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Археолошка мапа Србије 
 
ПОЛИТИКА 21.јануар 1999.године     
 

 
Римска уљана лампа од бронзе  

 

Лампа са затвореним очима 
 

У Завичајном музеју Земуна траје изложба нових археолошких налаза, 
прикупљених на територији ове општине током последње деценије. – Лампа са 
ликом дачког краља Децебала, једним од три позната  
   

У Завичајном музеју Земуна у току је изложба археолошких налаза 
прикупљених на територији ове општине у току последњих десет година. Преко 
стотину експоната набављених путем откупа, поклона појединаца или током 
ископавања потиче из времена преисторије, антике, средњег века и аустроугарског 
периода. 

 
Бронзана уљана лампа (I-II век) 
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На локалитету Калуђерске ливаде у Сурчину откривено је осамдесет осам 
гробова из бронзаног доба (1900-850. п.н.е.) са спаљеним покојницима, сахрањеним у 
глиненим посудама-урнама. У многим урнама пронађени су и делови накита, украсни 
предмети које је покојник поседовао за време живота. Највише експоната је из римског 
периода-керамика, алат, предмети свакодневне употребе, накит. Најзанимљивији 
налази су три керамичке лампе, за ову прилику уступљене Музеју града Београда из 
приватне колекције Велимира Челекетића. 

 
Лик краља Децебала уклесан у стени на обали Дунава у Румунији 

 

- Једна од светиљака има печат мајсторске радионице „Фотис” чувене на овом 
подручју у римско доба. По сведочењу колекционара, нађена је у близини Гардоша, 
дакле на урбаном подручју Таурунума (Земун). Друге две су откривене у Сурдуку, и 
имају троделне фитиље у облику кљуна – објашњава за „Политику” Славица 
Крунић,кустос Музеја града и један од аутора изложбе „Нови археолошки налази из 
Земуна”. 

Лампе из Сурдука 
- Последња трећа лампа издваја се својим обликом и вредношћу О чему је 

реч? 
- То је лампа у облику мушког лица са брадом и брковима,уоквирена ситним 

таласима косе. Необично је то што су очи представљене особе затворене,па се 
претпоставља да је реч о неком ко спава или је покојан.Ова лампа има три кљунаста 
отвара за фитиљ која се извијају из браде уснулог мушкарца – каже Славице Крунић. 

 
 Уљана лампа са Христовим монограмом 
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- Колико је таквих лампи познато у археологији? 
- Са овом земунском свега три. Прва је откривена у Добруџи у Румунији, а друга 

у једном мађарском селу. Mађарски археолог Шандор Сопрони је утврдио да су обе 
урађене у истој радионици. Упоређујући представе са Трајановог стуба и још неких 
споменика са почетка II века наше ере овај научник је изнео тезу да мушки лик у 
облику кога су лампе извајане представља дачког краља Децебала, чувеног по 
храбрости и отпору који је пружио римским освајачима – објашњава Славица Крунић. 

 

Судбина краља Децебала 
 

- Због чега је његов лик представљен са затвореним очима? 
- На основу натписа са споменика подигнутог једном римском војном ветерану – 

Клаудијусу Максимусу историја сазнаје да је овај ратник одсекао главу Децебалу и 
предао је свом вођи, Трајану. Глава је балсамована и однета у Рим. Ношена је за време 
тријумфалне процесије посвећене заузимању Дакије. Инртересантно је да су све три 
лампе пронађене уз Дунав. Као да је река била пут којим се преносила прича о 
трагичниј судбини краља Децебала. Наша лампа се издваја од румунске и мађарске по 
томе што има троделан, а не дводелан фитиљ – каже Славица Крунић. 

 
Смрт краља Децебала - рељеф 

 

Изложба „Нови археолошки налази Земуна” отворена је до краја фебруара, а 
њени аутори су Бисенија Петровић, Бобан Трипковић, Славица Крунић, Милица 
Јанковић и Никола Црнобрња. 

 

Светлана Штрбац 
 


