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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
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КАТЕДРА ЗА ИСТОРИЈУ

НАЛАЗИ ИЗ СЕЛА ГРАДАЦ И УБОСКО
НА КОМУНИКАЦИЈИ NАRONA–AD ZIZIO2
САЖЕТАК. У раду се разматрају подаци о проблемима убикације путне комуникације на југу провинције Далмације од станице Diluntum до раскрснице
Ad Zizio. Мишљења истраживача о убикацији ових станица су различита. Основу за успјешно истраживање античких комуникација на југу
провинције Далмације представља писана изворна грађа и остаци путева на терену. Археолошки налази указују да је на овом подручју релативно рано била развијена мрежа римских путних комуникација.
У раду се презентују подаци о новим налазима пронађеним на подручју села Градац (Pardua) и Убоско (Љубиње). Ријеч је о остацима који су
откривени у околини римске станице Pardua, која је убицирана у село
Градац, на путној комуникацији Narona–Ad Zizio.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Археолошки налази, Градац, Убоско, Градиште, Пардуа, Нарона, Ad
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Данашња исCочна Херце\овина која је нека9а улазила у сасCав
римске <ровинције Далмације, ка9а је реч о \еоморфолошким
<риликама, изразиCо је крашко <о9ручје, које није Jило <осеJно
урJанизирано ни у анCици, а ни 9анас. Је9ина мо\ућносC комуницирања кроз Jр9овиCо и Cешко <рохо9но <о9ручје Jили су
<риро9ни <ролази кроз Cешке масиве Динари9а. Умиривањем
Илирика Римљани су оC<очели ра9ове на <о9изању уCврђења на
9оминанCним висовима и из\ра9њи <уCне мреже кроз <риро9не
кланце. ПуCни сисCем на ју\у <ровинције Далмације <ре9сCављао је сасCавни 9ио војних, <олиCичких и економских <ланова
Римљана. У Cу сврху из\рађена је и комуникација Аквилеја–Салона–Дирахијум која је <ролазила кроз Гра9ац ко9 ЉуJиња
(Марковић, 1970, сCр. 495, 807; Sergejevski, 1962J, сCр. 111–113; Bojanovski, 1975, сCр. 15–38; Шкриванић, 1975, сCр. 50–51).
ОсCаци римских комуникација на ју\у <ровинције Далмације
<очињу се исCраживаCи у 9ру\ој <оловини XIX вијека. У Cо време
се о<исују искључиво њихови маCеријални Cра\ови Jез 9еCаљније\ осврCа на анCичке <исане изворе. ПосCојање римске цесCе око
Гра9ца и у ње\овом залеђу <ознаCо нам је из анCичких <исаних
извора и Cра\ова <уCа на Cерену. Међу <рвима који су скренули
<ажњу на <уCну сCаницу Pardua јесу: Јиречек, Хоернес и Еванс,
9ок су се овим <роJлемом 9еCаљније Jавили Д. Сер\ејевски и
И. Бојановски (Sergejevski, 1962J, сCр. 111–113; Bojanovski, 1973,
сCр. 137–187).
У сасCавни 9ио, је9но\ о9 основних <уCних <раваца <ровинције Далмације, Аквилеја–Салона–Дирахијум, улазила је комуникација и <уCна сCаница у селу Гра9ац (Pardua). Римска комуникација у јужној Далмацији, која је о9 <равца Ви9 ко9 МеCковића
(Narona) <реко <уCне сCанице Мо\орјело (Ad turres XIII), СCолац
(Dilunto XIIII) и Гра9ац ко9 ЉуJиња (Pardua XVI) 9олазила 9о раскрснице Моско–ЉуJомир (Ad Zizio), рачвала се у 9ва <равца. Је9ан
крак је ишао оJалом Ја9рана, а 9ру\и кроз унуCрашњосC 9анашње
Херце\овине и Црне Горе. Ови <уCеви су <овезивали <риморје са
унуCрашњошћу <риро9ним <ролазима кроз Cешке масиве Динари9а (Itineraria Romana, 1916, V сCр. 467, 468, 469, 470; Sergejevski,
1962J, сCр. 111–113; Bojanovski, 1975, сCр. 15–38; Шкриванић, 1975,
сCр. 50–51; Цермановић Кузмановић, 1975, сCр. 19–20; Samardžić,
2010, сCр. 51–67).
На овом <уCу у ПојCин\еровој карCи анCичка Pardua смјешCена
је између сље9ећих сCаница са раз9аљином између њих
(Слика I): (Dilunto XIV) – СCолац; (Pardua XVI) – село Горњи Гра386
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9ац, ју\оисCочно о9 ЉуJиња; (Ad Zizio VIII) – село ЉуJомир, или
село Моско, сјевероисCочно о9 ТреJиња; (Leusino XII) – село Паник, јужно о9 Билеће (Itineraria Romana, 1916, V сCр. 467, 468, 469,
470; Kozličić, 1990, сCр. 311–323). Равенски Гео\раф, међу \ра9овима који леже на морској оJали Далмације, наво9и \ра9 Pardua:
„Attamen Dalmatiae plurimas fuisse civitates legimus, ex quibuis aliquantas designare volumus, quae ponuntur per litus maris id est:
Burzumi, Aleta, Saluntum, Butua, Decadaron, Buccinium, Rucinium,
Epitaurum id est Ragusium, Asamon, Zidion, Pardua id est Stamnes,
Turres, Narona...” (Ravenatis, 1860, IV сCр. 16; Kozličić, 1990, сCр.
311–323).
Приликом исCраживања <уCа Нарона–Леусинијум Д. Сер\ејевски је Diluntum уJицирао у СCолац, сCаницу Pardua у Гра9ац ко9
ЉуJиња, Ad Zizio ко9 Моска, a Leusinium у Паник ко9 Билеће. На основу исCоријских извора и сCања на Cерену (осCаци миљоказа,
Cра\ови <уCа на Cерену, осCаци римских насеља на овом <равцу)
уCвр9ио је 9а се овај <уC рачвао на раскрсници Моско (Ad Zizio)
(Sergejevski, 1962a, сCр. 73–105; Sergejevski, 1962b, сCр. 111–113; Samardžić, 2010, сCр. 51–67). И Бојановски је слично\ мишљења, са
извјесним корекцијама комуникације око раскрснице ЉуJомир
(Ad Zizio) и њено\ <ролаза кроз сCаницу ТреJиње (Asamo)
(Слика I) (Bojanovski, 1973, сCр. 137–187; Bojanovski, 1983, сCр. 7–35;
Samardžić, 2010, сCр. 51–67). РазличиCи <равци Cрасирања <уCне
комуникације Narona–Epidaur 9овели су 9о разлика у уJицирању
<уCне сCанице Pardua (Гра9ац ко9 ЉуJиња). М. Хоернес сCаницу
Pardua смјешCа у СCон, Cј. на оJалу Ја9рана. Овај исCраживач засCу<а Cезу 9а је комуникација Нарона–Леусинијум ишла искључиво оJалом мора (Hoernes, 1881, сCр. 942–947).
Слично\ мишљења Jио је и Х. Конс, <о њему се ова сCаница налазила у Сланом (Cons, 1882, сCр. 370–371, 380, 390–398). А. Еванс је
смаCрао 9а је <уC Нарона–Леусинијум ишао мало 9уJље, кроз
унуCрашњосC <ровинције Далмације, а за сCаницу Pardua је нео9ређен (Evans, 1883, сCр. 79–95). За разлику о9 ње\а, А. фон Домашевски смаCра 9а је сCаница Pardua смјешCена у Невесиње (Domaszewski, 1902, сCр. 158–173; Domaszewski, 1904, сCр. 14–15). Е. ОJерхумер сCаницу Pardua уJицира у По<ово <оље (Oberhumer, 1911,
сCр. 77–114). МеђуCим и К. Милер наве9ену сCаницу лоцира ју\оза<а9но о9 ТреJиња, у Жаково у По<ову <ољу (Itineraria Romana,
1916, V сCр. 468, 469, 470, 482, 483; Шкриванић, 1975, сCр. 50–51).
ИсCо Cако, важно је и мишљење А. Мајера, који ову сCаницу смјешCа у СCон (Mayer, 1940, сCр. 141–145). Е. Пашалић је мишљења 9а
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се сCаница Pardua налазила не\9је у По<ову <ољу. МеђуCим, он
своју Cезу износи са резервом, Cвр9ећи 9а Cраса <уCа на По<овом
<ољу није у <оC<уносCи исCражена (Pašalić, 1960, 63–64). Док Е.
Имамовић смаCра 9а се ова сCаница налазила у селу Горњи Гра9ац (ЉуJиње) (Imamović, 1988, сCр. 119–126). В. Томашек је уJицира у Слано (Tomaschek, 1880, сCр. 548–549, 553), а Г. Шкриванић наво9и 9а се ова сCаница вјероваCно налазила на мјесCу 9анашње\
села Горњи Гра9ац, ју\оисCочно о9 ЉуJиња (Шкриванић, 1975,
сCр. 50–51). К. Ре\ан и Б. На9ило, <озивајући се на РавенCско\ Гео\рафа („... Pardua id est Stamnes...”) наво9е 9а су сCановници Пар9уе,
9анас Горњи Гра9ац ко9 ЉуJиња на сјеверној сCрани По<ова
<оља, населили <о9ручје СCона (Regan, Nadilo, 2006, сCр. 757–766).
На иницијаCиву љуJиCеља и зашCиCника сCарина, ми смо у
својим исCраживањима кренули о9 СCоца (Diluntum) <реко села
Горњи Гра9ац 6 km ју\оисCочно о9 ЉуJиња (Pardua) 9о Буково\
ПоCока, ослањајући се на археолошку ар\уменCацију Сер\ејевско\ и Бојановско\ (Слика II).3 Из римско\ насеља Diluntum комуникација је ишла <равцем 9анашње\ <уCа СCолац–ЉуJиње. У селу Дра\овиље скреCала је лијево кроз село Доња БиCуња, <ролазећи између Jр9а Врсника и Гра9ца (<равац комуникације <оCврђују осCаци <уCа, осCаци анCичко\ насеља, Jунари и некро<ола).4 О9 ово\ села <уC во9и исCочно, Jла\им ус<оном излазећи на
<ревој између ЗаJрђа и УJоска ко9 чаCрње Варин крсC. ОсCаци анCичко\ насеља и Jунар, у ЗаJрђу, налазе се неколико сCоCина меCара сјеверно о9 <уCа. Уз <уC о9 СCоца <реко Доње БиCуње, ЗаJрђа
ка УJоску за<азили смо мно\о \ромила (\омила) (Bojanovski,
1973, сCр. 137–187; Samardžić, 2010, сCр. 51–67). О9 Варин крсCа <уC
је <ролазио <раволинијски кроз шикару <реко <ревоја Љесковац
и с<ушCао се у УJоско <оље. Ка9а је 9аље <равац <уCа у <иCању,
И. Бојановски се, уз велике нејасноће, о<ре9ијелио за <раволинијски <равац који је ишао уз9уж <оља 3 km о9 за<а9а <рема исCоку Cј. <равац, а са9а ново\ <уC, који и9е сре9ином <оља (село
УJоско) (Bojanovski, 1973, сCр. 137–187; Samardžić, 2010, сCр. 51–67).
3

4
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Захваљујем се Бојану Турањанину, Ђурици МиCру и Ра9у Лукићу мјешCанима ЉуJиња за несеJичну <омоћ <ри Cеренском исCраживању и усCу<љеним
маCеријалним осCацима са локалиCеCа Гра9ац (Pardua).
Ра9 на <о9ручју села Доња БиCуња оCежавају минска <оља и раCна разарања
из сукоJа 1992–1995, јер је ово село Jило линија раз9вајања зараћених сCрана.
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На иницијаCиву и уз <омоћ зашCиCника сCарина из ЉуJиња
9еCаљније смо оJишли и исCражили <о9ручје села УJоско. На ју\оза<а9ном руJу УJоско\ <оља <оре9 <уCа, 400 m о9 њиве зване
Крижава, <ронађен је, <риликом ко<ања канала за 9ово9 во9е,
миљоказ са уса9ником. Дужина миљоказа је 158 cm и <речника
40 cm. Вријеме је учинило своје, <а је камен мјесCимично излизан и исCрошен (Слика III). На овом мјесCу, <рема казивању мјешCана, изоравају се Cемељни зи9ови анCичких з\ра9а и римска
о<ека. Поре9 мјесCа налаза миљоказа <ролази <уC јужним оJо9ом УJоско\ <оља о9 за<а9а <рема исCоку, <а <осCоји мо\ућносC
9а је римски <уC ишао овим руJом \9је је in situ и <ронађен миљоказ са уса9ником. Ова Cраса <уCа и9е јужним оJо9ом <оља 300 m
јужније о9 линије <уCа коју је <ре9ложио И. Бојановски. АлCернаCивни <равац <ролазио је неколико 9есеCина меCара ис<ре9 осCаCака насеља на локалиCеCу њиве Крижаве која је смјешCена на
ју\оза<а9ном руJу <оља (Теренска за<ажања; Bojanovski, 1973,
сCр. 137–187).
На ју\оза<а9ном руJу УJоско\ <оља, 400 m исCочно о9 мјесCа
налаза миљоказа, на њивама Крижаве, зараслим у шикару, налазе се осCаци \рађевина и некро<оле, а на оJра9ивом 9ијелу њиве,
која се с<аја са <ољем, изоравају се осCаци Cемеља анCичких
з\ра9а и римске о<еке. На овој њиви 9ијелом зараслој у шикару,
захваљујући несеJичној <омоћи зашCиCника сCарина из ЉуJиња, <ронашли смо 9евасCиран саркофа\ (Слика IV) у коме се
налазе осCаци керамике (Слика V). Ње\ов <окло<ац је искоришCен као камен и у\рађен је у локални зи9 о\ра9е њиве. Саркофа\
је лије<е изра9е, ко\а је начео зуJ времена, 9имензија 160 cm 9ужине и 60 cm ширине. ЛокалиCеC налаза је село УJоско (јужна
Херце\овина), 12 km сјевероза<а9но о9 ЉуJиња и 17 km о9 села
Гра9ац (Pardua). Данашња CериCорија Херце\овине је у римском
<ерио9у <ри<а9ала нека9ашњој <ровинцији Далмацији. У Cом
<ерио9у оJласC Херце\овине <ре9сCављала је њен јужни 9ио (Теренска за<ажања; Bojanovski, 1973, сCр. 137–187).
Око 200 m ју\оза<а9но о9 локалиCеCа Крижаве, на за<а9ној
сCрани УJоско\ <оља, налази се локалиCеC ГреJуша, који је зарасCао у шикару. На њему се назиру Cемељи више з\ра9а са уломцима римске керамике на сваком кораку. Уз <омоћ зашCиCника
сCарина, <ронашли смо миљоказ (Слика VI) <оре9 сре9њовјековно\ наC<иса <освећено\ у<окојеном ДаJиживу Ра9овановићу
(Слика VII). Фра\менC миљоказа је 9ужине 110 cm са <речником
о9 40 cm. Налази се са лијеве сCране, уз <уC УJоско–Хрђуси, на изГЛИГОР М. САМАРЏИЋ
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лазу из УJоско\ <оља. Ка9а је у <иCању каракCер осCаCака ових
оJјекаCа, мо\уће је 9а је ријеч о анCичком ком<лексу, Cзв. villa rustica. МеђуCим, о назирућим осCацима Cемеља з\ра9а Jез 9еCаљније\ исCраживања и иско<авања не може се нешCо <рецизније
рећи или Cвр9иCи. МјесCо налаза је 12 km сјевероза<а9но о9 ЉуJиња и 17 km о9 села Гра9ац (Pardua) (Теренска за<ажања; Bojanovski, 1973, сCр. 137–187).
СмаCра се 9а је комуникација из <оља ишла Jла\им ус<оном
<реко Бијело\ ДуJа, или је <ак нешCо мало <рије <оменуCо\ ус<она скреCала <оре9 Црквине, у исCочном 9ијелу <оља, <аралелно
са сеоским <уCем у Ранковце иза ОJло\ Jр9а са сјевероисCочне
сCране. ЗаоJилазећи ОJло Jр9о, које раз9ваја Ранковце о9 ЉуJиња, <ролазила је ис<о9 Рулића, <равцем сеоско\ <уCа, <а9инама Ђурђеве \лаве, излазила у Горњи Гра9ац, око 6 km сјевероисCочно о9 ЉуJиња. ОсCаци <уCа су <римијеCни ко9 ОJло\ Jр9а и
Рулића. За<ажања са Cерена указују 9а је Cо је9ини мо\ући и
нај<овољнији <равац у овом Jр9овиCом и крашком мјесCу (Sergejevski, 1962a, сCр. 73–105; Sergejevski, 1962b, сCр. 111–113; Bojanovski, 1973, сCр. 137–187; Bojanovski, 1983, сCр. 7–35; Samardžić, 2010,
сCр. 51–67).
У некро<оли ко9 села Ранковци, <рема казивању мјешCана, налази се крсCача израђена о9 миљоказа (Слика VIII). Ми лично
нисмо имали мо\ућносCи 9а се у Cо увјеримо, али смо 9оJили
фоCо\рафију која на Cо указује. Уколико је ова консCаCација Cачна овај миљоказ у<ућује на <реCхо9но <оменуCи <равац комуникације о9 УJоска ка Горњем Гра9цу (Pardua) (Теренска за<ажања,
Bojanovski, 1973, сCр. 137–187; Samardžić, 2010, сCр. 51–67). Гра9ац
ко9 ЉуJиња је шCиCило уCврђење на Ђурђевој \лави, које се налази сјеверно, изна9 ЉуJињске заравни. Овај форCификацијски
оJјекаC који 9оминира изна9 Доње\ и Горње\ Гра9ца није исCражен (Слика IX). СмаCра се 9а је Cо Jио значајан vicus на комуникацији Narona–Ad Zizio или ценCар ауCохCоне civitas (Bojanovski 1973,
сCр. 137–187). На <о9ручју села Гра9ац налазе се осCаци Cемељних
зи9ова Jројних з\ра9а, клесани камен насеоJина, римске о<еке,
фра\менCи миљоказа, новац и 9ру\и <окреCни маCеријал (локалиCеC Црквина, Крушкице и Кучина Про9о). У Гра9цу је <осCојао
ценCар ко\а Д. Сер\ејевски и И. Бојановски, на основу исCоријских извора и сCања на Cерену, с <равом и9енCификују са <уCном
сCаницом (Pardua) (Müller 1916, V сCр. 468, 469; Ravenatis, 1860, IV
сCр. 16; Шкриванић, 1975, сCр. 50; Sergejevski, 1962a, сCр. 73–105;
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Sergejevski, 1962b, сCр. 111–113; Bojanovski, 1973, сCр. 137–187; Bojanovski, 1983, 7–35; Samardžić, 2010, 51–67).
Уз <омоћ зашCиCника сCарина ми смо на <о9ручју села Гра9ац
оJишли локалиCеCе Црквина (ценCар села), Крушчице и Кучина
Про9о (сјеверни 9ио села). На локалиCеCу Црквина <ронашли смо
осCаCке Cри миљоказа (Слике X, XI и XII). Док су Д. Сер\ејевски и
И. Бојановски <о <ричи мјешCана навели осCаCке 9ва миљоказа
(Теренска за<ажања; Bojanovski, 1973, сCр. 137–187; Sergejevski,
1962a, сCр. 73–105; Samardžić, 2010, сCр. 51–67). Изна9 села, на узвишењу званом локалиCеC Крушчице, налази се некро<ола Jез великих с<оменика (Слика XIII). На исCочној сCрани узвишења налази се велики Jрој \роJова који су оJично оивичени камењем и
означени са је9ним мањим ус<равним каменом. Изна9 њих, на
самом узвишењу локалиCеCа, налазе се чеCири \роJнице са већом количином наJацано\ неоJрађено\ камена (Слика XIV) (Теренска за<ажања).
Са сјевероза<а9не сCране узвишења и локалиCеCа Крушкице,
између 9ва Jр9ашца, налази се локалиCеC Кучина Про9о. На њој
се налазе велике количине осCаCака римске о<еке коју је локално
сCановнишCво, <о <ричи мјешCана, искоришCавало за \ра9њу насеоJина, <осеJно за <о<лочавање о\њишCа крајем XIX и <очеCком XX вијека. У ценCру села Гра9ац, <оре9 <уCа, налази се велики Jунар, Cј. камена \рађевина окру\ло\ оJлика, зи9ана о9 велико\ Cесано\ камења, унуCар ко\а се с<ирално с<ушCају сCе<енице. По <ричи зашCиCника сCарина, на сCе<енишCу у Jунару налази се наC<ис који није Jило мо\уће ви9јеCи јер је он Jио <ун во9е
(Теренска за<ажања).
У селу Гра9ац, на сваком кораку наилази се на анCичке осCаCке.
У ценCру села, <риликом оJра9е њиве Беричњаци, РисCо Бијелић
је <ронашао римски новчић цара Ела\аJала (218–222), (Слике XV
и XVI). Аверс – По<рсје Ела\аJала о\рнуCо <алу9аменCумом, на9есно. На \лави је ловоров вијенац. Реверс – ВикCорија корача на9есно, 9есном руком 9ржи вијенац, лијевом <алмину \ранчицу.
НаC<ис на аверсу – IMP CAES M AVR ANTONINVS PIVS AVG. НаC<ис
на реверсу – VICTORIA ANTONINI AVG. У <ољу, лијево и 9еснo –
S C. Ковница новца – Рим. Го9ина ковања је 218–221 (The Roman
Imperial Coinage, 1938, p. 58, no. 377). У сре9ишњем 9ијелу села
Гра9ац <ронађени су Jројни Cемељни зи9ови з\ра9а, клесани камен, римска о<ека и 9ру\и <окреCни налази као шCо је Jакарна
ковча и врхови неколика ко<ља (Слике XVII и XVIII) (Теренска за<ажања).
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Мишљења о уJикацији сCанице Pardua у мо9ерној исCорио\рафији веома су разноврсна. Основне разло\е налазимо у различиCим
Cумачењима карCо\рафских <риказа и не9овољном <ознавању
Cрасе <уCа на Cерену. На иницијаCиву зашCиCника сCарина у ЉуJињу с<ровели смо исCраживање <уCне комуникације Narona–Ad
Zizio. ИсCраживали смо о9 СCоца 9о Буково\ <оCока, који се налази исCочније о9 <уCне сCанице Pardua, зJо\ нових налаза са <о9ручја села Гра9ац и УJоско. Приликом оJиласка Cерена ослонили
смо се на <о9аCке ПојCин\ерове CаJле, Равенско\ Гео\рафа као и
на закључке Д. Сер\ејевско\ и И. Бојановско\. У Cоку наше\ исCраживања <осеJно смо оJраCили <ажњу на <риро9не елеменCе, о9носно \еофизичке осоJине земљишCа и заCечено сCање који су
о9ре9или смјер ово\ <уCа. Правац комуникације на Cерену о9ређен је већим Jројем раније <ронађених миљоказа на <оје9иним
9ијеловима комуникације, као и <рема осCацима насеоJина.
ЗJо\ Cо\а смаCрамо 9а се Cраса <уCа Narona–Ad Zizio, <ре9ложена
о9 сCране Д. Сер\ејевско\ и И. Бојановско\, оквирно не може 9ово9иCи у сумњу. МеђуCим, мо\уће су измјене само на њеним <оје9иним 9ионицама, на шCа указују чињенице са Cерена које смо
изнијели у овом ра9у (Bojanovski, 1973, сCр. 137–187; Sergejevski,
1962a, сCр. 73–105; Samardžić, 2010, сCр. 51–67).
Поре9 мјесCа налаза миљоказа, у ју\оза<а9ном 9ијелу УJоско\
<оља, <ролази <уC јужним оJо9ом о9 за<а9а <рема исCоку <а
<осCоји мо\ућносC 9а је римски <уC ишао овим руJом \9је је in
situ и <ронађен миљоказ са уса9ником. Ова Cраса <уCа и9е јужним оJо9ом <оља, 300 m јужније о9 линије <уCа који је <ре9ложио И. Бојановски. АлCернаCивни <равац <уCа <ролазио је неколико 9есеCина меCара ис<ре9 осCаCака насеља, на локалиCеCу
њиве Крижаве и ГреJуша, које су смјешCене на ју\оза<а9ном руJу
<оља. На овом локалиCеCу назиру се Cемељи више з\ра9а са
уломцима римске керамике на сваком кораку. Уз <омоћ зашCиCника сCарина, нешCо исCочније, на у9аљеносCи о9 око 200 m о9
<рво\, <ронашли смо и 9ру\и миљоказ на овој 9ионици <уCа, <оре9 сре9њовјековно\ наC<иса <освећено\ у<окојеном ДаJиживу
Ра9овановићу. Фра\менC миљоказа је 9ужине 110 cm са <речником око 40 cm, који се налази са лијеве сCране, уз <уC УJоско–Хрђуси на излазу из УJоско\ <оља. Ка9а је у <иCању каракCер
осCаCака ових оJјекаCа, мо\уће је 9а је ријеч о анCичком ком<лексу, Cзв. villa rustica. МеђуCим, о назирућим осCацима Cемеља з\ра9а, Jез 9еCаљније\ исCраживања и иско<авања, не може се нишCа
<рецизније Cвр9иCи.
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Ова 9ионица је сасCавни 9ио <уCа Аквилеја–Салона–Дирахијум
и највјероваCније је из\рађена у 9оJа ДолаJелино\ намјеснишCва
<ровинцијом Далмацијом (16–20. \о9ине). ОCежавајућа околносC
је шCо нису <ронађени наC<иси који Jи Cо <оCвр9или. У <рило\
њено\ 9аCирања мо\у се навесCи 9ва ДолаJелина наC<иса из ЦавCаCа и међашни наC<ис из Косијерева (о9 79. 9о 84. \о9ине). На
основу све\а наве9ено\, \ра9ња Jи се мо\ла 9аCираCи у <рву <оловину I вијека нове ере и рећи 9а је Cо најважнија Cраса римске
цесCе у јужној Далмацији (Jagenteufel, 1958, сCр. 45; Marinović,
1959, сCр. 121–128; Sergejevski, 1962a, сCр. 73–104; Sergejevski, 1962J,
сCр. 111–113; Bojanovski, 1962, сCр. 11–12; Sergejevski, 1964, сCр.
93–95; Rendić-Miočević, сCр. 1964, 338–346; Bojanovski, 1974, сCр. 58;
Bojanovski, 1977, сCр. 67–70; Samardžić, 2010, сCр. 51–67).
Уз <омоћ зашCиCника сCарина смо на <о9ручју села Гра9ац
оJишли локалиCеCе Црквина, Крушкице и Кучина Про9о. На
овим локалиCеCима <ронашли смо осCаCке миљоказа, некро<олу, велики Jунар и римски новчић цара Ела\аJала. На цијелом
<о9ручју села Гра9ац <римијеCни су Jројни Cемељни зи9ови
з\ра9а, клесани камен, римски о<екарски <роизво9и и 9ру\и <окреCни налази, као шCо је Jакарна ковча и врхови неколико ко<аља.
Су9ећи на основу раз9аљина у римским миљама из <исаних
извора и маCеријалних осCаCака на <о9ручју села Гра9ац CреJа
CражиCи већи ценCар у који Д. Сер\ејевски и И. Бојановски уJицирају сCаницу Pardua. Иако значајан Jрој налаза и9е у <рило\ Cези 9а се анCичка Pardua може уJицираCи у 9анашњи Гра9ац, осCаје 9а се на овом <о9ручју с<рове9у сисCемаCска исCраживања
која Jи Cо и <оCвр9ила.
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СЛИКА 15, СЛИКА 16: АВЕРС И РЕВЕРС НОВЦА ЦАРА ЕЛАГАБАЛА (218–222)
(ГРАДАЦ)

СЛИКА 17, СЛИКА 18: БАКАРНА КОПЧА И ВРХОВИ НЕКОЛИКА КОПЉА (ГРАДАЦ)

СПИСАК ИЛУСТРАЦИЈА (ДВОЈЕЗИЧНИ)
СЛИКА I Римска комуникација Нарона–Ско,ра у јужној .ровинцији Далмацији.
PHOTO I Narona–Scodra Roman road communication in the southern province of
Dalmatia.
СЛИКА II Скица ис5раживане комуникације Diluntum (С5олац) – Pardua (Гра,ац) са локали5е5има налаза из села У:оско и Гра,ац.
PHOTOII Sketch of researched Diluntum (Stolac) – Pardua (Gradac) road
communication with the sites of findings from the Ubosko and Gradac villages
СЛИКА III Миљоказ са уса,ником .ронађен у јужном ру:у У:оскоF .оља.
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PHOTO III Milestone with the plinth found in the southern edge of Ubosko polje.
СЛИКА IV СаркофаF са њиве Крижаве (У:оско).
PHOTO IV Sarcophagus from Križave meadow (Ubosko).
СЛИКА V Ос5аци керамике из саркофаFа са њиве Крижаве (У:оско).
PHOTO V Pottery remains from the sarcophagus from Križave meadow ( Ubosko).
СЛИКА VI Миљоказ са локали5е5а Гре:уша (У:оско).
PHOTO VI Milestone from the Grebuša site ( Ubosko).
СЛИКА VII Миљоказ са локали5е5а Гре:уша и .лоча са на,Fо:ним на5.исом
Да:ижива Ра,овановића (У:оско).
PHOTO VII Milestone from the Grebuša site and plate with the tombstone inscription
of Dabiživ Radovanović (Ubosko).
СЛИКА VIII Крс5ача из некро.оле ко, села Ранковци (Љу:иње).
PHOTO VIII Cross from the necropolis near the village of Rankovci (Ljubinje).
СЛИКА IX Слика Ђурђеве Fлаве ,анас (Гра,ац).
PHOTO IX Đurđeve glave today (Gradac).
СЛИКА X ФраFме5 миљоказа са Црквине, налази се неколико ме5ара јужно о,
цркве (Гра,ац).
PHOTO X Fragments of Crkvine milestone, located northwest of the church (Gradac).
СЛИКА XI ФраFме5 миљоказа са Црквине, налази се неколико ме5ара за.а,но
о, цркве (Гра,ац).
PHOTO XI Fragments of Crkvine milestone, located a few meters south of the church
(Gradac).
СЛИКА XII ФраFме5 миљоказа са Црквине, налази се сјевероза.а,но о, цркве
(Гра,ац).
PHOTO XII Fragments of Crkvine milestone, located northwest of the church (Gradac).
СЛИКА XIII Некро.ола на ис5очној с5рани локали5е5а Крушкице (Гра,ац).
PHOTO XIII Necropolis on the east side of the Kruškice site (Gradac).
СЛИКА XIV Гро:нице на самом узвишењу локали5е5а Крушкице (Гра,ац).
PHOTO XIV Tombs at the very elevation of the Kruškice site (Gradac).
СЛИКА XV, XVI Аверс и реверс новца цара ЕлаFа:ала (218–222) (Гра,ац).
PHOTO XV, XVI Obverse and reverse of the coins of Emperor Elagabalus (218–222)
(Gradac).
СЛИКА XVII, XVIII Бакарна ковча и врхови неколика ко.ља (Гра,ац).
PHOTO XVII, XVIII Copper clip and peaks of a few spears (Gradac).
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SUMMARY

FINDINGS FROM THE VILLAGES OF GRADAC AND UBOSKO ON THE ROAD
COMMUNICATION NARONA-AD ZIZIO
This paper presents data on the problems of location of the road
communication in the south of the province of Dalmatia from the station Diluntum to the intersection Ad Zizio. The opinions of researchers
about the location of these stations are different. The road from Narona went to the stations Diluntum-Pardua-Ad-Zizio where it forked off in
two different directions. One branch went along the sea coast, and the
other through the interior of the province of Dalmatia. Both branches
were again connected into one road communication at the Scobre station. In preparation of the paper on the ancient road communications
and stations in southern Dalmatia, we relied on the written original
material and the remains in the field. We took into consideration all
the various opinions in the modern historiography concerning the location of the stations Pardua, Ad Zizio and Asamo. We believe that these
different opinions arose from the uneven interpretation of cartographic representations and lack of knowledge on the road section in
the field. Different road tracking of the routing communication Narona-Epidaurus have led to differences in locating the road stations Pardua, Ad Zizio and Asamo. At the initiative of the antiques patrons from
Ljubinje, we conducted a research of the road communication NaronaAd Zizio. The research was conducted from the city of Stolac to the village of Mosko (it is located east of the road Pardua station) because of
the new findings that were found in the villages of Gradac and Ubosko. Based on site visits to Bitunja, Zabrđe, Poljice, Ubosko, Ljubinje,
Gradac, Ljubomir and Mosko, and based on insights in the field, as well
as data from Peutingeriana and Antonine Itinerary, we believe that
the station of Pardua can be located in Gradac, and Ad Zizio in Ljubomir
field. During our research, we particularly paid attention to the natural elements i.e. geophysical properties of the soil and the existing situation that determined the direction of the road. The direction of the
road communication in the field was determined by a number of milestones previously found in some parts of the communication and
the remains of settlements. In conclusion to this study, we believe
that the route communication Narona-Ad Zizio, proposed by D. Sergejevski and I. Bojanovski, generally cannot be put in doubt. However,
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changes are possible only on some sections, as indicated by the facts
from the field.
In the vicinity of the place of the findings of milestones in the southwestern part of Ubosko polje, there is a road passing along the southern rim from west to east, so it is possible that the Roman road went
along this edge where a milestone with the implant was found in situ.
This route runs along the southern edge of the field, 300 m more to the
south of the road line suggested by I. Bojanovski. An alternative route
passed some tens of meters in front of the remnants of the settlements on the location of the Križava tilth field and Grebuša which are located on the southwestern edge of the field. At this location there is a
number of buildings with fragments of Roman pottery everywhere.
Slightly to the east at distance of about 200 m from the first milestone,
we found, with the help of the antiques patrons, another milestone on
this section of the road, near the medieval inscriptions dedicated to
the deceased Dabiživ Radovanović. The fragment of the milestone is
110 cm long with a diameter of about 40 cm, and it is located on the
left side of the Ubosko-Hrđusi road at exiting the Ubosko polje. It is
possible that the remains of these buildings suggest that they were
the ancient complex, the so-called villa rustica. However, nothing
more precise could be said about the perceived remains of these buildings foundations without detailed research.
This section is a part of the Salona-Dyrrhachium-via Egnatia road and
it was probably built during the Dolabella’s Regency of the province of
Dalmatia (years 16 to 20). Aggravating circumstance is that there are
no inscriptions found that could confirm it. In support of its dating,
two Dolabella’s inscriptions from Cavtat and the milestone inscription from Kosijerevo could be given (years 79 to 84). Based on the foregoing, the building could be dated to the first half of the 1st century,
and it could be said that this is the most important route of the Roman
road in southern Dalmatia. In the area of the village of Gradac we visited the sites Crkvina, Kruškice and Kučina Prodo. At these sites, we
found the remains of milestones, the necropolis, a large well, the Roman coin of the emperor Elagabalus. Throughout the area of the village of Gradac there are numerous foundation walls of buildings, cut
stone, Roman brick products and other movable findings such as a
copper clasp and a few tips of spears. Judging by the distance in Roman miles found in written sources and material remains in the village of Gradac, it is necessary to search for a bigger center in which D.
Sergejevski and I. Bojanovski locate the station Pardua. Although a significant number of findings support the thesis that the ancient Par406
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dua can be located in today’s Gradac, it still remains to carry out systematic research in this area in order to confirm or reject the am thesis.
KEY WORDS: archaeological finds, South Dalmatia, Leusinium, Ad-Zizio, Narona, Pardua, Gradište, Ubosko; Gradac.
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