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РИМСКА КОМУНИКАЦИЈА 
LEUSINIUM–SАLLUNTO–ANDERBA2 

СAЖЕТАК. У раду се презентују подаци о римској комуникацији Leusi-
nium–Sаllunto–Anderba (Паник–Ријечани–Никшић) са успутним насе-
љима. Од станице Ad Zizio (Моско или Укшићи у Љубомиру) пут је
ишао источно на Leusinium (Паника код Билеће), потом преко станице
Sаllunto (Ријечани – источно од Билеће на путу ка Никшићу). Наиме, је-
дан крак је из станице Leusinium ишао источно преко станице Sаllunto
на Андербу, а други сјеверно у унутрашњост провинције Далмације,
преко Гацка ка Подрињу. Археолошки налази (остаци римског насеља,
пута, фрагменти миљоказа) са локалитета у Панику, Ријечанима и
Никшићу (југ провинције Далмације) указују на то да је ово подручје
релативно рано било повезано мрежом римских комуникација. 
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Ка:а је ријеч о ;еоморфолошким каракPерисPикама :анашње ис-
Pочне Херце;овине и заAа:не Црне Горе, које су улазиле у сасPав
римске Aровинције Далмације – раније Горње; Илирика – PреMа
AоменуPи :а се ра:и о изразиPо крашком Pерену. Је:ина мо;ућ-
носP комуникације на овом Mр:овиPом и Pешко Aрохо:ном Aо:-
ручју Mили су Aриро:ни Aролази кроз масиве Динари:а. ПуPеви
као оMјекPи насPали у је:ном времену носе оMиљежја Pо;а :оMа и
Aрелазе у насљеђе Mу:ућим ;енерацијама које их корисPе и :о-
;рађују (Pašalić, 1958, сPр. 139–175; Pašalić, 1959, сPр. 61–73; Pašalić,
1960, сPр. 103–108; Sergejevski, 1962a, сPр. 73–105; Sergejevski, 1962M,
сPр. 111–113; Sergejevski, 1964, сPр. 93–95; Pašalić, 1965, сPр. 243–248;
Bojanovski, 1973, сPр. 187–165; Bojanovski, 1974, сPр. 15–36; Bojanov-
ski, 1975, сPр. 53–64; Bojanovski, 1977, сPр. 67–98; Самарџић, 2014,
сPр. 357–371; Самарџић, 2015, сPр. 171–278).

ОсPаци римских комуникација на Aо:ручју исPочне Херце;о-
вине и заAа:не Црне Горе (ју;у Aровинције Далмације) Aочињу се
исPраживаPи у :ру;ој Aоловини XIX и AочеPком XX вијека, Aри-
ликом Pра;ања за Pрасом AуPа ЕAи:аур–Ско:ра и Нарона–Ско-
:ра. У овом времену се оAисују искључиво њихови маPеријални
Pра;ови, Mез :еPаљније; осврPа на анPичке Aисане изворе. ПосPо-
јање римских AуPева на исPочној оMали Ја:рана и у њеном залеђу
AознаPо нам је на основу археолошких осPаPака Pј. миљоказа и
Pра;ова комуникација на Pерену Pе из анPичких Aисаних извора
(ILJug 974–1018; Tab. Peut. 467, 468, 469, 470; It. Ant. 337, 338, 339; Rav.
Cosm. IV 16; V 14; Pašalić, 1958, сPр. 139–175; Pašalić, 1959, сPр. 61–73;
Pašalić, 1960, сPр. 103–108; Sergejevski, 1962a, сPр. 73–105; Serge-
jevski, 1962M, сPр. 111–113; Sergejevski, 1964, сPр. 93–95; Pašalić, 1965,
сPр. 243–248; Bojanovski, 1973, сPр. 187–165; Bojanovski, 1974,
сPр. 15–36; Bojanovski, 1975, сPр. 53–64; Bojanovski, 1977, сPр. 67–98;
Самарџић, 2014, сPр. 357–371; Самарџић, 2015, сPр. 171–278). Сви
важнији римски AуPеви који се смаPрају комуникацијама Aрво;
ре:а Mили су оMиљежени миљоказима – каменим оMлим сPуMови-
ма Aресјека око 40 цм, високим :о 150 цм. На ју;у и ју;оисPоку
Далмације нађен је већи Mрој ових сAоменика и њихових фра;ме-
наPа. Већина их је анеAи;рафска, али има и Aримјерака са наPAи-
сима. Миљокази су, иначе, највјеро:осPојнији :окази AосPојања
Pрасе римско; AуPа, нарочиPо ка: се налазе на свом AрвоMиPном
мјесPу, in situ, Pј. Aоре: комуникације (ILJug 974–1018; Pašalić, 1958,
сPр. 139–175; Pašalić, 1959, сPр. 61–73; Pašalić, 1960, сPр. 103–108;
Sergejevski, 1962a, сPр. 73–105; Sergejevski, 1962M, сPр. 111–113; Ser-
gejevski, 1964, сPр. 93–95; Pašalić, 1965, сPр. 243–248; Bojanovski,
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1973, сPр. 187–165; Bojanovski, 1974, сPр. 15–36; Bojanovski, 1975,
сPр. 53–64; Bojanovski, 1977, сPр. 67–98; Bojanovski, 1988, сPр. 75–87;
Самарџић, 2014, сPр. 357–371; Самарџић, 2015, сPр. 171–278).

За наш ра: су AосеMно значајни еAи;рафски (ILJug 999; ILJug
1012) и анеAи;рафски миљокази нађени Aоре: римске комуни-
кације Leusinium–Salluntum–Anderba (ILJug 974–1018). Приликом
исPраживања на Pерену, осим миљоказа и осPаPака AуPа (колоPо-
чине, насиAи, ивичњаци, кал:рма), наилазили смо на усјеке, ос-
PаPке Pра;ова мосPова и еAи;рафске сAоменике. Тако су на Aо:-
ручју Паника (Leusinium), Ријечана и Никшића Aронађени еAи-
;рафски сAоменици, Pра;ови мосPа и AуPа који је ишао Aравцем
Leusinium–Salluntum–Anderba (ILJug 599–601; ILJug 647; ILJug 1852;
ILJug 1853; Sergejevski, 1962a, сPр. 73–105; Sergejevski, 1962M,
сPр. 111–113; Sergejevski, 1964, сPр. 93–95; Bojanovski, 1973,
сPр. 187–165; Bojanovski, 1977, сPр. 67–98; Самарџић, 2014,
сPр. 357–371; Самарџић, 2015, сPр. 171–278).

Поре: маPеријалних осPаPака, основ за усAјешно исPраживање
анPичких комуникација у исPочној Херце;овини и заAа:ној Цр-
ној Гори Aре:сPавља Aисана изворна ;рађа, :ок AосеMно :ра;оцје-
не Aо:аPке Aружају ор;анизована археолошка исPраживања, ре-
ко;носцирање Pерена, као и случајни налази. О: Aисаних исPо-
ријских извора који су значајни за уPврђивање Pрасе римских
комуникација на овом Aо:ручју, PреMа AоменуPи ПојPин;ерову
PаMлу (Tabula Peutingeriana) (Tab. Peut. 467, 468, 469, 470). ИсPочну
Херце;овину и заAа:ну Црну Гору су, о: заAа:а Aрема ју;оисPоку,
Aресијецале :вије комуникације које су Aре:сPављале сасPавни
:ио основно; AуPно; Aравца римске Aровинције Далмације:
Аквилеја–Салона–Дирахијум. По ПојPин;еријани из сPанице Ви:
ко: МеPковића (Narona XXII) комуникација је ишла Aреко сPани-
ца Тасовчићи (Ad Turres XIII), СPолац (Dilluntum XIV) и Гра:ац ко:
ЉуMиња (Pardua XVI); и AоPом :олазила у сPаницу Моско или Ук-
шићи (Ad Zizio XXVIII), ;:је се налазило раскршће AуPева. Је:ан
крак AуPа се из сPанице Моско или Укшићи о:вајао Aрема ју;у
Aреко сPаница ТреMиње (Asamo XX), ЦавPаP (Epitauro XX), Рисан
(Resinum XX), Улцињ (Vicinium XV), Бу:ва (Batua XX), и Ска:ар
(Scobre). Дру;и крак се из сPанице Ad Zizio о:вајао исPочно, и:у-
ћи кроз унуPрашњосP Aровинције Aреко сPаница (Leusino XII) –
Паник, (Sallunto XVII) – Ријечани, (Sanderua VI) – Никшић, (Varis
XI) – највјероваPније Повија, нема Aрецизне уMикације, (Sallunto
XVIII) – AреPAосPавља се :а се налази између СAужа и Повије, (Ha-
lata X) – Pакође нема Aрецизне уMикације, смаPра се :а је PреMа
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PражиPи ко: СAужа, (Bersumno XVI) – По:;орица, (Sinna XX) – на-
лази се вјероваPно ко: Вуксан Лекића, (Scobre) – Ска:ар, ;:је су се
сAајала оMа крака AуPа (Tab. Peut. 467, 468, 469, 470; Шкриванић,
1975, сPр. 50–51).

Itinerarium Antonini наво:и нешPо :ру;ачије Aо:аPке: Ви: ко:
МеPковића (Narona XXV), СPолац (Dаllunto XXV), Паник–Билећа
(Leusinio XL), Никшић (Andarba XXVIII). АнPонинов иPинерар :о-
носи само зMирне :исPанце раз:аљине, не наво:ећи све сPанице
као ПојPин;еријана (It. Ant. 337, 338, 339).

Равенски Гео;раф у свом иPинерару, нa комуникацији која и:е
изна: оMале мора, кроз унуPрашњосP Aровинције Далмације, на-
во:и ;ра:ове сље:ећим ре:осље:ом: Burzumon Medione, Anderba…
(Rav. Cosm. IV 16; V 14).

Са локалиPеPа Моско или Укшићи на ЉуMомирском Aољу (Ad
Zizio XXVIII) је:на комуникација се о:вајала Aрема исPоку Aрав-
цем :анашње; AуPа Укшићи–Моско, који је Aрема конфи;урацији
земљишPа и најAовољнији. Њена Pраса Aролази Pереном зара-
слим у шикару, на коме су Pешко ви:љиви Pра;ови AуPа. Дру;а
комуникација са ово; раскршћа ишла је Aрема ју;у у Aравцу Јасе-
на, Aреко ВрAоља и ЦиMријана. Прва је, као сасPавни :ио :ионице
Нарона–Ан:ерMа, у великом луку кроз унуPрашњосP Aровинције
изMијала у Ско:ру (сл. 1), :ок се :ру;а о: сPанице Ad Zizio о:вајала
Aрема ју;у Aовезујући ЕAи:аурум и Олцинијум оMалом мора и
сAајала се са AреPхо:ном комуникацијом Pакође у Ско:ри. Тра-
сом AуPа која је о: раскрснице Ad Zizio ишла исPочно :о Моска, :о-
минирала су :ва уPврђена AункPа, на Гра:ини у Бориловићима и
Гра:ини у Моском, на којима су консPаPовани осPаци римских
з;ра:а (Ballif, 1893, сPр. 36–38, 104; Sergejevski, 1962a, сPр. 79–80;
Sergejevski, 1962M, сPр. 111–113; Bojanovski, 1973, сPр. 164–165). На
Aо:ручју Моска и СкроMоPно;, са оMје сPране комуникације нала-
зи се већи Mрој разMацаних Pумула, а консPаPовани су и Pра;ови
римских з;ра:а (Radimsky, 1894, сPр. 97–103; Sergejevski, 1962a,
сPр. 79–80). На у:аљеносPи о: је:но; киломеPра, сјевероисPочно
о: Моска (у аPару села Жу:ојевићи, на локалиPеPу Кленак), нађе-
ни су фра;менPи Pри миљоказа Mез наPAиса. Даље, у сјевероис-
Pочном Aравцу, у аPару села Жу:ојевићи, у Aре:јелу СкроMоPна
(на локалиPеPу По;ле:ало, око 1,5 км о: Кленка), нађен је уломак
миљоказа Mез наPAиса, :ок су не:алеко о: AреPхо:не сPанице, у
Бојановом Долу Aо: Врачевицом, Aронађена чеPири уломка :ва
миљоказа Mез наPAиса. О: СкроMоPна је Pраса AуPа на;ињала Aре-
ма исPоку, Aрошавши Бојанов До, и Aролазила Aоре: врха Враче-
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вице (Sergejevski, 1962a, сPр. 79–81). Даље је Pраса AуPа ишла ис-
Pочније :о МосPине на ТреMишњици. Ова комуникација, као и
осPале у Далмацији, у AочеPку уPврђивања римске власPи на
овом Aо:ручју Mила је вјероваPно оси;урана сPражарницама.
СмаPра се :а су Pакве сPражарнице AосPојале на ;ра:ини у Бори-
ловићима (ВрAоље) и Моску. Је:на Pаква уPврђена сPражарница
налазила се и на врху Врачевице, изна: Паника, ;:је су Aронађе-
ни осPаци римско; оMјекPа (6x4 м), с великим Mројем уломака
цријеAа. СмаPра се :а је са ово; уPврђења на:;ле:ан и оMезMјеђи-
ван Aрелаз Aреко ријеке ТреMишњице (Radimsky, 1894, сPр. 97–103;
Bojanovski, 1973, сPр. 164–166).

У римско :оMа се развило веће насеље на локалиPеPу :ана-
шње; Паника који је и:енPификован са Леусинијумом. Локали-
PеP Паник се налази јужно о: Билеће, на :есној оMали ТреMи-
шњице. Д. Сер;ејевски је Aриликом исPраживања AуPа ЕAи:ау-
рум–Ан:ерMа оPкрио осPаPке римских ;рађевина. Он је AосPавио
и раширио хиAоPезу :а се на Панику налазило насеље и AуPна
сPаница Leusinium, коју наво:е римски иPинерари (Д. Сер;ејевски
наво:и :а је Aрије ње;а римске осPаPке на локалиPеPу Паника
уочио В. Ра:имски (Sergejevski, 1962M, сPр. 112; Wilkes, 1969,
сPр. 167, 252–261, 473; Bojanovski, 1973, сPр. 164–166). Дру;ачије
мишљење имао је Х. Конс, који сPаницу Леусинијум смјешPа у
ТреMиње, а слије:или су ;а А. Мајер и Е. Пашалић (Cons, 1882,
сPр. 370–371, 380, 390–398; Mayer, 1940, сPр. 141–145; Pašalić, 1960,
сPр. 63–64). К. Милер и Х. КиAерP Леусинијум уMицирају у Гранча-
рево (ТреMиње) (Шкриванић, 1975, сPр. 50–51), В. Томашек у ЗуAце
(ТреMиње) Tomaschek, 1880, сPр. 548–549, 553), М. Хернес у ПоAово
Aоље (Hoernes, 1881, сPр. 146–150).

У мо:ерној исPорио;рафији се смаPра :а је у Леусинијуму Pра-
са римске комуникације Aрелазила са :есне на лијеву оMалу Тре-
Mишњице. О AосPојању мосPа свје:очи PоAономасPика и, шPо је
:алеко значајније, је:ан еAи;рафски извор. МјешPани Pвр:е :а се
Pемељи римско; мосPа мо;у ви:јеPи на мјесPу МосPине ка:а
оAа:не во:осPај ТреMишњице. ПосPојање мосPа AоPврђује ;ра-
нични наPAис уклесан у живу сPијену, на у:аљеносPи о: је:но;
киломеPра низво:но о: МосPина, Aронађен 1959. ;о:ине. L. Funi-
sulanus Vet/onianus leg(atus) pr(o) pr[aet(ore)] / [po]ntem et terminos /
[re]novari ius(s)it per / T. Cas(s)ium Frontonem / o(ptionem) leg(ionis) IIII
F(laviae) f(elicis) in / [fun]do Vesiio (!) C( ) / S( ) C( ) D( ) L( ) V( ). НаPAис ;о-
вори о AоAравци мосPа и оMнови међаша на ријеци ТреMишњици.
ДаPира се у Aерио: између 80. и 83. ;о:ине н. е., на основу Aомена
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Луција Фунисулана ВеPонијана, намјесника Далмације (80–83. ;о-
:ине н. е.), Aо чијем нало;у су и извршени AоменуPи ра:ови
(ILJug 647. УA. Jagenteufel, 1958, сPр. 40–43; Sergejevski, 1962a,
сPр. 73–105; Alfoldy, 1969, сPр. 135; Bojanovsk,i 1973, сPр. 92, sl. 11;
Imamović, 1980, сPр. 33–34, br. 3; Šačić, 2011, сPр. 164–166).

Д. Сер;ејевски је смаPрао :а се Pраса AуPа о: Леусинијума кре-
Pала :о мјесPа звано; МосPине, Pе Aреко ријеке ТреMишњице из-
лазила на Aревој села Кљакoвица и Јарамазове куће, ;:је је Mило
сPајалишPе. Он је између сPаница МосPине и Јарамазове куће ви-
:ио шесP о:ломака миљоказа Mез наPAиса. Даље, Pраса AуPа се, Aо
овом ауPору, креPала на Кнеж До, ;:је су Aронађена Pри кома:а
миљоказа Mез наPAиса. На овом локалиPеPу, изна: куће Г. Кнеже-
вића, Mило је сPајалишPе, на шPо указују и осPаци миљоказа Mез
наPAиса. ОPу:а је Pраса AуPа ишла на КоAилов До, ;:је је Сер;ејев-
ски, уз Aомоћ мјешPана, на локалиPеPу Мезарине у Aо:ножју
Mр:а СPражишPе – на исPочном крају КоAилова Дола, на у:аљено-
сPи око 1,5 км о: AреPхо:но; сPајалишPа – Aронашао шесP о:ло-
мака миљоказа Mез наPAиса. О: Мезарина римска комуникација
Aро:ужава на исPок, Aењући се AосPеAено Aо оMронку Mр:а СPра-
жишPе :о села ДрAе. У ДрAама се сAајала са савременим AуPем
ПеPровићи–ТуAан. У овом селу Aоре: За:ужMине-Mунара, Pачније
на њиви Мрамор, налази се сPајалишPе са је:ним већим и шесP
мањих кома:а миљоказа Mез наPAиса. Римска цесPа се ов:је Aо-
клаAа са са:ашњим AуPем ПеPровићи–ДрAе–Велимље. О: За:уж-
Mине-Mунара римска цесPа Aро:ужава ка исPоку, све :о Ријечана.
Ова Pраса AуPа и :анас служи као локални AуP (Sergejevski, 1962a,
сPр. 73–105). Дуж цијеле Pрасе AуPа, на о:ређеним расPојањима,
налазе се Mунари са во:ом, за које се смаPра :а AоPичу из анPи-
чко; :оMа. Римске власPи су во:иле рачуна :а :уж комуникација
оMезMије:е во:у у овим Mезво:ним Aре:јелима, Aа су зMо; Pо;а
;ра:или Mунаре уз саоMраћајнице. АнPички Mунари на оAисаној
комуникацији налазе се у Кљаковици, ДрAама, Кар:уша-во:и,
ТуAану и Ријечанима. Кар:уша-во:а је у:аљена око 1,5 км о:
AреPхо:но; сPајалишPа и За:ужMине-Mунара (Sergejevski, 1962a,
сPр. 73–105; Самарџић, 2014, сPр. 211–281). Око 100 меPара исPоч-
није о: Кар:уша-во:е Д. Сер;ејевски је Aронашао :евеP о:ломака
миљоказа Mез наPAиса. Око 1,5 км о: AреPхо:но; сPајалишPа на-
лази се МаPарушко ;роMље које лежи на Тамуровом Mр:у. ИсPоч-
није, 200 меPара о: ;роMља, на локалиPеPу ТуAан, Aронађени су
о:ломци о: :евеP миљоказа Mез наPAиса. О: Тамурово; Mр:а
римска цесPа и:е ка исPоку. Терен је Pешко Aрохо:ан и зарасPао
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у шикару. О: ТуAана, о:носно Тамурово; Mр:а, исPочно, на у:а-
љеносPи о: 3 км, на камениPом Pлу се налази сPајалишPе Врање
Присоје. На ње;овом ширем AлаPоу Aронађено је се:ам о:ломака
миљоказа Mез наPAиса (Sergejevski, 1962a, сPр. 73–105). Око 1,5 км
исPочније о: сPајалишPа Врање Присоје, римска комуникација је
:олазилa у сPаницу Ријечани. На овом локалиPеPу је Д. Сер;ејев-
ски Aронашао неколико о:ломака миљоказа. На је:ном о: њих
налазе се Pра;ови наPAиса исAисани у Pри ре:а: ] / [--- ]CAE[--- / -
--]NIVS[--- / ---] ˆ ^ ". По ње;овом мишљењу, наPAис се може о:но-
сиPи на Деција Херенија ЕPруска, сина Деција Трајана (249–251.
;о:ине) који је 251. ;о:ине :оMио PиPулу Augustus. Мо;уће је и :а
је ријеч о цару Лицинију (308–324. ;о:ине). МеђуPим, Сер;ејевски
иAак смаPра :а је Pо мање вјероваPно, исPичући :а је раније на
овој комуникацији Aроналазио миљоказе из времена Деција Тра-
јана, и – су:ећи Aо оMлику слова – Aре:носP :аје мо;ућносPи :а је
миљоказ AосPављен у часP ње;ово; сина, Pј. :а је миљоказ из 251.
;о:ине. Сер;ејевски наво:и и мо;ућу :оAуну Pреће; ре:а, ;:је Mи
умјесPо s(emper) Aug[ustus] мо;ло :а сPоји [Etruscu]s Aug(ustus) или
чак и Decius (Sergejevski, 1962a, сPр. 73–105). Шашели Aак Pрећи ре:
чиPа као s(emper) Au[gustus] или [Etruscu] s Au[g.] S. (ILJug 999).

О: сPајалишPа у Ријечанима цесPа се Aружала Aрема исPоку
Aреко ријечанске :олине и Aоре: Бу:еPине Гра:ине, са њене јуж-
не сPране. О: ово; је локалиPеPа је:ан крак цесPе ишао Aрема
исPоку Aреко По:Mожура за Ан:ерMу, :ок се :ру;и крак AуPа, Aре-
ма AреPAосPавци Д. Сер;ејевско;, о:вајао Aрема ју;озаAа:у. То су
AоPвр:или и неколика фра;менPа миљоказа (Mез наPAиса) из аPа-
ра села Маочићи у Mлизини Ријечана. За овај крак римско; AуPа,
који је највјероваPније ишао Aреко Грахова – Aрема Д. Сер;ејев-
ском – исхо:ишPе PреMа PражиPи на оMали Боке коPорске, о:нос-
но у Рисну (Sergejevski, 1962a, сPр. 73–105). М. Паровић Пешикан је
AоPвр:ила наво:е Д. Сер;ејевско;, :еPаљно исPражила AреPAо-
сPављену комуникацију Risinium–Salluntum и уPвр:ила њену Pра-
су (Паровић-Пешикан, 1974, сPр. 63–69).

ЛокалиPеP Salluntum је Aривукао Aажњу исPраживача захваљу-
јући наPAисима Aронађеним на некроAоли на AлаPоу СунPалије
(ценPар села Ријечани). То су :ва на:;роMна сAоменика које је
оMјавио још Н. Вулић 1905. ;о:ине. Током времена је:ан је AроAао
(ILJug 1852), а :ру;и је Aренесен у Завичајни музеј у Никшићу
(ILJug 1853). ОMа на:;роMна сAоменика (Aлоче) имају оMлик Aраво-
у;аоника и исPе :имензије: Mила су :у;а 2,15 м, широка 0,55 м, а
:еMела 0,20 м (Vulić, 1905, сPр. 172–175; Sergejevski, 1962а,
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сPр. 100–101). ПреPAосPавља се :а су ови на:;роMни сAоменици
насPали у исPо вријеме, Aа се – с оMзиром на исPу величину и оM-
лик слова – :аPирају у I вијек н. е. У Aрвом наPAису се Aомиње
А;ирус, син ЕAика:ов, princeps касPела СалPуе. У :ру;ом наPAису
се Aомиње Гај, ЕAика:ов син, princeps заје:нице ДоклеаPа. Први
наPAис нас оMавјешPава о називу касPела и имену ње;ово; уAра-
виPеља (Vulić, 1905, сPр. 172–175; Sergejevski, 1962а, сPр. 101–102;
Гарашанин, 1967, сPр. 147–148, 173). Г. Алфел:и наво:и :а су у Aр-
вој Aоловини I вијека н. е. ДоклеаPи још Mили Aере;рини. Чланови
:омаће арисPокраPије нису још имали римско ;рађанско Aраво.
МеђуPим, романизација у Далмацији акPуелна је већ са AочеPком
ЦарсPва. Ширење романизације услије:ило је кроз конPакPе са
оMлижњим иPалским колонијама на Aриморју, као и кроз ре;ру-
Pовање :омаће; сPановнишPва. По Алфел:ијевом мишљењу, До-
клеаPи су римско ;рађанско Aраво :оMили Aо: Флавијевцима
(69–96. ;о:ине), ка:а су AрефекPи из ре:ова римских официра за-
мјењивани AринцеAсима из ре:ова :омаће; сPановнишPва. Вје-
рује се :а је Aо: овом :инасPијом заје:ници :о:ијељен и муни-
циAални сPаPус. Оснивање инсPиPуције :омаће; AринцеAса, који
је Mио на челу заје:нице, Mило је најMољи AуP за сPварање лојалне
арисPокраPије у кру;овима :оморо:аца. То је Mио најважнији ко-
рак за укључивање :омаће; сPановнишPва у живоP римских ;ра-
:ова (Alfoldy, 1965, сPр. 144, 177).

Поре: ова :ва наPAиса, оPкривена 1905. ;о:ине, на локалиPеPу
СунPалија је Aронађено још неколико фра;менаPа еAи;рафских
сAоменика које је мјешPанин Ријечана Ј. СAасојевић усPуAио
Д. Сер;ејевском. На Aрвом је сачувано само неколико слова у :ва
ре:а: ]bar d[--- / ---]v o[--- (ILJug 600). На :ру;ом сAоменику, Pј. о:-
ломку Aлоче, ви:љиви су Pра;ови малPера, као и осPаци наPAиса:
] / [---]ssius III coniu(gi) (ILJug 601). На исPом локалиPеPу је Aронађен
камен-оMлуPак висине око 50 цм, на чијој су ;лаPкој Aовршини
урезана Pри слова – IΛV. ПреPAосPавља се :а је ријеч о камену ме-
ђашу (ILJug 599). На крају PреMа наAоменуPи :а, и Aоре: Aомену-
Pих значајних еAи;рафских налаза, на СунPалији није Mило већих
исPраживачких Aо:ухваPа. КасPел СалPуа, Aосвје:очен у А;иро-
вом еAиPафу нађеном на некроAоли на AлаPоу СунPалије 1905. ;о-
:ине, и:енPификује се са AуPном сPаницом Salluntum која се Aо-
миње у нашим изворима: на ПојPин;еровој PаMли (Tab. Peut. 467,
468, 469) у АнPониновом иPинерару (It. Ant. 338) и ко: равенско;
Гео;рафа (Rav. Cosm. IV 16). Археолошки и еAи;рафски налази,
као и Aо:аци Aисаних извора, Aо:у:арају се са лин;висPичким
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ин:ицијама, које указују на еволуцију имена Salthua–Sallun-
tum–Сун�алија (касPел–сPаница–мо:ерни локалиPеP). Тако је на-
зив касPела :оказ о ње;овом конPинуиPеPу (Теренска заAажања.
УA. Sergejevski, 1962a, сPр. 73–92; Шкриванић, 1975, сPр. 52; Samar-
džić, 2010, сPр. 51–67). СмјешPање сPанице СалунPум на локалиPеP
СунPалије у Ријечанима у AоPAуносPи о:;овара раз:аљинама на
ПојPин;еровој PаMли и у АнPониновом иPинерару, ако се милија-
ција о:носи на расPојање о: крајње Pачке сPанице Leusinium, кроз
чију PериPорију је цесPа Aролазила, :о крајње Pачке сPанице
Salluntum. У:аљеносP између сPаница, коју наво:е AоменуPи из-
вори (12 римских миља) AриMлижно Mи о:;оварала :анашњој ки-
ломеPражи између Паника и Ријечана (око 20 км).

Као шPо смо AреPхо:но Aоменули, у СалунPуму нису ор;анизо-
вана сисPемаPска археолошка исPраживања. Ми смо AосјеPили
локалиPеP и лично се увјерили у сPање на Pерену. СAровели смо
исPраживање AуPне комуникације Leusinium–Salluntum и исPра-
жили локалиPеP СунPалија. Приликом оMиласка Pерена ослони-
ли смо се на Aо:аPке римских иPинерара као и на закључке
Д. Сер;ејевско;. У Pоку наше; исPраживања, AосеMно смо оMраPи-
ли Aажњу на ;еофизичке осоMине земљишPа које су о:ре:иле
смјер ово; AуPа. Правац комуникације на Pерену о:ређен је ве-
ћим Mројем раније Aронађених миљоказа, као и Aрема осPацима
насеоMина. ЗMо; Pо;а смаPрамо :а се Pраса AуPа Leusinium–Sal-
luntum, коју је Aре:ложио Д. Сер;ејевски, оквирно не може :ово-
:иPи у сумњу. МеђуPим, мо;уће су измјене на Aоје:иним :иони-
цама, на шPо указују чињенице са Pерена које смо изнијели у
овом ра:у.

Salluntum се AросPире у сјеверном :ијелу ријечанске :олине, а
:анас се овај локалиPеP назива СунPалија. Римска цесPа је у Рије-
чане :олазила са заAа:а, а из њих о:лазила у Aравцу исPока.
У СунPалији је Mило сPајалишPе, на шPа указују осPаци миљоказа
Mез наPAиса. Данас су куће у Ријечанима разMацане Aо оMронцима
сусје:них Mрежуљака. ЗаAа:но о: СунPалије налази се школа која
не ра:и, а јужно о: ње AроPеже се сре:њовјековна некроAола.
ОсPаци анPичко; насеља само се назиру. Највећи :ио анPичких
осPаPака са Aовршине земље искоришћен је за из;ра:њу кућа.
Дру;и :ио је Aокрила наAлављена земља. ОMилазећи Pерен, на
AлаPоу исAо: Бу:еPине Гра:ине оAазили смо :а се исAо: земље
назиру осPаци анPичких зи:ина. Д. Сер;ејевски у свом ра:у „Rim-
ska cesta od Epidauruma do Anderbe” наво:и :а Бу:еPина Гра:ина
улази у комAлекс СалунPума (Sergejevski, 1962, сPр. 103). Она се
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налази на исPоку, око 1 км о: ријечанске школе. Ријеч је о узви-
шењу које :оминира цијелом околином. На врху ;ра:ине налази
се уPврђење. ОMилазећи Pерен, усPановили смо :а је зи:ано мал-
Pером, а у њему и ње;овом окружењу и :анас се на Aовршини
земље може заAазиPи већа количина фра;менаPа ци;ле и Aраис-
Pоријске керамике. Зи:ови уPврђења су Aреко :ва меPра :еMљи-
не, са је:ним и :анас ви:љивим улазом, :ок се :ру;а :ва врло ма-
ло назиру (Теренска заAажања).

Приликом оMиласка локалиPеPа СалунPум AрикуAили смо
веће количине неоMјављено; археолошко; маPеријала. М. СAасо-
јевић и Ј. СAасојевић који се, као љуMиPељи сPарина, Mаве Aри-
куAљањем анPичких осPаPака са ово; локалиPеPа, усPуAили су
нам или Aоказали: – ПеP Mронзаних Aре:меPа. Први је хируршки
нож :ужине 20 цм. Ручка му је :у;а 12 цм, а лисP широк 15 мм. Ту
су још и;ла, окру;ли оков, коAча, као и је:ан неи:енPификовани
Aре:меP. Све их је, Aриликом AољоAривре:них ра:ова, на свом
имању Aронашао Ј. СAасојевић 1968. ;о:ине; – Темељ з;ра:е :и-
мензија 8,50 x 5,50 м, зи:ан о: оMрађено; камена. Поре: ње;а је
Ј. СAасојевић Aронашао већи Mрој фра;менаPа сPакла и керамике.
Налазе је оPкрио Aриликом чишћења њиве, AочеPком 1973. ;о:и-
не; – Украсне Aре:меPе: Mронзани Aривјесак и :ињасPу сPаклену
Aерлу Aлаве Mоје са руAом на сре:ини, која је вјероваPно Mила
сасPавни :ио о;рлице; заPим малу Aерлу ваљкасPе форме и љу-
MичасPе Mоје, која је, највјероваPније, имала исPу функцију; Pе је-
:ан Aршљен, израђен о: кречњака. Пршљен је вреPенасPе форме,
са AроMушеном окру;лом руAом Aромјера 5 мм. ВјероваPно је
служио као сасPавни :ио неке о;рлице. Налазе је Ј. СAасојевић оP-
крио Aриликом чишћења њиве AочеPком 1973. ;о:ине; – Је:ан ка-
мен римско; жрвња Aречника 30 цм, који нам је Aоказао Ј. СAа-
сојевић; – Је:ан миљоказ, Aронађен на комуникацији која је Aро-
лазила Aреко ово; локалиPеPа. Да Mи ;а сачувао, Ј. СAасојевић је
миљоказ склонио у своје :воришPе. НаPAис није чиPљив, јер је
сAоменик Aрилично ошPећен. Ј. СAасојевић је исPом Aриликом
Aронашао већи Mрој среMрних и Mронзаних новчића које нам није
усPуAио; – ГроMницу Aоро:ице ЕAика:а. У њеној Mлизини су Aро-
нађена :ва раније AоменуPа наPAиса оMјављена Aрви AуP 1905. ;о-
:ине. Њене Pемеље је оPкоAао М. СAасојевић 1995. ;о:ине. Налази
се 300 м о: школе, са заAа:не сPране Ријечана. ОMјекаP је оMлика
ква:раPа, :имензија 3,3 x 3,3 м. ДуMина Aроналаска је о: 0,5 :о
0,7 м. ОMјекаP је оријенPисан у Aравцу исPок–заAа:, а враPа са
Aромјером о: 180 цм Mила су на јужној сPрани. Сваки кома: окле-
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сано; камена у Pемељу Mио је Aовезан оловном кланфом; – Вели-
ки Mунар за во:у, Mлизу Pемеља Aоро:ичне ;роMнице ЕAика:а
(50 м заAа:но). То је камена ;рађевина кружно; оMлика, зи:ана
о: велико; Pесано; камена. МеђуPим, Mио је ви:љив Pек ње;ов
;орњи :ио, :ок је осPаPак заPрAан камењем и земљом. М. СAасоје-
вић нам је саоAшPио :а је лично слао осPаPке Mунара на анализу.
РезулPаPи су AоPвр:или :а је из анPичко; Aерио:а. ВјероваPно је
служио као ;лавни извор во:е за насеље и AуPнике на комуника-
цији Ad Zizio – Leusinium – Salluntum – Anderba – Scodra. Већ смо наAо-
менули :а је исPочна Херце;овина изразиPо крашко Aо:ручје,
које није Mило AосеMно снаM:јевено изворском во:ом ни у анPи-
ци, ни :анас. ЗMо; Pо;а су Mунари :уж римских комуникација на
овом Aо:ручју чесPи (Самарџић, 2014, сPр. 211–218); – Новчић,
који је М. СAасојевић Aронашао Aриликом AољоAривре:них ра-
:ова на свом имању, 1996. ;о:ине. Новац смо :оMили само на
уви:, не и на :еPаљнију анализу. Уви:ом смо усPановили :а је
Aримјерак из времена Ха:ријана (117–138. ;о:ине): на аверсу је
лик цара, окренуP на:есно, са ловоровим вијенцем. Ле;ен:а је
HADRIANVS AVGVSTVS. Лик и слова су јасни. На реверсу је мјесец
који наPкриљује се:ам звијез:а, а са лијеве сPране мјесеца су сло-
ва V и C; – Бронзани AрсPен са ознаком VCE, Aронађен 1996. ;о:и-
не. ПрсPен нам није усPуAљен већ смо ;а само Aо;ле:али; – Фра;-
менPи сPакла, :имензија 2 x 3 цм, са неAоPAуним наPAисом
V[---]A[---], Pакође су Aронађени на овом локалиPеPу 1998. ;о:ине;
– Фра;менPи Mијело; Mрачко; мермера, AрисуPни на цијелом
овом локалиPеPу, као и ко: ЕAика:ове ;роMнице. МаPеријални
осPаци, које Aрви AуP AрезенPујемо у овој сPу:ији, Aронађени на
овом локалиPеPу, само се оквирно мо;у :аPираPи у раз:оMље о: I
:о IV вијека н. е. Највећи :ио налаза уклаAа се са онима из Наро-
не, Леусинијума, Дукље и МунициAијума С. На основу оMиласка
локалиPеPа СалунPум, Pе осPаPака чеPвороу;аоно; уPврђења које
се назире на њивама Ј. СAасојевића и Т. Ан:ријашевића, у ценPру
Горњих Ријечана, као и на основу веће количине усPуAљених ма-
Pеријалних налаза, смаPрамо ово имање касPелом. МеђуPим, не
Mи PреMало искључиPи мо;ућносP :а је Бу:еPина Гра:ина Mила
AрвоMиPни ценPар касPела, који се касније Aроширио на Aосје:е
:анашњих власника (За усPуAљени неоMјављени археолошки ма-
Pеријал са локалиPеPа СалунPум захваљујем се свим AреPхо:но
наве:еним мјешPанима Ријечана).

О: Бу:еPине Гра:ине римска цесPа се Aружала Aрема исPоку,
AоклаAајући се вјероваPно са AуPељком који је во:ио у исPом
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Aравцу :о нека:ашње школе и жељезничке сPанице у По:Mожу-
ру. У:аљеносP износи око Pри киломеPра. ИсPраживачи смаPрају
:а се сPајалишPе налазило у По:Mожуру, ;:је су на ;роMљу исAо:
школе Aронашли фра;менP миљоказа 0,97 м и у Aресјеку 0,40 х
0,38 м. О: ово; мјесPа Aрема исPоку све :о цркве у ТруMјели рим-
ска комуникација се AоклаAала са савременом саоMраћајницом.
По Aричи мјешPана смаPра се :а је ов:је Mило сPајалишPе на коме
су се за;уMила неколика миљоказа (Sergejevski, 1962a, сPр. 90).

О: ТруMјеле исPочно се, о: савремене саоMраћајнице, о:вајала
римска цесPа сAушPајући се у Војин До и овом :олином се Aружа-
ла све :о Никшићко; Aоља. Такође и на овом локалиPеPу је Aо
Aричи мјешPана раније Mило сPајалишPе миљоказа који су са:а
за;уMљени. На Пан:урици (исPочни :ио Војин Дола) ко: куће
Д. Чолаковића нађена су :ва о:ломка миљоказа (сAушки камен).
На овом локалиPеPу исPраживачи су заAазили осPаPке римске
цесPе (ширина око 3 м) која је Aролазила Aо :ну :олине на око
350 м исAо: савремене саоMраћајнице. О: ово; сPајалишPа кому-
никација се сAушPала исPочно у Никшићко Aоље Aрема Слан-
ском језеру. Да су ко: Сланско; језера, око 1,5 км о: раније Aоме-
нуPе куће Д. Чолаковића, у ивичњак сPаре цесPе у;рађена :ва
миљоказа увјерио се и Д. Сер;ејевски. О: Сланско; језера Aрема
сјевероисPоку, римска цесPа је Aролазила :уMоко исAо: савреме-
не комуникације, кроз село Куси:е (Sergejevski, 1962a, сPр. 90–91).
На овом локалиPеPу је оPкоAан о:ломак миљоказа (:ужина 1м,
Aресјек 0,34 х 0,28) са наPAисом који је чиPљив: Imp(erator) Caes(ar)
/ C. Iul(ius) Ve[rus Ma]/ximinus [p(ius) fe]lix po[nt(ifex) maxi]/mus
tr(ibunicia) [pot(estate)] / II imp(erator) III co(n)s(ul) / p(ater) p(atriae) et C.
Iul(ius) [Verus] / Maximus nobi/lissimu[s] Caes(ar) / A I (ILJug 1012).

Римска цесPа :аље и:е исPочно, AоклаAајући се са савременом
комуникацијом Aреко исAресијецано; Pерена који се назива Ри-
ђанске руAе, :олазећи у село ШPе:им (МошPаница). На овом ло-
калиPеPу су оPкривени осPаци анPичких з;ра:а, налази римско;
новца као и чеPири о:ломка миљоказа (:ва велика и :ва мања).
СмаPра се :а је римска комуникација Aролазила ШPе:имом :о
цркве, а заPим Aреко мосPа на МошPаници. Не;:је око сPаро; мо-
сPа смаPра се :а је Mило сPајалишPе миљоказа, највјероваPније на
лијевој оMали ријеке Pј. на AочеPку Pзв. КаAина Aоља. Даље Aравац
римско; AуPа Aреко Никшићко; Aоља исPраживачи нису усPано-
вили али AреPAосPављају :а је ишао ју;оисPочном сPраном Поља,
званом Сливље. Они не мо;у са си;урношћу рећи како је ишла
римскa саоMраћајница о: мосPа на МошPаници Aрема Сливљу.
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СмаPра се :а је о: мошPаничко; мосPа AуP ишао јужније :о само;
Никшића. ПреPAосPавља се :а је Aрелаз (мосPом) Aреко ЗеPе у сје-
верном :ијелу ;ра:а ко: Вукова мосPа Mио :алеко AрисPуAач-
нији. ИсPраживачи исPичу :а у самом ;ра:у Никшићу нема анPи-
чких осPаPака, :ок су на Aо:ручју КаAина Aоља нађени осPаци ан-
Pичких насеоMина, фра;менPи ци;ле и о:ломци Pри миљоказа
(Sergejevski, 1962a, сPр. 91–92). М. Гарашанин AреPAосPавља :а се
сPаница Ан:ерMа налази у Mлизини Никшића (Гарашанин 1967,
170–172). Прашникар и ШоMер наво:е :а се у околини Никшића
налазе :ва значајна римска локалиPеPа (О;ра:ице у Озринићима
и МошPаница у ШPе:иму), која Mи се мо;ла уMицираPи као Ан-
:ерMа (Praschniker/Schober, 1919, сPр. 98–101).

ЗАКЉУЧАК У ра:у смо AрезенPовали Aо:аPке у вези са AроMлемом уMикације
AуPне комуникације Leusinium–Sаllunto–Anderba (Паник–Ријеча-
ни–Никшић) на ју;у Aровинције Далмације. О: сPанице Ad Zizio
(Моско или Укшићи у ЉуMомиру) AуP је ишао исPочно на AуPну
сPаницу Leusinium (Паника ко: Билеће), AоPом Aреко сPанице
Sаllunto (Ријечани – исPочно о: Билеће на AуPу ка Никшићу) :ола-
зио у Никшић (Anderba). Је:ан крак је из сPанице Leusinium ишао
исPочно на Ан:ерMу, а :ру;и сјеверно у унуPрашњосP Aровинције
Далмације, Aреко Гацка ка По:рињу. Археолошки налази (осPаци
римско; насеља, AуPа, фра;менPи миљоказа) са локалиPеPа у Па-
нику, Ријечанима и Никшићу (ју; Aровинције Далмације) указују
на Pо :а је ово Aо:ручје релаPивно рано Mило Aовезано мрежом
римских комуникација.

Приликом исPраживања анPичких комуникација на ју;у Aро-
винције Далмације (исPочна Херце;овина и заAа:на Црна Гора)
ослањали смо се на нараPивну изворну ;рађу, еAи;рафске сAоме-
нике, миљоказе, осPаPке мосPова и AуPа на Pерену, размоPривши
и различиPа мишљења мо:ерних исPорио;рафа о уMикацији сPа-
ница. Јасно је :а су различиPи Aравци Pрасирања AуPне комуни-
кације Leusinium–Sаllunto–Anderba :овели и :о разлика у уMицира-
њу AуPних сPаница (Leusinium, Sаllunto, Anderba). Милијација изме-
ђу AуPних сPаница Leusinium, Sаllunto, Anderba сла;ала Mи се са
изворима уколико Mи Aочињала о: крајње Pачке оних мјесPа кроз
чију PериPорију је комуникација Aролазила. На основу оMиласка
локалиPеPа Паник, Ријечани и Никшић, као и на основу Aо:аPака
из ПојPин;еријане и АнPониново; иPинерара, смаPрамо :а се сPа-
ница Leusinium, може уMицираPи у Паник; с Pим :а смјешPај AуPне
сPанице Leusinium у Паник о:;овара :исPанци раз:аљине Aрика-
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заној на ПојPин;еријани и АнPониновом иPинерару ако се мили-
јација о:носи на раз:аљину о: крајње Pачке сPанице Leusinium,
кроз чију PериPорију је цесPа Aролазила, :о крајње Pачке сPаница
Sаllunto и Anderba. МеђуPим, мали је Mрој налаза који Mи :анас
олакшали си;урну уMикацију ових AуPних сPаница. Иако знаPан
Mрој налаза и:е у Aрило; Pези :а се анPички Leusinium може уMи-
цираPи у Паник ко: Билеће, Sаllunto у Ријечане и Anderba у Ник-
шић, осPаје :а се на овом Aо:ручју Aрове:у сисPемаPска исPра-
живања која Mи Pо и AоPвр:ила.

О важносPи ово; крака AуPа свје:оче фра;менPи миљоказа са
наPAисима који су Aронађени in situ. За Pачно :аPирање комуни-
кације Leusinium–Sаllunto–Anderba немамо неко; значајније; наP-
Aиса. Такође, ни :ру;и извори не ;оворе о њеној из;ра:њи. Сма-
Pра се :а је Pрасу AуPа Leusinium–Sаllunto–Anderba, на којој се нала-
зе AоменуPе AуPне сPанице Aочео :а ;ра:и намјесник Далмације
ПуMлије Корнелије ДолаMела (14–20. ;о:ине), а :а је завршена за
вријеме цара Клау:ија (41–54. ;о:ине). До:аPне AоAравке ово;
AуPа Aрове:ене су највјероваPније у III и IV вијеку, о чему свје:о-
че AоменуPи наPAиси Aронађени у аPару села Ријечани (Никшић)
и Паник (Билећа). Како ви:имо, у нараPивним и карPо;рафским
изворима чесPо се не слажу Aо:аци о AуPним сPаницама и у:а-
љеносPи између њих. ПроPиврјечносP информација из исPориј-
ских извора, у о:носу на сPање на Pерену, уPицала је на насPанак
Mројних и различиPих мишљења у вези са овим AиPањима. 



РИМСКА КОМУНИКАЦИЈА LEUSINIUM–SАLLUNTO–ANDERBA 

ГЛИГОР М. САМАРЏИЋ 215

СКРАЋЕНИЦЕ AEM Archaeologisch–epigraphische Mittheilungen aus Osterreich–Un-
garn, Wien

ANU BiH Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo.

GZM Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Sarajevo.

JAZU Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb.

RE Paulys–Wissowa Realencyclopädie der classischen Altertumswis-
senschaft, Stuttgart– München.

СКА СрAска Краљевска Ака:емија, Бео;ра:. 

САНУ СрAска ака:емија наука и умјеPносPи, Бео;ра:.

CBI Centar za balkanološka ispitivanja, Sarajevo.

CIL Corpus Inscriptiones Latinarum, Berolini.

ИЗВОРИ Itinerarium Antonini, Itinerarium Antonini Augusti et Hierosolymitanum, Ed.
G. Parthey / M. Pinder, Berlin 1848.

Itineraria Romana, Römische Reisenwege an der Han Der Tabula Peutingeriana,
Ed. C. Müller, 1916.

Kolbt, A. / Walser, G. / Jansen, U. (2012). Miliaria Imperii Romani, Illyricum et
provinciae Evropae Graecae. Berlin: De Gruyter. 

Ptolemaei, C., Geographia, Ed. C. Müller / C.P. Fischer, Firmin Didot, Paris
1883. 

Ravenatis, Anonymi Cosmgraphia, Ed. M. Pinder / G. Parthey, Berlin 1860. 

Corpus Inscriptionum Latinarum, Consilio et auctoritate Academiae lit-
terarum regiae Borussicae editum, ed. Th. Mommsen, Voll. III, Berolini 1873. 

Šašel, A. et J., Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia Inter annos MCMXL et
MCMLX repertae et editae sunt, Situla 5, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana
1963.

Šašel, A. et J., Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia Inter annos MCMLX et
MCMLXX repertae et editae sunt, Situla 19, Narodni muzej Slovenije,
Ljubljana 1978.

Šašel, A. et J., Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMII et
MCMXL repertae et editae sunt, Situla 25, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana
1986.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVI (4)/2016

216 ГЛИГОР М. САМАРЏИЋ

ЛИТЕРАТУРА Гарашанин, М. (1967). Ис�орија Црне Горе I. ТиPо;ра:: Научно :ело. 

Паровић–Пешикан, М. (1974). „Римски AуP Risinium–Salthua”. С�арина,
XXIII, 63–69.

Самарџић, Г. (2014). „ЗаMиљешке о анPичким Mунарима на комуника-
цији Diluntum–Salluntum”. Ра�ови Филозофско/ факул�е�а Mр. 16 књ. 2,
211–218.

Самарџић, Г. (2014). „Биљешке о миљоказима са ју;а Далмације”. У:
Ксенија Марицки Гађански (ур.), Ан�ика и савремени све� – �умачење ан-
�ике, Међунаро�ни �ема�ски з9орник (357–371). Бео;ра:: ДрушPво за ан-
Pичке сPу:ије СрMије.

Самарџић, Г. (2015). Ис�очна Херце/овина у римско �о9а. Косовска МиPро-
вица: Филозофски факулPеP.

Шкриванић, Г. (1975). „Ју;ословенске земље на ПојPин;еровој PаMли”.
Monumenta cartographica Yugoslaviae, I, 29–55.

Alföldy, G. (1965). Bevolkerung und Gesellschaft in der romischen Provinz Dal-
matien. Budapest: Mit einen Beitrag von Andras Mócsy, Akademiai kiado.

Ballif, P. (1893). Romische Strassen in Bosnien und der Herzegowina I. Wien: VOM
BOSNISCH–HERCEGOVINISCHEN LANDESMUSEUM.

Bojanovski, I. (1974). Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji. Saraje-
vo: Posebno izdanje ANUBiH, Djela knj. XLVII, CBI knj. 2. 

Bojanovski, I. (1975). „Novi rimski miljokazi iz Ljubomira i Poljica kod Tre-
binja”. Tribunia 1, 53–64.

Bojanovski, I. (1977). „Rimski natpisi iz doline Trebišnjice”. Tribunia, 3, 67–98.

Bojanovski, I. (1988). Bosna i Hercegovina u antičko doba. Sarajevo: ANUBIH
Djela knj. LXVI, CBI knj. 6. 

Cons, H. (1882). La province romaine de Dalmatiae. Paris: Faculté des Lettres de
Paris.

Hoernes, M. (1881). Alterthümer der Hercegovina (II) und der südlichen The-
ile Bosniens, nebst einer Abhandlung über die römischen Strassen und Orte
im heutigen Bosnien, Wien: Sitzung sbericht der phil - hist. Classe der Kais. Akade-
mie der Wissenschaften, XCIX, Bd. II. Heft, 799–819, 939–946.

Imamović, E. (1980). „Međašni natpisi na području rimske provincije Dal-
macije”. Prilozi, god. XVI, br. 17, 27–60.

Jagenteufel, A. (1958). Die Statthalter der romischen Provinz Dalmatia von Au-
gustusbis Diokletian. Wien: Schriften der Balkankommission Antiquarische
Abteilung, XII, Österreichische Akademie der Wissenschaften.



РИМСКА КОМУНИКАЦИЈА LEUSINIUM–SАLLUNTO–ANDERBA 

ГЛИГОР М. САМАРЏИЋ 217

Mayer, A. (1940). „Doprinosi poznavanju rimskih cesta u Dalmaciji”. VAHD LI,
Split, 125–156+ Krt 1.

Pašalić, E. (1958). „O hodološkim pitanjima u izučavanju antičke istorije (sa
naročitim osvrtom na našu zemlju)”. Godišnjak Istorijskog društva BiH, IX,
139–175. 

Pašalić, E. (1959). „Romischen Strassen in Bosnien und der Herzegowina”.
Archaeologia Iugoslavica 3, 61–73.

Pašalić, E. (1960). Antička naselja i komunikacije u Bosni i Hercegovini. Sarajevo:
Zemaljski muzej Sarajevo. 

Pašalić, E. (1965). „Problemi istraživanja ilirskih i rimskih cesta u provinciji
Dalmaciji”. Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, knj. III, 243–260.

Praschniker, C. / Schober, A. (1919). Archaologische forschungen in Albanien und
Montenegro. Wien: Academie der Wissenschaften in Wien schriften der
balkankommission antiquarische abteilung heft VIII. 

Radimsky, V. (1894). „Gomile u Bilećkom kotaru u Hercegovini”. GZМ u BiH
VI, 97–103.

Samardžić, G. (2010). „Zu Problemen der Ubikation des römischen
Straßennetzes und der Raststätten Ad Zizio-Asamo in Süddalmatien”. Bel-
grade historical review 1 (Бео/ра�ски ис�оријски /ласник 1), 51–67.

Sergejevski, D. (1962а). „Rimska cesta od Epidauruma do Anderbe”. GZM u
Sarajevu, XVII, 73–105.

Sergejevski, D. (1962M). „Rimska cesta Narona–Leusinium”. GZM u Sarajevu,
XVII, 111–113.

Sergejevski, D. (1964). „Borne frontiere romaine de Kosijerevo”. Archaelogica
Iugoslavica, V, 93–95.

Šačić, A. (2011). „Antički epigrafski spomenici istočne Hercegovine” (rukopis;
magistarski rad). Sarajevo: Filozofski fakultet .

Tomaschek, W. (1880). Die vorslawische Topographie der Bosna, Herzegowina,
Crna Gora und der eingrenzenden Gebiete.Wien: Mitteilungen d. Geographischen
Gesellschaft in Wien.

Vulić, N. (1905). „Dva rimska natpisa iz Crne Gore”. VHAD n. s. VIII, 172–175.

Wilkes, J. J. (1969). Dalmatia. London: University of Birmingham.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVI (4)/2016

218 ГЛИГОР М. САМАРЏИЋ

ПРИЛОЗИ

СЛИКА 1: КОМУНИКАЦИЈА LEUSINIUM–ANDERBA (MILIARIA IMPERII ROMANAI 2012, 224).



РИМСКА КОМУНИКАЦИЈА LEUSINIUM–SАLLUNTO–ANDERBA 

ГЛИГОР М. САМАРЏИЋ 219

GLIGOR M. SAMARDŽIĆ
UNIVERSITY OF PRIŠTINA WITH TEMPORARY
HEAD-OFFICE IN KOSOVSKA MITROVICA
FACULTY OF PHILOSOPHY 

SUMMARY THE ROMAN COMMUNICATION LEUSINIUM–SАLLUNTO–ANDERBA 

This paper presents the data about the Roman road communica-
tion Leusinium–Sallunto–Anderba (the present-day village of Panik –
the city of Nikšić) with the settlements along the route. From the
road station Ad Zizio (the present-day village of Mosko or Ukšići at
the village of Ljubomir) the road led east to the road station Leusin-
ium (Panik, near the city of Bileća), then over the road station Sallunto
(the village of Riječani – east of Bileća, on the road to Nikšić). From
the road station Leusinium, one branch of the road led east to the
former Roman castrum Anderba, and another branch led north to
the interior of the province of Dalmatia, via the present-day city of
Gacko, towards the region of Podrinje. The archaeological finds (the
remnants of a Roman settlement, road, fragments of  milestones)
from the sites in Panik, Riječani and Nikšić (the southern part of the
province of Dalmatia) indicate that his area was, relatively early,
connected with the network of Roman road communication. The
importance of this branch of the road is testified by the fragments of
milestones with inscriptions found in situ. There is no distinctive
inscription that could ensure the precise dating of the Leusinium–
Sаllunto–Anderba road communication. In addition, no other sources
give the details of its construction. It is believed that the Prefect of
Dalmatia (14-20 AD), Publius Cornelius Dolabella, started to build the
Leusinium–Sаllunto–Anderba road route along which stood the
above-mentioned road stations, and that it was completed during the
reign of the Emperor Claudius (41-54 AD). Additional reconstructions
of this road were most probably conducted in the 3rd and the 4th
century, which is testified by the inscriptions mentioned, discovered
in the area of Riječani (Nikšić) and Panik (Bileća). We can see that, in
narrative and cartographic sources, there is frequently a discrepancy
in the data on the road stations and the distance between them. The
discrepancy between the information obtained from the historical
sources and the finds in archaeological sites has generated a myriad
of diverse opinions on these questions.

KEY WORDS: Roman communication, southern Dalmatia, Leusinium (Panik), Sallun-
to (Riječani), Anderba (Nikšić).
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