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Археолошка мапа Србије 
 
ПОЛИТИКА 09.мај 1997.године     
 
 
 

 
Маузолеј у  Шаркамену после рестаурације 

 

 

ОД ПАСТИРА ДО ЦЕЗАРА 
 
 

У Народном музеју у Београду отворена је изложба златног накита нађеног 
прошле јесени у Шаркамену код Неготина 
 

Златни накит, откривен јесенас у царској гробници у Шаркамену код Неготина, 
изложен је прошле недеље у Народном музеју у Београду. У полумрачној галерији, у 
светлости сопственог сјаја леже прстење, плочице од златног лима, дијадеме, огрлице 
које су крајем III и почетком IV века красиле бисту царице мајке. Између 305. и 
313.године њу је у Шаркамену, уз све почасти, сахранио син Максимин Даја, један од 
четворице римских царева из доба тетрархије. 

Бојана Борић-Брешковић, заменик директора Народног музеја, Јевта Јевтовић, 
директор Народног музеја, Гордан Јањић, из Музеја Крајине у Неготину, и Петар 
Петровић директор Археолошког института САНУ, нагласили су на отварању да је 
изложба посвећена недавно преминулом академику Драгославу Срејовићу, археологу 
светског гласа и руководиоцу истраживања у Шаркамену. Након три године 
ископавања, на локалитету Врело код Шаркамена, 2.октобра прошле године, откривен 
је комплет златног накита непроцењиве вредности и начињен знатан научни помак. 
Потврђена је још једном претпоставка Драгослава Срејовића да је Шаркамен царски 
комплекс сличан Галеријевој палати у Гамзиграду а не неко војно утврђење. 
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Колекција златног накита из Шаркамена 

 

  „То је велики, идејно и архитектонско сложен споменик, који се састоји од 
десетак грађевина груписаних у неколико засебних целина, које захватају површину од 
преко десет хектара. Како је реч о споменику дворско-меморијалне архитектуре, 
примарни значај имали су палата и маузолеј. Као и у Гамзиграду и овде је гробница 
подигнута на најистакнутијем месту у удолини, са којег доминира околним 
простором”, пишу Миодраг Томовић и Чедомир Васић у пропратном каталогу изложбе 
„Врело – Шаркамен, царска палата”. 

 

На ломачи 
 

У овој гробници пронађено је тридесет шест златних предмета – три огрлице, 
три прстена, нека врста дијадеме, две витичарке (служиле највероватније за везивање 
косе), две минђуше, део огрлице. Заједно са накитом откривено је и девет плочица од 
златног лима украшених правилним линијама и нешто римских новчића. И на накиту и 
на плочицама види се да су у једном тренутку били изложени високој температури. 
Трагови од гара нађени у гробници говоре о ломачи на којој је било спаљено тело 
покојнице и одакле је, ритуално, она била уздигнута међу богове. 

 
Златна плочица са отиском римког новца 
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 Део златног накита из Шаркамена 

 

По начину израде и хронолошки гледано, накит је изразито наслеђе 
хеленистичког истока. На плочицама су видљиви отисци римског новца. 

 

Са златом до октобра 
 

На једној од њих читљив је део натписа... NUS PF АVG, што упућује на 
закључак да су могле припадати само двема личностима – Галерију или Даји 
(носиоцима титуле августа). Нови подаци се очекују после стилске и ликовне анализе 
владарског профила са отиснутог новчића. 

 

   
Златне огрлице из Шаркамена 

 

Да је шаркаменска палата припадала Максимину Даји, а не некоме од других 
владара тога доба (Констанције Хлор, Лициније) говоре и историјске и археолошке 
чињенице:  
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Галеријева сестра је Дајина мајка; Галерије је сахрањен у месту свог рођења, на 
Гамзиграду, па је реално претпоставити да је и његова сестра живела у близини 
Гамзиграда. Ту је и Даја провео своје детињство онако као и Галерије – чувајући стоку. 
Галерије ће одиграти судбоносну улогу у Дајином животу када га је, као август, маја 
305. године, усинио и прогласио за цезара. Даја је постао август 309. или 313. године, 
што наводи на закључак да је са градњом палате у Шаркамену могао да започне између 
305. и 313. године, када је убијен. 

На изложби у Народном музеју представљено је тридесет осам предмета. Поред 
накита ту су златан новац и глава римског императора, Дајиног ујака, Гаја Валерија 
Галерија. У сарадњи са Музејом Крајине у Неготину, уз помоћ Министарства културе 
Србије и Беобанке, изложба у Народном музеју у Београду трајаће до октобра ове 
године. 

 

Светлана Марковић 
 

 


