и скулп ту ра, ко ји се на ла зе у зи до ви ма сме де рев-
ског гра да, нај ве ћа ве ћи на је, као што се ви ди из са др жи не, из ви ми на-
ци ју ма (ко стол ца); не ки ко ма ди ме ђу тим мо гу би ти из рим ског на се ља 
ко је је би ло на ме сту да на шњег Сме де ре ва, Vin ce ia, као и из Mu ni ci pi um 
Mar gu ma, ко ји се на ла зи у нај бли жем су сед ству“.17

 да ље, као и Ф. ка ниц, они пи шу о скулп ту ри ко ја се на ла зи ла у за то 
по себ но пред ви ђе ној ни ши на ку ли по ред ка пи је на ула зу у де спо тов 
двор, ви си не два метра, са плин том и да ти ра ју је у „ги здав, бри жљив рад 
из по чет ка 2. ве ка.“18 они до да ју још и то да на род ову скулп ту ру зо ве „Је-
ри на“ и да се по то ме јед на обли жња ку ла зо ве Јерининакула.

 за тим, опи су ју во тив ни ре љеф по све ћен Ју пи те ру, мар су и Сил ва ну, 
од си вог креч ња ка, узи да ног у тре ћој че твр ти ни ви си не пр ве ку ле ис-
точ ног бе де ма сме де рев ског гра да, ле во од ју го и сточ ног угла. да ти ран 
је као „осред њи уко чен рад из дру ге по ло ви не 2. ве ка“.19 Све три фи гу ре 
пред ста вље не су у сто је ћем ста ву, у сре ди ни је Ју пи тер, ко ји у ле вој ру-
ци др жи скип тар, а крај ње го вих но гу нај ве ро ват ни је сто ји орао, са ле ве 

15 исто, 64–68.
16 Л. Па вло вић,ИсторијаСмедеревауречиислици, Сме де ре во, 1980, 101.
17 н. ву лић, Ф. Ла дек, А. фон Пре мер штајн, нав. де ло, 46.
18 исто, 65–66.
19 исто, 66.

во тив ни ре љеф – Ју пи тер, марс и Сил ва но, Сме де рев ска твр ђа ва
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стра не је Сил ван ко ји у де сној ру ци др жи се ки ру, а у ле вој ли сна ту гра ну. 
де сно је фи гу ра мар са са окру глим шти том у ле вој ру ци.

на спољ ној стра ни ју жног, од но сно ва ро шког бе де ма, де сно од ју го-
за пад не уга о не ку ле, опи су ју „ги здав рад 2. ве ка“20, од бе лог мер ме ра, са 
пред ста вом мла ди ћа ко ји у де сној ру ци др жи тир зос, а у ле вој јед ну жи во-
ти њу, нај ве ро ват ни је зе ца. Фе ликс ка ниц је пред по ста вио да је у пи та њу 
пред ста ва Апо ло на.21 У по за ди ни је ша тор иза ко га на три ме ста ви се гро-
здо ви. мо гу ће је да је ово пред ста ва је се ни, од но сно ме се ца ок то бра.22

да ље у тек сту, они на во де нај ре пре зен та тив ни ји од свих спо ме ни ка, 
о ко ме су са по себ ном па жњом пи са ли сви ис тра жи ва чи сме де рев ских 
бе де ма, ре љеф ну пред ста ву „Хе ра кле до во ди на траг Ал ке сту“ или „По-
вра так Ал ке сте“ са гор њег де ла не ког над гроб ног спо ме ни ка, од кри ста-
ла стог мер ме ра.

на ку ли ко ја сто ји ле во од кр ста те (ку ла са кти тор ским нат пи сом де-
спо та Ђур ђа бран ко ви ћа), oписали су до њи део не ког над гроб ног спо-
ме ни ка, од жућ ка стог, по ро зног креч ња ка. У цен трал ном де лу на ла зио 
се је дан ор на мен ти сан суд са две др шке, а из ме ђу два ка не ли ра на по лу-
пи ла стра. Са обе стра не су да из ла зи ле су сти ли зо ва не ло зе, ко је су са обе 
стра не ис пу ња ва ле по ље сво јим гро жђем и ли шћем.23 ова ку ла је те шко 
стра да ла у бом бар до ва њу 1944. го ди не, ка сни је је ре кон стру и са на, а да-
нас се на њој не на ла зи овај спо ме ник. ме ђу тим, на осно ву са чу ва них 
опи са мо же мо да за кљу чи мо да је у ла пи да ри ју му му зе ја у Сме де ре ву из-
ло же на ње го ва „пре жи ве ла“ по ло ви на, пре не та ов де 1961. го ди не на кон 
кон зер ва ци је ове ку ле дво ра де спо та Ђур ђа.24

У да љем по пи су спо ме ни ка овог ти ма ар хе о ло га не на ла зи мо опис 
„ми три ног ре ље фа“, ко ји је је дан од нај ва жни јих спо ме ни ка узи да них у 
Сме де рев ску твр ђа ву.

Го ди не 1930, по во дом пет сто те го ди шњи це по ди за ња дво ра де спо та 
Ђур ђа, из да та је Споменица, ауто ра Љу бо ми ра Пе тро ви ћа про фе со ра 
исто ри је, и Пе ре По по ви ћа ар хи тек те.25 они та ко ђе го во ре о ан тич ким 
спо ме ни ци ма узи да ним у бе де ме гра да, а по зи ва ју ћи се на прет ход но 

20 исто, 66.
21 Ф. ка ниц, н.д., 151.
22 н. ву лић, Ф. Ла дек, А. фон Пре мер штајн, нав. де ло, 67.
23 исто, 67–68.
24 По да так до би јен од ку сто са-ар хе о ло га му зе ја у Сме де ре ву Љи ља не ни ко лић. овај 

спо ме ник чу ва се у Ар хе о ло шкој збир ци му зе ја у Сме де ре ву ин вен та ри сан под 
бро јем А–259.

25 Љ. Пе тро вић, П. По по вић, м. Ј. кон стан ти но вић, Споменицапетстогодишњице
смедеревскогаградадеспотаЂурђаБранковића, Сме де ре во, 1930.
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по ме ну те из во ре, пре све га Фе лик са ка ни ца, а по том ни ко лу ву ли ћа и 
дру ге. Пре ма ми шље њу Љу бо ми ра Пе тро ви ћа од го вор на пи та ње због 
че га у бе де ми ма и ку ла ма не ма спо ме ни ка из монс Ауре у са, а у оби љу их 
има из ви ми на ци ју ма, на ла зи у чи ње ни ци да је ка ме ње из монс Ауре у са 
од мах упо тре бље но за ду бо ке и ши ро ке те ме ље, а да се ка сни је ишло до 
мар гу ма и ви ми на ци ју ма, те за кљу чу је: „и нај зад, ипак су на ши, кад год 
су за то има ли вре ме на и кад је ствар би ла ла ка, зи да ју ћи, окре та ли спо ља 
и епи гра фе и ки по ве, при да ју ћи им ако не ар хе о ло шку оно бар де ко ра-
тив ну вред ност.“26 и он из два ја во тив ни ре љеф по све ћен Ју пи те ру, мар су 
и Сил ва ну, део над гроб ног спо ме ни ка са пред ста вом „По вра так Ал ке-
сте“ и скулп ту ру ви со ку 2 ме тра у ко јој је сред њо ве ков ни чо век „пре по-
знао“ лик де спо ти це Је ри не. У ис тој књи зи Пе ра По по вић за бе ле жио је 
сле де ће: „Сме де ре во, ме ђу тим, не ма у око ли ни ка ме на, те је де спот био 
при ну ђен да узи ма ста ри гра ђе вин ски ма те ри јал, ру ше ћи обли жње рим-
ске гра до ве, гро бља и ва ро ши. оту да по зи до ви ма Сме де ре ва има мно го 
узи да них чи та вих рим ских сар ко фа га, скулп ту ра, пло ча са нат пи си ма, 
ар хи тек тон ских де ло ва и др. – од те скулп ту ре нај зна чај ни ја је би ла јед-

26 исто, 5.

рим ски над гроб ни спо ме ник – По вра так Ал ке сте, 
Сме де рев ска твр ђа ва

Фраг мент рим ског над гроб ног 
спо ме ни ка, Ла пи да ри јум 
му зе ја у Сме де ре ву
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на об у че на жен ска фи гу ра при род не ве ли чи не, на ме ште на, у, на ро чи то 
за њу ози да ну ни шу у ви си ни пр ве ета же јед не од ви со ких ку ла у ма лом 
Гра ду. Сва ки „до бар“ Ср бин имао је ду жност да се ка ме ном ба ци на њу, јер 
се ве ро ва ло да та фи гу ра пред ста вља Про кле ту Је ри ну, те би ти ме учи нио 
од ма зду за ку лу че ње сво јих пре да ка при гра ђе њу ове твр ђа ве…“27 По ред 
овог оби ча ја и ве ро ва ња, по сто ји још јед но ве за но за Је зав ску ку лу, ко ја 
се још зо ве „де вет бра та гла ве“ и „Се дам бра та гла ве“, по пред ста ва ма са 
рим ских над гроб них спо ме ни ка. У на род ном се ћа њу оста ло је ве ро ва ње 
да су то спо ме ни ци бра ћи, уби је них по на ред би де спо ти це Је ри не, јер су 
од би ли да ку лу че на из град њи Сме де рев ске твр ђа ве.28

ми ро сла ва мир ко вић у књи зи „рим ски гра до ви на ду на ву у Гор њој 
ме зи ји“ та ко ђе го во ри о рим ским спо ме ни ци ма узи да ним у сред њо-
ве ков ну Сме де рев ску твр ђа ву. Упра во због то га што је рим ски ма те ри-
јал из Ауре ус мон са узи дан у град де спо та Ђур ђа ар хе о ло зи те шко мо гу 
да упо зна ју ста тус и уну тра шњи жи вот овог на се ља.29 ми ро сла ва мир-
ко вић та ко ђе на во ди да су ов де би ли узи да ни и рим ски спо ме ни ци из 
мар гу ма, као и „По след њи да то ва ни спо ме ник ле ги је IV  Fla via, за ко ји 
се мо же прет по ста ви ти да по ти че из ви ми на ци ју ма, по све ћен је ди о-
кле ци ја ну.“30

Са ња Пи ли по вић у књи зи „мит и љу бав“31 та ко ђе ис ти че да су „ру ше-
ви не ви ми на ци ју ма ко ри шће не као мај дан гра ђе вин ског ма те ри ја ла за 
ову твр ђа ву“.32 По себ ну па жњу по све ти ла је опи су спо ме ни ка „По вра так 
Ал ке сти де“.33

дра го це не по дат ке о суд би ни ан тич ких спо ме ни ка узи да них у ку ле и 
бе де ме Сме де рев ске твр ђе ве оста вио је Ле он ти је Па вло вић. осим еви-
ден ти ра ња по сто је ће, раз не те и из гу бље не ан тич ке пла сти ке, про у ча вао 
је мо гућ но сти ње не пре зен та ци је, вра ћа ња из му зеј ских по став ки на ку ле 
и бе де ме, озна ча ва ње ме ста на ко ји ма је би ла…34

По ред до са да на ве де них и ци ти ра них спо ме ни ка ан тич ке скулп ту-
ре Сме де рев ске твр ђа ве, он пу бли ку је и опи су је „јед ну вред ну и рет ку 
рим ску спо ли ју.“ То је пред ста ва сви ра ча са фру лом на усна ма, ва ја на у 

27 исто, 52.
28 исто, 115; Л. Па вло вић, ИсторијаСмедеревауречиислици, 30.
29 м. мир ко вић, РимскиградовинаДунавууГорњојМезији,бе о град 1968, 84.
30 исто, 59.
31 С. Пи ли по вић, Митиљубав,бе о град 2007, 76–81.
32 исто, 76–77.
33 исто, 76–77.
34 Л. Па вло вић, ИсторијаСмедеревауречиислици, 30–37, 101–123, 183–193, 319–322.
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ба ре ље фу, на ка ме ну раз ме ра 87 × 40 цм, ко ја је би ла део уже стра не не-
ког рим ског сар ко фа га. Спо ме ник је от кри вен то ком ле та 1978. го ди не у 
спољ ном је зав ском бе де му ма лог гра да пре ма дон жо ну.“35 Пре ма усме-
ном са оп ште њу Љи ља не ни ко лић, ку сто са ар хе о ло га му зе ја у Сме де ре ву, 
то ком кон зер ва тор ских ра до ва ко ји су из во ђе ни те го ди не овај спо ме ник 
је ома шком из во ђа ча, угра ђен у уну тра шњост је зав ског плат на. Ли ков на 
пред ста ва „Сви ра ча са фру лом“ мо же се ту ма чи ти као пер со ни фи ка ци ја 
ми та о Апо ло ну и мар си ји.36

У са ве знич ком бом бар до ва њу 1944. го ди не, јед на из „те пи ха бом би“ 
пре се кла је по ло ви ну ку ле ма лог гра да из ме ђу Је ри ни не и кр ста те ку ле. 
на по ру ше ном де лу ку ле на ла зио се и рим ски над гроб ни ре љеф са пред-
ста вом „По вра так Ал ке сте“ ко ји је из ру ше ви на от кри вен 1969. го ди не. 
По сле де сет го ди на ко ли ко је про вео у ла пи да ри ју му му зе ја у Сме де-
ре ву, овај ре љеф вра ћен је на ре кон стру и са ну ку лу „али на ве ћу ви си ну 

35 исто, 32–33.
36 д. Сре јо вић, А. Цер ма но вић, Речникгрчкеиримске митологије, бе о град 1989, 

246–247.

Фраг мент рим ског сар ко фа га 
– Сви рач са фру лом, 
Сме де рев ска твр ђа ва
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од пр во бит не и са за ле пље ним гор њим углом у ви шој по вр ши ни не го у 
ле вом углу.“37

на овом над гроб ном спо ме ни ку пред ста вљен је грч ки мит у ко ме пра-
вед ни и го сто љу би ви Ад мет, вла дар Те са ли је, успе ва да се оже ни Ал ке-
стом, нај леп шом и нај по бо жни јом кће ри кра ља Пе ли је. ме ђу тим, на сам 
дан вен ча ња за бо ра вио је да при не се жр тву бо ги њи Ар те ми ди, ко ја му у 
љу ти ни у ло жни цу ша ље зми је, као знак да уско ро мо ра умре ти. Апо лон 
успе ва да про на ђе ре ше ње за Ад ме тов спас, та ко што би се не ко дру ги 
жр тво вао уме сто ње га. на суд њи дан је ди но је Ал ке ста би ла спрем на да 
умре за спас сво га су пру га. Хе ра кле, дир нут овим, спа ша ва Ал ке сту из 
Под зе мља и вра ћа је Ад ме ту. „Ал ке ста је сим бол су пру жан ске љу ба ви и 
по жр тво ва ња. кад је при ста ла да умре уме сто Ад ме та, Хе ра кле ју је из вео 
из Под зе мља мла ђу и леп шу не го ика да.“38 осим ово га: „По вра так Ал ке-
сти де на сме де рев ском ре ље фу, као и сви ми то ви о по врат ку из дру гог 
све та, го во ри да смрт ни је де фи ни тив на и ну ди из ве сну уте ху фа ми ли ји 
по кој ни ка.“39

основ на фа бу ла ми та о Хе ра клу и Ал ке сти сме ште на је у про сто ри ју 
иде ал ног рим ског хра ма са пи ла стри ма са стра не и за ба том. У цен трал-
ном про сто ру за ба та је пред ста ва ме ду зе, а са стра не су пред ста вље ни 
ко њи у тр ку. ком по зи ци о на струк ту ра ре љеф не пред ста ве у са мом хра-
му са сто ји се у сле де ћем: у де сном углу пред ста вљен је Ад мет, Ал ке стин 
су пруг, ко ји ту гу је по ред пра зне кли не, а иза ње га сто ји јед на жен ска 
фи гу ра, док је ле во Хе ра кле, ко ји де сном ру ком др жи Ал ке сту вра ћа ју ћи 
је на траг му жу, а пре ко ле ве ру ке пре ба че на је ла вља ко жа и бу здо ван на-
сло њен на ра ме. ис под ове сце не те че јед но уско по ље са ло вач ком сце-
ном, ле во је лав пре ма ко ме су у на па ду окре ну та два пса, а де сно та ко ђе 
два пса у тр ку. У фри зу ис под за ба та пред ста вље на је ви но ва ло за, ина че 
чест мо тив на рим ским над гроб ним спо ме ни ци ма. „мо ти ви из ми та о 
Ал ке сти би ли су оми ље ни као де ко ра ци ја на над гроб ним спо ме ни ци ма 
ра но умр лих де во ја ка или же на ко је би пре ми ну ле пре му жа“.40

Ле он ти је Па вло вић, опи су ју ћи рим ску жен ску скулп ту ру ко ја је ста ја ла 
у по себ но ози да ној ни ши пр ве ку ле де спо то вог дво ра, ту ма чи као грч ку 
бо ги њу Хе сти ју, од но сно рим ску ве сту, за штит ни цу до ма ћег ог њи шта, 
про го ње них и као бо ги њу сло ге и ре да.41

37 Л. Па вло вић, нав. де ло, 101–102.
38 д. Сре јо вић, А. Цер ма но вић, нав. де ло, 246–247.
39 С. Пи ли по вић, н. д. 78.
40 н. ву лић, Ф. Ла дек, А. фон Пре мер штајн, н. д., 67.
41 Л. Па вло вић, н.д., 153–154.
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из у зет но ва жан и ре дак рим ски ре љеф са сце ном ми три ног кул та, по 
то ме и на зван „ми трин ре љеф“, узи дан „на ви си ни од око де сет ме та ра 
пре ма ва ро ши“42 пре нет је у бе о град ски на род ни му зеј 1949. го ди не, у 
ко ме се и да нас чу ва. Пер сиј ско бо жан ство ми тра, по што ва но је у це лој 
рим ској им пе ри ји, та ко да су и спо ме ни ци са ње го вим ли ком про на ла-
же ни у свим де ло ви ма цар ства. на „сме де рев ском“ ре ље фу пред ста вље на 
је сце на уби ја ња би ка, од но сно та у рок то ни јум.

ме ђу ан тич ким спо ме ни ци ма ко ји су вре ме ном из ва ђе ни из Сме де-
рев ске твр ђа ве на ла зи се и спо ме ник Це ре ри ног кул та.43

Слич ни, ком пи ла тор ски ме тод уград ње рим ског ка ме на у јед ну сред-
њо ве ков ну гра ђе ви ну у Сме де ре ву на ла зи мо на цр кви Ус пе ња Пре све те 
бо го ро ди це, на Ста ром сме де рев ском гро бљу, зи да ној го то во исто вре-
ме но са Сме де рев ском твр ђа вом. Ле во од цр кве ног пор та ла на за пад-

42 исто, 319–320.
43 Л. Па вло вић, „раз но ше ње спо ме ни ка кул ту ре из Сме де ре ва“,Музејиспоменици 

културеСмедерева, Сме де ре во, 1972, 30.

рим ски над гроб ни спо ме ник, Цр ква Ус пе ња 
Пре све те бо го ро ди це, Ста ро гро бље у Сме де ре ву
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ном зи ду хра ма, узи дан је део не ког рим ског над гроб ног спо ме ни ка са 
пред ста вом Гор го не.

У Пр вом свет ском ра ту из Сме де рев ске твр ђа ве од не те су сле де ће скулп-
ту ре: рим ска бо ги ња/сред њо ве ков на Је ри на, и рим ски над гроб ни спо-
ме ни ци са пред ста ва ма му шких фи гу ра у ре ље фу, по пу лар но на зва них 

„де вет бра та гла ве“ и „Се дам бра та гла ве“. ома шком, 1978. го ди не скулп-
ту ра „Сви рач са фру лом“ узи да на је у Је зав ски бе дем.

да нас се на ку ла ма и бе де ми ма Сме де рев ске твр ђа ве на ла зе: рим ски 
над гроб ни спо ме ник са пред ста вом „По вра так Ал ке сте“, скулп ту ре у 
ре ље фу „Ју пи тер, марс и Сил ва но“, „Тор зо Апо ло на(?)“, во тив не пло че, 
фраг мен ти рим ских скулп ту ра, над гроб них спо ме ни ка, епи граф ских 
нат пи са…

У на род ном му зе ју у бе о гра ду чу ва ре љеф са ми три ним кул том, а у 
ла пи да ри ју му му зе ја у Сме де ре ву два над гроб на спо ме ни ка.

Фраг мен ти ан тич ке пла сти ке, 
Сме де рев ска твр ђа ва

Фраг мен ти ан тич ке пла сти ке, 
Сме де рев ска твр ђа ва
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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 fortifica-
tion 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 valu-
able 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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