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ИнPересовање за анPичку AрошлосP Ниша оPAочело је у XIX веку.
Међу AуPоAисцима који су Aохо:или ;ра: Mио је и Феликс Каниц
(1829–1862) који је Aрви оMишао археолошке локалиPеPе у ;ра:у и
о њима осPавио :ра;оцена оMавешPења (оAширније о Феликсу Ка-
ницу ви:еPи: КосPић, 2011; ЉуMомировић, 2015). Приликом Aрве
AосеPе ;ра:у 1859. ;о:ине Каниц је заMележио :а осим неколико
римских сAоменика исAре: Хункјар-џамије на :ру;им месPима
није Mило анPичких осPаPака (Kanitz, 1892, сPр. 75). С оMзиром на
чињеницу :а су сPарине у Нишу и раније оAисиване, је:ино оMја-
шњење за несPанак осPаPака анPичко; ;ра:а јесPе :а су у Aерио:у
о: :ва века узи:ани у Тврђаву и :ру;е ;рађевине о: чврсPо; маPе-
ријала које су из;ра:или Турци. И :ок је Феликс Каниц оAисао
само оно шPо се на локалиPеPима мо;ло ви:еPи уз црPеже које је
Aрила;ао, Aрва археолошка искоAавања на PериPорији ;ра:а Aре-
:узео је Никола Вулић (1872–1945). Он је заје:но са АнPoном фон
ПремершPајном (Anton von Premerstein) 1899. ;о:ине исPраживао
Тврђаву, ка:а им је у војничком кру;у сPаро; ;ра:а коман:анP
Никола ПеPровић :озволио :а оPAочну са искоAавањима. У ниш-
кој Тврђави су Aронашли на:;роMне сAоменике и о:лучили :а се
извесPан Mрој сAоменика и скулAPура Aренесе у Наро:ни музеј у
Бео;ра:у. МеђуPим, већ наре:не ;о:ине AоменуPи ексAонаPи су
несPали; Вулић је AреPAосPавио :а су Mили уAоPреMљени за ресPа-
урирање ;лавне ;ра:ске каAије (Вулић, 1903, сPр. 74–75). Срећна је
околносP :а је AреPхо:но наPAисе AреAисао и оMјавио у СAомени-
ку СрAске краљевске ака:емије Pе су захваљујући Pоме осPали
сачувани. Том Aриликом је извршио AреAис нових наPAиса :о ко-
јих је :ошао али је исPовремено оMишао и локалиPеPе у околини
;ра:а (ЉуMомировић, 2013, сPр. 79). ИнPензивнија археолошка
исPраживања сAрове:ена су Pек након Дру;о; свеPско; раPа и за-
хваљујући чињеници :а се анPички ;ра: AросPирао на PериPори-
ји :анашње Тврђаве, на AросPору на којем није Mило никакве из-
;ра:ње, :ошло се :о нових сазнања.

Археолошка искоAавања која су оMављена на ужој PериPорији
;ра:а, AоPвр:ила су AрисусPво Aре:римске AоAулације на левој и
:есној оMали Нишаве (Гарашанин, Ај:ић, 1971, сPр. 55). Приликом
искоAавања у Ја;о:ин мали Aронађене су Pри мале фиMуле Pрач-
ко; PиAа о: Mронзане жице кружно; Aресека са Aосувраћеном но-
;ом у ви:у навоја као и уломци керамичких Aосу:а са Pерена око
фаMрике „РаPко Павловић”. На основу ових налаза Pешко је уPвр-
:иPи локацију :оморо:ачко; села, али на основу Pо;а како су рас-
Aоређени AуPни Aравци и некроAоле смаPра се :а је најсPарије
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насеље насPало на PериPорији исAо: :анашње Pурске Pврђаве
(Јовановић, 1989, сPр. 88).

Археолошким исPраживањима уPврђено је :а се анPички Наис
налазио на :есној оMали Нишаве, на PериPорији коју је:ним :е-
лом Aокрива Нишка Pврђава (више о овоме ви:еPи: ПеPровић,
1967, сPр. 56–60; Јовановић, 1956, 365–372; Милошевић, 2005,
сPр. 149–162). АнPички ;ра: се развијао на AросPраном и равном
Pерену, који је Aружао :оMре услове за насељавање, али и Aо:иза-
ње уPврђења (Слика 1). У исPорио;рафији је уPврђено :а је ;ра:-
ском насељу које се развило на :есној оMали Нишаве AреPхо:ило
мање :оморо:ачко село (vicus), шPо је MиPно уPицало на оMразо-
вање војно; уPврђења у ње;овој Mлизини. Наиме, на основу архе-
олошких исPраживања оMављених у неким анPичким ;ра:овима
на Балкану, међу којима је, на Aример, Виминацијум, уPврђено је
:а су римски војни ло;ори оMично Aо:изани у Mлизини :оморо-
:ачких села, јер су се ло;ори снаM:евали храном и во:ом уAраво
из Pих села која су им Mила у неAосре:ној околини (ПеPровић,
1999, сPр. 49). Доморо:ачки живаљ (Дар:анци и Трачани) рела-
Pивно је :оMро :окуменPован у изворима из римско; :оMа и Pо
нарочиPо у ономасPици. Домаћа имена срећу се на извесном
Mроју на:;роMних и завеPних сAоменика. Имена Bitus3, Coccaius4,
Dizo5 и Tzitzis6 су Pрачко; Aорекла7, а Трачани су чинили већинско
сPановнишPво у исPочном :елу Дар:аније, о: СкуAа :о Наиса и
Ремезијане. Илирска имена Andia8, Аnnus9и Plannius10 најчешћа су
у заAа:ном :елу Дар:аније, :ок их ван ;раница ове оMласPи не
срећемо.11

Наис се AросPирао на Aовршини о: :ва:есеPак хекPара, међу-
Pим на основу Aо:аPака са којима расAолажемо Pешко је уPвр:и-
Pи мо;ући Mрој сPановника (ПеPровић, 1993, сPр. 63). Ако AреPAо-
сPавимо :а је на је:ном хекPару Mило 10–15 сPановника Pо значи
:а их у ;ра:у није живело више о: 2000 :о 3000 (Милошевић, 2005,
сPр. 160). По у;ле:у на осPале римске ;ра:ове, у сре:ишњем :елу

3 IMS III/2, p. 65, № 5, IMS III/2, p. 81, № 28; IMS III/2, p. 92-93, № 44; IMS IV, 96.
4 IMS IV, p. 77, № 21.
5 CIL VI, 32937.
6 IMS IV, p. 83, № 37.
7 IMS IV, p. 34.
8 IMS IV, p. 88, № 42 (а)
9 IMS IV, p. 88, № 42 (а), 42 (M)
10 IMS IV, p. 88, № 42 (а)
11 IMS IV, p. 34.
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налазио се ценPрални Pр; – форум, са различиPим а:мини-
сPраPивним ;рађевинама. У Aрвом ре:у Pо су Mиле: curia – з;ра:а
у којој су Mиле ;ра:ска већница, заPим Mасилика – за су:ске Aро-
цесе, и Mројне :ру;е з;ра:е, а свакако :а је најважније месPо за-
узимао храм Aосвећен врховном Mо;у ЈуAиPеру. На форуму су
Mиле изложене сPаPуе царева и :ру;их ;ра:ских :осPојансPвени-
ка (ПеPровић, 1993, сPр. 66). И КонсPанPинова сPаPуа, Aронађена
на :есној оMали Нишаве 1900. ;о:ине, AреPAосPавља се :а је Mила
изложена на ;ра:ском Pр;у. Још је:ан налаз из ;ра:а, који је мо-
;ао MиPи AосPављен на форуму, :ово:и се у везу са КонсPанPином
Великим. Реч је о Aорфирној ;лави извесно; цара (Васић, 2001,
сPр. 245–251) (Слика 2). ПоменуPи налаз оPкривен је случајно у
Нишкој Pврђави 1954. ;о:ине, а :анас се чува у Археолошком му-
зеју у Нишу. О овом касноанPичком AорPреPу из Наиса Aисали су
Д. Срејовић, З. Кис и М. Томовић. Д. Срејовић (Срејовић, 1959,
сPр. 253–264) и осPали Aорфирну ;лаву су :овели у везу са вене-
цијанском ;руAом PеPрарха која се :аPује у 306. ;о:ину (Слика 2).
З. Кис је уPвр:ио :а је нишка Aорфирна ;лава AорPреP КонсPанPи-
на Велико; (Kiss, 1984, сPр. 100). Ову консPаPацију AрихваPили су
и Д. Срејовић (Срејовић, 1959, сPр. 262) и А. Цермановић-Кузмано-

СЛИКА 1: ТОПОГРАФСКА КАРТА АНТИЧКОГ НАИСА 
(ПЕТРОВИЋ, 1999, СТР. 193)



ТОПОГРАФИЈА И ПУТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЈИ АНТИЧКОГ НАИСА

ИРЕНА В. ЉУБОМИРОВИЋ 225

вић (Цермановић-Кузмановић, 1987, сPр. 47) a са њом се са;ласио
и М. Томовић (Томовић, 1994, сPр. 57). СличносP између венеци-
јанске ;руAе и нишко; AорPреPа је у сPилским о:ликама као и у
Pехничким :еPаљима, и је:ан и :ру;и AорPреP рађени су у висо-
ком рељефу. ЗMо; великих ошPећења нишко; AорPреPа Pешко је
уPвр:иPи :а ли се заисPа ра:ило о Aорфирној ;лави КонсPанPина
Велико;, али је анализом фра;менаPа усPановљено :а је реч о
:војној херми, зMо; че;а Mи се овај AорPреP мо;ао :овесPи у везу са
временом :иархије КонсPанPина и Лицинија (313–324. ;.) (Васић,
2001, сPр. 247). У Pом случају, ако Mисмо AрихваPили ову хиAоPезу
:а је Aорфирна ;лава КонсPанPинова, AосPавља се AиPање Aово-
:ом че;а и ка:а је израђена и Aо:и;нуPа у Нишу. То је, AреPAосPа-
вља се, морало MиPи у време :оMрих о:носа између Лицинија и
КонсPанPина (313–316. ;.) јер у AроPивном Лициније не Mи славио
КонсPанPина у свом :елу ЦарсPва, у ;ра:у који је Mио Aо: ње;о-
вом уAравом све :о 317. ;о:ине. ПознаPо је :а су Aриликом Aро-
славе КонсPанPинових decennalia 25. јула 315. ;о:ине у Тријеру
Pим Aово:ом Mиле израђене крсPасPе фиMуле са заAисом VOTIS X
D N CONSTANTINI AVG/VOTIS X D N LICINI AVG, а Pакође је и чуве-
ни Pријумфални славолук у Риму са:ржао AорPреPе КонсPанPи-
на и Лицинија, шPо је уAућивало на Pо :а су КонсPанPин и Лици-
није, жељом КонсPанPиновом, Mили је:наки у :елу ЦарсPва ко-
јим је вла:ао КонсPанPин, а Pо исPо мо;ао је :а искаже и
Лициније Pако шPо је Aо:и;ао сAоменик који је славио КонсPан-
Pинове :еценалије и њихову :иархију (Васић, 2001, сPр. 248). Ако
је херма Mила AосPављена :а Mи славила КонсPанPинове :ецена-
лије, он:а је морала MиPи Aо:и;нуPа Aре 25. јула 315. ;о:ине, ка:а
је КонсPанPин славио свој dies imperii (Barnes, 1981, сPр. 66).

Није AознаPо ;:е је израђена Aорфирна ;лава. Зна се :а су у На-
ису AосPојале ра:ионице у којима су израђивани разни Aре:ме-
Pи за царске AоPреMе, међу њима и среMрни Pањири Aово:ом Aро-
славе Лицинијевих decennalia, а Mу:ући :а је насла;а Aорфира Mи-
ло и у околини Ниша, херма је мо;ла MиPи израђена у овом ;ра:у.
СличносP нишке херме и венецијанске ;руAе PеPрарха може се
оMјасниPи чињеницом :а су ра:ници који су ва:или Aорфир и
умеPници који су ;а оMрађивали :олазили из оних оMласPи ;:е је
оMра:а Aорфира Mила :у;о;о:ишња Pра:иција, :акле из оријен-
Pалних ра:ионица. Бу:ући :а су мајсPори у локалним ра:иони-
цама Aре:меPе намењене царевима Aравили и на основу AосPоје-
ћих мо:ела, врло је мо;уће :а је у случају изра:е :војне херме
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као мо:ел Aослужила раније израђена венецијанска ;руAа
(Срејовић, 1959, сPр. 63).

Извесно је :а су форуми и Pерме Mили месPа ;:е су се ;рађани
на различиPе начине заMављали. Је:ан о: ви:ова заMаве AоPврђен
је и ;роMним налазом жеPона за и;ру из Наиса, јер је у је:ном о:
;роMова на Гра:ском Aољу, који Aрема PиAолошкој Aо:ели Љ. Зо-
Pовић AриAа:а варијанPи 3, PиAа III, Aронађен између осPало; и
је:ан комAлеP за и;рање (Слика 3а-M) (ЗоPовић, 1961, сPр. 172).
КомAлеP за и;ру чинили су жеPони и коцке за и;ру а који су Mили
AознаPи и AоAуларни у Грчкој, о:акле су се раширили и на АAе-
нинско AолуосPрво (Јовановић, 1977, 131–142). У Римском цар-
сPву су и;ре са жеPонима и коцкама нарочиPо Mиле раширене
међу војницима, Aреко којих су их уAознала и варварска Aлеме-
на.12 Економским и војним конPакPима са римским Pр;овцима и
војницима AоменуPи Aре:меPи :осAели су и на PериPорију Наи-
са. ЖеPонима и коцкама које су Aронађене у некроAоли на Гра:-
ском Aољу у Римском царсPву мо;ле су се и;раPи :ве и;ре: ludus
latrunculorum и duodecim scripta за које је Mила AоPреMна и PаMла,
која није Aронађена, Pе се AреPAосPавља :а је Mила израђена о:
:рвеPа које је исPрулело (Јовановић, 1977, сPр. 139). На основу не-
колико сачуваних PаMли можемо реконсPруисаPи њихов из;ле:.
Плоче за и;рање (tabula lusoria) Mиле су из:ељене верPикалним и
хоризонPалним линијама као шаховске PаMле и Pа сPрана је Mила
намењена за и;ру ludus latrunculorum, :ок су на :ру;ој сPрани Mиле
оMележене Pри хоризонPалне линије и на Pој сPрани и;рала се

12 Tacit, Germ. 24.

СЛИКА 2: ВЕНЕЦИЈАНСКА ГРУПА ТЕТРАРХА И НИШКА ПОРФИРНА ГЛАВА 
(СРЕЈОВИЋ, 1959, СТР. 254–255)
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и;ра duodecim scripta. У оMе и;ре мо;ла су учесPвоваPи :ва и;рача а
у Aрвој и;ри циљ је Mио :а се жеPонима оAколе AроPивникови же-
Pони како Mи се изMацили из и;ре (Јовановић, 1977, сPр. 140). По-
Mе:ник је Mио онај који Mи елиминисао све AроPивникове жеPоне
а називао се имAераPором (Imperatorоm).

У :ру;ој и;ри учесници су наизменично Mацали Aо :ве коцке и
жеPонима су се линеарно креPали Aо је:ној верPикалној линији
на PаMли, а AоMе:ник је Mио онај који Mи Aрви сPи;ао на AочеPни
Aоложај AроPивничке сPране. Са налазом комAлеPа за и;ру на
Гра:ском Aољу, ако је AосPојала и PаMла, мо;ла се и;раPи и;ра
duodecim scripta. Овакви налази чесPи су у ;роMовима чији су Aо-
којници Mили различиPо; Aола и узрасPа. ПосPојање овакво;
;роMно; инвенPара мож:а се може оMјасниPи сAознајом :а је на
живоP Aокојника уPицала виша сила која Mаца коцку и о: чије;
исхо:а зависи и живоPни AуP Aокојника. Такође, живоPни AуP
љу:и Aрорицао се и Aомоћу Mачених коцки, кроз које је Aрикази-
вана Mожја воља (Јовановић, 1977, сPр. 142).

НајсPарија ;ра:ска некроAола насPала у Aерио:у о: I :о III века
нажалосP није AоPврђена на Pерену, иако велики Mрој на:;роM-
них сAоменика с наPAисима из Pо; Aерио:а све:очи :а је AосPоја-

СЛИКА 3А: ДВА КАЛОТАСТА ЖЕТОНА 
И ДВЕ КОШТАНЕ КОЦКЕ ЗА ИГРАЊЕ 

(ЈОВАНОВИЋ, 1977, СТР. 133)
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ла.13 Гра: је Mио са северне и исPочне сPране оивичен некроAола-
ма. Археолошким искоAавањима уPврђено је :а се највећа
некроAола налазила на локалиPеPу Ја;о:ин мала на :есној оMали
Нишаве, исPочно о: ;ра:а на AуPу Aрема Рацијарији (:анашњи
Арчар у Бу;арској) (ЗоPовић, ПеPровић, 1980, сPр. 115–116; ПеPро-
вић, 1967, сPр. 115–116; ЗоPовић, 1995, сPр. 119). На њој је :о са:а
исAиPано 230 ;роMова и 30 ;роMница :аPованих о: IV :о VI века
(Милошевић, 2004, сPр. 121). НекроAола на Гра:ском Aољу нала-
зила се северно и северозаAа:но о: Тврђаве и заAа:но о: некро-
Aоле у Ја;о:ин-мали (Ај:ић, 1974, сPр. 33–45). На левој оMали реке
Aроналажени су Aоје:иначни ;роMови и Pо ко: Дома син:икаPа,
хоPела АмMаса:ор, у улици СPанка Пауновића и у И;манској ули-
ци (Ај:ић, 1974, сPр. 33). На месPу ;:е је :анас железничка сPани-
ца „Ћеле кула” нека:а се налазила мања некроAола, ;:е су веро-
ваPно сахрањивани сPановници Ме:ијане. Приликом оMављених
искоAавања оPкривено је 10 ;роMова у којима је консPаPовано
мно;о љу:ских косPију и оAека о: разрушених ;роMова (Јацано-
вић, 1981, сPр. 97–99).

У северозаAа:ном :елу већ AоменуPе некроAоле на Гра:ском
Aољу, 1964. ;о:ине случајно је оPкривена зи:ана, AолуоMличасPо

13 IMS IV, 47. и :аље 

СЛИКА 3Б: ЧЕТИРИ КРУЖНА ПЛИТКО КА-
ЛОТАСТА КОШТАНА ЖЕТОНА (ЈОВАНОВИЋ, 

1977, СТР.133)
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засве:ена ;роMница, која AриAа:а PиAу V, у којој је Aронађен
оловни саркофа;, :ок је о: ;роMних Aрило;а инPересанPан налаз
је:не сPаклене Mочице (Слика 4) (Ружић, 1996, сPр. 191–196). Овај
Aре:меP је занимљив јер су на PериPорији СрMије Aронађене само
:ве овакве Aосу:е, :ру;а је са некроAоле у КоловраPу ко: Прије-
Aоља (Цермановић Кузмановић, 1992, сPр. 389). У ;роMници на
Гра:ском Aољу Aо свој Aрилици Mила је сахрањена жена са :еPе-
Pом, вероваPно су AриAа:али вишем :рушPвеном сPалежу, на
шPа указују оловни саркофа; и Aронађени :елови Mо;аPо украше-
них сан:ала (Ај:ић, 1974, сPр. 36). Звонколика PоалеPна Mоца са
Гра:ско; Aоља је о: свеPлозелено; Aрови:но; сPакла а овакве сPа-
клене Aосу:е Mиле су у уAоPреMи у :ру;ој Aоловини III и AочеPком
IV века (Цермановић Кузмановић, 1971, сPр. 294). Међу ;роMним
налазима, у којима је Mило оваквих сPаклених Mоца, Aроналажен
је и новац вла:ара из :ру;е Aоловине III и Aрве Aоловине IV века,
шPо Pакође све:очи о времену коришћења. ЦенPар Aроизво:ње
ових Aосу:а Mио је у римској Aровинцији Далмацији, о:акле Aо-
Pиче Aреко 30 Mоца које су исPих :имензија и квалиPеPа изра:е
(Ружић, 1996, сPр. 194). На основу AоменуPе сPаклене Mоце, ;роM-
ница на Гра:ском Aољу :аPује се на крај III или AочеPак IV века.
Пронађена Mоца указује и на AосPојање Pр;овачких веза између
Далмације и Горње Мезије и врло је мо;уће :а је израђена у некој
о: ра:ионица у Далмацији (нAр. у Салони). У Pом Aерио:у (III–IV
век) Наис :оживљава економски и кулPурни AроцваP, на основу
че;а можемо закључиPи :а сем Aрилива роMе у ;ра: вероваPно
:олази и сPановнишPво из Далмације.

Преко PериPорије Наиса Aролазили су AуPеви који су ;а Aове-
зивали са околним насељима и вилама. O њима сазнајемо на
основу еAи;рафско; и археолошко; маPеријала, миљоказа и
осPаPака AуPева, али и на основу Aравца Aружања некроAола које
су у анPичком Aерио:у чесPо ницале Aоре: Aри;ра:ских AуPева.
ПуP који је во:ио на исPок ишао је Aреко реке каменим мосPом,
чији су осPаци Mили ви:љиви не:алеко о: :анашње ФаMрике
„БенеPон” (Нена:овић, 1961, сPр. 169). ПуP је :аље во:ио Aреко
„ГаMровачко; Aоља” исAресецано; AоPоцима, на месPу којих су
Aронађени осPаци Pри камени мосPа из римско; Aерио:а (Ор-
шић-СлавеPић, 1934, сPр. 310). Овај AуP је во:ио :о Ме:ијане,
Aре:;рађа са вилама у:аљено; Pри миље о: ;ра:а.14 Излазећи из
;ра:а у Aравцу севера је:ан AуP је во:ио Aреко „Гра:ско; Aоља”,

14 Amm. Marc. XXVI 5, 1.
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;:е је изна: ;лавно; AуPа који Aресеца Aоље, на :есној оMали Ни-
шаве, Aронађен миљоказ из времена ФилиAа I АраMљанина, Aо-
:и;нуP 244. ;о:ине (ПеPровић, 1967, сPр. 55–60). Важно је наAоме-
нуPи :а је сAоменик Aронађен in situ, на месPу ;:е је AрвоMиPно и
Mио AосPављен. МесPо налаза је Mило мо;уће уPвр:иPи на основу
:аPо; оAиса у којем се наво:и :а је „миљоказ Aронађен на месPу
;:е се завршава Pурско ;роMље” (ПеPровић, 1967, сPр. 57) које је
уцрPано на PоAо;рафској карPи из 1737. ;о:ине (Ан:рејевић, 1971,
сPр. 62–72). На расPојању о: 7 :о 8 римских миља о: Aрво; миљо-
каза Aронађен је још је:ан миљоказ из времена исPо; цара, у аPа-
ру села ВрPишPе, на месPу у:аљеном :есеPак меPара о: савреме-
но; AуPа Ниш–Бео;ра:.15 ПоменуPи миљокази уAућују на Pрасу
AуPа Naissus–Viminacium, а с оMзиром на чињеницу :а су оMа сAо-
меника Aо:и;нуPа Pоком краPкоPрајне ФилиAове вла:авине,
мо;ли су MиPи AосPављени Aриликом царево; Aроласка кроз Aо-
менуPе крајеве. Након закључења мира са Персијанцима феMруа-
ра-марPа 244. ;о:ине, ФилиA АраMљанин је кренуо ка Риму, како

15 IMS IV 125.

СЛИКА 4: ЗВОНКОЛИКА БОЦА ИЗ НАИСА 
(РУЖИЋ, 1996, СТР. 192)
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Mи о: СенаPа :оMио Aризнање за усAехе AосPи;нуPе на исPоку. По-
сеPио је свој ро:ни ;ра: који је уз:и;ао на ран; колоније и назвао
;а Philippopolis, AрисусPвовао је и;рама ор;анизованим у ње;ову
часP у маке:онском ;ра:у Бероји, :а Mи AоPом Aрошао Aреко Pе-
риPорије Горње Мезије и кроз Наис нa AуPу ка ИPалији и Риму
(Stein, 1918, сPр. 759).

На јужној сPрани ;ра:а, Aреко Нишаве, AуP се рачвао у :ва
Aравца: на заAа: улицом СPанка Пауновића у Aравцу :анашње
железничке сPанице, смером ка нека:ашњем AуPу Ulpiana–Scupi и
Ulpiana–Lissus; и на исPок Pрасом :анашње Вож:ове улице Aрема
Ме:ијани, у Aравцу нека:ашње; AуPа Serdica–Byzantium. ОMа Aрав-
ца су AоPврђена Mројним налазима ;роMова и ;роMница и мањим
Mројем Aрило;а у њима (ПеPровић, 1995, сPр. 74). Неколико Aоје-
:иначних ;роMова је оPкривено на левој оMали Нишаве Pоком
;ра:ње хоPела „АмMаса:ор”, у улицама Милојка Лешјанина и у
И;уманској улици (Ај:ић, 1974, сPр. 33–45). О: арPефакPа у овим
;роMницама Aронађени су: керамичке Aосу:е, наруквице о: сPа-
клене AасPе, накиP о: Mронзе и римски Mронзани новац. На овом
Aравцу AуPа Aрема исPоку оPкривена је и мања некроAола из IV
века ко: железничке сPанице Ћеле кула у којој су Aо свој Aри-
лици сахрањивани сPановници Ме:ијане (Јацановић, 1981,
сPр. 97–98). ГроMови :уж AуPа у Aравцу заAа:а нису сисPемаPски
исPраживани, али је уPврђено :а су Aокојници сахрањивани у
унуPрашњосPи сPаријих ;рађевина, Pе се сPо;а AреPAосPавља :а
;роMови AоPичу из касније; Aерио:а, из времена након хунске
оAса:е, ка:а је ;ра: разорен. Дуж AуPа који је ишао Aравцем Tima-
cum–Ratiaria формирана је већ AоменуPа највећа касноанPичка
некроAола на месPу :анашње; :ела ;ра:а, AознаPо; Aо: именом
Ја;о:ин мала (ЗоPовић, ПеPровић, 1967, сPр. 115–116).

Бу:ући :а се Наис налазио у ценPралном :елу Горње Мезије
(Moesia Superior), а у :оMа Aозне анPике Mио је у сасPаву Aровин-
ције Сре:оземна Дакија (Dacia Mediterrana), Aреко ње;ове Pери-
Pорије су Aролазили и важни AуPеви који су Aовезивали заAа:ни
:ео ЦарсPва са исPочним. ПуP Viminacium–Naissus–Serdica–Byzan-
tium/Constantinopolis Aре:сPављао је најкраћу везу између заAа:-
но; :ела Римско; царсPва и Aровинција на исPоку. ПуP је Aочи-
њао у По:унављу, Aрецизније у Син;и:унуму, и :олином Велике
Мораве во:ио је на ју; :о Наисуса. ЗаPим је скреPао на исPок и :о-
лином Нишаве во:ио у Aравцу Сер:ике и :аље :о ВизанPа Pј. Кон-
сPанPиноAоља. ПуP се :у;о корисPио у Pр;овачке, али и у војне
сврхе. Дуж AуPa су никла Mројна насеља о којима сазнајемо из
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иPинерара. У њима се Aомињу :ве врсPе сPаница – mansiones, у
којима се мо;ло AреноћиPи и снаM:еPи храном, и mutationes,
мања о:маралишPа и свраPишPа ;:е су AуPници мо;ли Aромени-
Pи коње и заAре;е – као и ;ра:ови (civitates) (Васић, Милошевић,
2000, сPр. 80–81; Лисичар, 1980, сPр. 9–19). СPанице PиAа mansiones
разликовале су се, Pако :а су се из:вајале сPанице ;ра:ско; PиAа
(унуPар ;ра:а), сPанице везане за Pврђаве (на Aрилазном AуPу) и
сPанице уз викусе (села) (Васић, Милошевић, 2000, сPр. 129–139).
ЖивоP у усAуPним сPаницама је Mио врло инPензиван као и цир-
кулација љу:и, живоPиња и роMе. На конаку се осPајало у;лавном
је:ну ноћ и свака mansio је имала у:оMне соMе за смешPај AуPника,
као и з;ра:е у којима се мо;ла о:мориPи сPока и смесPиPи заAре-
;а. Mansiones су Mиле оMележене јер су оне исPовремено Mиле и
месPа у којима се AрикуAљала анона (врсPа Aореза) (Васић, Мило-
шевић, 2000, сPр. 133).

Бу:ући :а су Pоком AуPовања оMављани веома важни Aослови,
Aре све;а Pр;овинска размена Aроизво:а, и с оMзиром на чињени-
цу :а се :румовима креPала и војска, во:ило се рачуна :а се AуPо-
вање учини шPо MезMе:нијим. ПоPвр:у за Pо налазимо у наPAису
из Балача, у околини Софије, који се о:носи на саоMраћајницу Ви-
минацијум–ВизанP. НаPAис :аPира из 61. ;о:ине и у њему се на-
во:е :елаPносPи ТиPа Јулија ЈусPа, намесника Aровинције Тра-
кије, коме је Нерон наре:ио :а Aо:и;не PаMерне и AреPорије :уж
Pо; AуPа (Маџаров, 1985, сPр. 36–45; ПеPровић, 1999, сPр. 98). ТаMер-
не (tabernae) су Mиле ;осPионице или крчме у којима су се мо;ли
окреAиPи оMични AуPници, :ок су AреPорије (praetoriaе) Mиле ко-
начишPа за војна и :ржавна лица на њиховим служMеним AуPо-
вањима (Васић, Милошевић, 2000, сPр. 137).

Прво насеље на :еоници AуPа Виминацијум–КонсPанPиноAољ
која је Aочињала ко: ушћа Велике Мораве у Дунав Mио је Munici-
pium, :ок је Aрво веће насеље Aосле Наиса на исPочној :еоници
AуPа Aрема Сер:ики Remesiana (Слика 5) (ПеPровић, 2007). Praesi-
dium Dasmini је Aрва сPаница на PериPорији Наиса кроз коју је AуP
Aролазио из Aравца севера (Вулић, 1934, сPр. 52).16 Овај PоAоним,
Aо: нешPо измењеним називом, Aомиње и ПрокоAије у сAису
„О ;рађевинама”.17 СPаница се налазила јужно о: ;ра:а Horreum
Margi, у Mлизини :анашње; села Брачин.18 На Pом месPу је оPкри-

16 Procop., De aeidf. IV 4; Вулић, С0оменик LXXVII (1934), 52, n. 47.
17 Procop., De aeidf. IV 4.
18 Petrović, IMS IV, 23.
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вен миљоказ Трајана Деција, на којем се Aомиње ње;ов син који
носи PиPулу цезара (Caesar), Pе наPAис :аPујемо у 250. ;о:ину, ка-
:а је Децијев син Aонео ову PиPулу.19 У Брачину je oPкривено и
неколико касноанPичких ;роMова. Осим њих и AоменуPо; миљо-
каза немамо :ру;их налаза који Mи Aружили више Aо:аPака о
овој сPаници. Сле:ећа је сPаница на AуPу ка Наису mutation Came-
taе, 23 римске миље јужно о: ;ра:а Horreum Margi, у околини села
Ражањ. Археолошка исPраживања на овом месPу су AоPвр:ила
AосPојање мање некроAоле из IV века (Јуришић, 1956, сPр. 133).
ОPкривена је и мермерна икона са Aре:сPавом МиPре и ;рчким
наPAисом, која се :анас чува у нишком Музеју.20 Икона је :оMро
сачувана и јасно се ви:и :а је хоризонPалном Aре;ра:ом Aо:еље-
на на :ва Aоља: у ;орњем :елу је Aриказана сцена – МиPра уMија
Mика (PаурокPонија), са сPране су сPојеће фи;уре :а:офора с фри-
;ијским каAама, :ок је изна: њих Aре:сPава МиPрино; рађања.
У :оњем :елу сAоменика Aриказана је MорMа МиPре и Сола, ;озMа
и о:лазак Соловом кочијом, шPо су уоMичајене сцене којима се
Aриказује миP о МиPри (Бу;арски, 1997).

Сле:ећа је сPаница, 32 миље јужно о: ;ра:а Horreum Margi и 25
миља северно о: Наиса, Praesidium Pompei, ко: :анашње; РуPевца.21

У Pом селу, на локалиPеPу Зин:ан, Aронађено је неколико на:-
;роMних сAоменика.22 На мо;уће AрисусPво римских војника на
Pој PериPорији указују налази фиMула, мањих Mронзаних коAчи
као и Aојасних окова у оMлику AроAелера. У РуPевцу су Aронађени
и Aре:меPи који су се корисPили у свако:невном живоPу сPанов-
ника насеља Praesidium Pompei: оловно о;ле:ало, украсне сPилус
и;ле, AрсPење, Mронзано звоно, Mронзана у:ица, сPаклени Aокло-
Aац и :р. (Рашковић, 2007, сPр. 219–223). И:ући Aрема селу Ћићи-
ни оPкривени су осPаци римских зи:ина, аква:укPа и куAаPила,
као и неколико касноанPичких ;роMова и налаз римско; новца
(Рашковић, 1996, сPр. 53–68). ОсPаци маPеријалне кулPуре све:оче
о релаPивно високом живоPном сPан:ар:у, као и о Pоме :а је
Praesidium Pompei Mио важан саоMраћајни и Aривре:ни ценPар.

После:ња сPаница на AуPу ка Наису Mила је mutatio Rapiana или
Gramrianae, око 13 миља северно о: ;ра:а.23 Њена Pачна локација

19 Вулић, С0оменик 77 (1941–48), 204, n. 407; Mirković, Dušanić, IMS I (1976),
160–161, n. 175.

20 Petrović, IMS IV, 113–114, № 93.
21 Petrović, IMS IV, 25.
22 Petrović, IMS IV, 114–115, № 95–99.
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није уPврђена. ОPкривени су осPаци римске ;рађевине и сиPни
налази не:алеко о: села Тешица на левој оMали Мораве, али Mу:у-
ћи :а AуP није наAушPао :есну оMалу реке искључено је :а се на-
сеље налазило на Pом месPу (Loma, 1993, сPр. 221–222). ПуP је :аље
во:ио Aреко села ВрPишPе, ;:е је Aронађен већ AоменуPи миљо-
каз ФилиAа I АраMљанина, а у Наис се улазило Aреко Гра:ско;
Aоља (ПеPровић, 1967, сPр. 55–60).

Дру;и важан AуP који је Aовезивао Поморавље и По:унавље са
јужним :еловима Aровинције Далмације Mио је AуP Naissus–Lissus.
ПуP је Mио уPолико значајнији јер се о: ње;а о:вајала саоMраћај-

23 Petrović, IMS IV, 25.

СЛИКА 5: ПУТНЕ СТАНИЦЕ НА ПУТУ ВИМИНАЦИЈУМ–НАИСУС–СЕРДИ-
КА–ВИЗАНТ (PETROVIĆ, IMS IV, 1979, P. 24)
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ница којом се усAосPављала веза са Aровинцијом Маке:онијом и
важном луком у Тесалоники. ПуPеви Aрема СкуAима и Лисусу
(:анашњи Љеш) имали су неколико заје:ничких сPаница Aочев-
ши о: Наиса: Ad Herculem, Hammeum, Ad Fines, Vindenae и Vicianum
(Miller, 1916, сPр. 555). Ко: сPанице Vicianum (ВучиPрн) је:на :ео-
ница AуPа о:вајала се ка Лисусу, :ок је :ру;а во:ила ка СкуAима
(Вулић, 1925, сPр. 1–5; Мирковић, 1960, сPр. 252; Чершков, 1961,
сPр. 123–130). ПоPвр:а :а се AуP креPао овим Aравцем и :а се рач-
вао ко: месPа Vicianum налази се и у еAи;рафском маPеријалу.
Ко: месPа Качаника Aронађен је миљоказ цара Емилијана из 235.
;о:ине. На основу ње;а мо;уће је закључиPи :а је AуP о: Вимина-
цијума Aрема СкуAима ишао Aреко Качаника, а је:ина :еоница
коју је мо;ао :а корисPи јесPе она Aреко Вицијанума (Вулић, 1931,
Mр. 180). СPаница Ad Fines на AуPу ка Вицијануму, у:аљена 40 миља
(60 km) о: Наиса, oзначавала је Aосле:њу Pачку која је у а:мини-
сPраPивном Aо;ле:у Mила оMухваћена ;ра:ском PериPоријом. То-
Aоним Ad Fines је Aре:сPављао исPочну ;раницу иMарско; ру:ар-
ско; ре;иона и означавао је Aрелаз са мунициAалне PериPорије
Наиса на царски Aосе:. У Равној је Aронађен царски наPAис из
242. ;о:ине, Aосвећен Гор:ијану III, на коме је наве:ено име Лу-
ција КаPија Целера, који носи PиPулу legatus Augusti pro praetore.24

ИсPа личносP се Aо свој Aрилици сAомиње на још :ва сAоменика
са ју;а Горње Мезије. На жрPвенику Aосвећеном Нимфама, Aро-
нађеном у Куршумлијској Бањи сPоји :а је Mио AонPифик.25 Дру;и
сAоменик је миљоказ из цркве Св. Николе у Куршумлији, AосPа-
вљен 242. ;о:ине. Луције КаPије Целер је, AреPAосPавља се, у Pи-
мочкој оMласPи Mио за:ужен :а врши на:зор на: ру:арским Aо-
словима, :ок се ње;ово име на миљоказу са PериPорије сPанице
Аd Fines :ово:и у везу са AоAравком AуPева Pоком Гор:ијанових
Aохо:а AроPив Aерсијско; цара ШаAура (Petrović, 1997,
сPр. 125–126). У Куршумлијској Бањи је 2005. ;о:ине оPкривен
Aреломљен миљоказ са наPAисом у :ва ре:а: Imp(eratori) Caesari
(Petrović, 2006, сPр. 367–376). ПреосPали :ео наPAисно; Aоља је
Aразан, шPо указује на Pо :а PексP није :овршен, али је AоменуPи
миљоказ важан јер AоPврђује Pрасу римско; AуPа Naissus–Lissus и
Pо на :еоници Ad Fines – Vindenae. УAраво зMо; ру:арске оMласPи
кроз које је AуP Aролазио, ње;ов је економски значај Mио велики.
ПуPем Наис–Лисус, који је са;рађен у :ру;ој Aоловини I века н. е.,

24 IMS III/2, p. 76, № 22. 
25 IMS IV, p. 119, № 105.
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креPале су се ле;ије Aрема Дунаву, вршио се PрансAорP роMа и си-
ровина, као и хране за војску (Јоцић, 1982, сPр. 71–78). ПуP је Mио
веома значајан и зMо; Pо;а се морало во:иPи рачуна о ње;овом
о:ржавању и оMнови.

Долином Тимока AроPезао се је:ан о: најважнијих AуPева
Naissus–Ratiaria који је Aовезивао Наис и ценPралноMалканске
оMласPи са По:унављем. ПуP је из Наиса во:ио на исPок, :есном
оMалом Нишаве (Aреко Aо:ручја Ја;о:ин мале и Врежине) Pе је
ко: :анашње; села Малче скреPао на север и AраPио Pрасу мо:ер-
но; AуPа и железничке Aру;е :о Сврљи;а. Даље Aрема северо-
исPоку AуP је ишао :олином Сврљишко; Тимока и Aролазио Aре-
ко Плужине ;:е је Aронађен миљоказ ТреMонијана Гала који се
:аPује у Aерио: о: 251–253. ;о:ине (Вулић, 1948; IMS IV, 131–132,
Mр. 127; ПеPровић, 1976, сPр. 45; ПеPровић, 1992, сPр. 130–131). До-
лину реке AуP је наAушPао ко: месPа Палилула јер је река улази-
ла у Pешко Aрохо:не кањоне, а :рум је изMијао јужно о: Књажев-
ца Aреко Aланинско; Aревоја ТресиMаMа, ;:е се мо;ао сAајаPи са
:еоницом која је во:ила са заAа:а из месPа Praesidium Pompei и Aу-
Pем који је ишао са ју;а из Aравца насеља Turres и Remеsiana (Пе-
Pровић, 1999, сPр. 118). И овај AуP је Aролазио Aреко PериPорије
Mо;аPе ру:ама (Равна) Pе је сPо;а имао велики економски, али и
војни значај, зMо; че;а су уз саоMраћајницу Aо:и;нуPа насеља и
војни ло;ор (ПеPровић, 1976, сPр. 43–56). На AуPу Наис-Рацијарија
заMележене су сле:еће сPанице са раз:аљинама у римским
миљама: Naissus XVII Timacum Maius XX Timaco Minus XXVII Combus-
tica XXVII Ratiaria. У науци се :у;о расAрављало о уMикацији сPа-
нице Timacum Maius коју су Aоје:ини исPраживачи смешPали ко:
села Р;ошPе, не:алеко о: Књажевца, :ок је Mило и оних који су
ову сPаницу лоцирали ко: села Нишевци ко: Сврљи;а (Мирко-
вић, 1968, сPр. 90; Јовановић, 1997, сPр. 47; Mannert, 1824).26 Најно-
вијим археолошким исPраживањима ор;анизованим на локали-
PеPу ко: Нишевца оPкривени су осPаци анPичко; насеља за које
се AреPAосPавља :а је мо;ло MиPи Timacum Maius (ПеPровић, Фили-
Aовић, Миливојевић, 2012, сPр. 97–109). РасPојање између Наиса и
ове сPанице је око 24-26 km, :ок је раз:аљина између Сврљи;-;ра-
:а, исAо: ко;а је Aролазила Pраса римско; AуPа, и По:виса Mила
10 km. О: По:виса :о Равне (Timacum Мinus) осPајало је још 15 km,
којима :о:ајемо и 5 km раз:аљине између Нишевца и Свр-

26 Први који је Timacum Maius смесPио ко: села Нишевци Mио је Ф. Каниц у:
Römische Studien in Serbien, Wien (1892), 101.
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љи;-;ра:а, чиме се :оMија око 55 km, колико је Aрема ПојPин;еро-
вој PаMли и Mила раз:аљина између Наиса и Равне. Уколико Mи и
:аље смешPали Timacum Maius ко: Књажевца Pо Mи значило :а су
на расPојању о: 10 km Mиле смешPене :ве сPанице, :ок кроз Pешко
Aрохо:ан и неAрисPуAачан Aланински Aре:ео око Сврљи;а није
Mило није:не сPанице. Тешко је замислиPи :а су AуPници мо;ли
MиPи AреAушPени сAором и Pешко Aрохо:ном Aре:елу кроз који
је PреMало Aроћи у :ужини о: 45 km Mез ије:но; о:маралишPа.
Овај AуP је, Aоре: оно; :уж :олине Мар;уса, Mио најкраћа веза
Наиса са Рацијаријом и осPалим ;ра:овима на Дунаву. По:ручје
кроз које је Aролазио Mило је Mо;аPо ру:ама Pе је AуP осим за кре-
Pање војске служио и за PрансAорP меPала и сваку :ру;у PранзиP-
ну Pр;овину између исPока и заAа:а ЦарсPва.

СPаница Timacum Minus лоцирана је ко: села Равна, северно о:
Књажевца, ;:е је оPкривено значајно налазишPе Aоре: ко;а је во-
:ио AуP за Рацијарију (ПеPровић, 1976, сPр. 46). Ово налазишPе је
Aривлачило Aажњу исPраживача још AочеPком XX века.27 На ло-
калиPеPу на левој оMали Бело; Тимока, североисPочно о: :ана-
шње; села Равна, Aронађени су Mројни сAоменици, који су AоPом
:овели :о оPкрића Pврђаве, храмова и оMалских AосPројења. По:-
ручје уPврђења и насеља Timacum Minus Mило је Mо;аPо ру:ама,
зMо; че;а је у касPелу Mила сPационирана II коњичка кохорPа Дар-
:анаца (cohors II Aurelia Dardanorum equitata), која је имала за:аPак
:а оMезMеђује ру:ник и шPиPи конвоје са ру:ом.28 О: Равне AуP је
:аље ишао Aреко села ДеMелица, ;:е су оPкривени камени осPаци
анPичке саоMраћајнице (М. Гарашанин, Д. Гарашанин, 1951,
сPр. 205). ПоPом је скреPао ка исPоку и :олином КориPске реке
Aрелазио Aреко :анашње; Салаша у Бу;арској и во:ио за Кла:руA
(Combustica) и :аље :о Рацијарије (Ratiaria) (ПеPровић, 1976,
сPр. 46).

Извесно је :а се Наис налазио на раскрсници важних Pр;овач-
ких и војничких AуPева који су во:или за Виминацијум и Син;и-
:унум на северу, за Рацијарију на североисPоку, Сер:ику и Конс-
PанPиноAољ на исPоку, Солун на ју;у и Љеш на ју;озаAа:у. Гра: је
Mио значајна раскрсница и усAуPна сPаница на AромеPном Pранс-
конPиненPалном AуPу, :ок је Нишава омо;ућавала развој речно;
саоMраћаја. ПуPевима који су Aрелазили Aреко PериPорије ;ра:а
креPале су се војне је:инице, Aролазили су и сами вла:ари и Aре-

27 О исPоријаPу исPраживања Равне ви:еPи: IMS III/2, 24–26.
28 IMS III/2, 44.
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ношена је различиPа роMа којом се Pр;овало. УAраво су се Pим Aу-
Pевима шириле и:еје, веровања, оMичаји, начин живоPа из
у:аљених :елова ЦарсPва. Захваљујући свом ;еоAолиPичком Aо-
ложају и чињеници :а се ;ра: налазио на изузеPно важном AуPу
који је Aовезивао исPочне и заAа:не Aровинције Римско; царсPва
Pоком III и IV века, Наис је AосPао важан AолиPичко-економски и
војнички ценPар.

ОБЈАВЉЕНИ 
ИЗВОРИ

Amm. Marc. Ammiani Marcellini rerug gestarum libri qui supersunt, ed. C. U.
Clark, Berolini 1910.

Tac. C. Taciti Germania, ed. Reeb, Leipzig–Berlin 1930.

Procop. De aed.Procopii, De aedificis, ed. J. Haury, Leipzig 1963.

ЛИТЕРАТУРА Ај:ић, Р. (1974). „АнPичке некроAоле у Нишу”. Нишки з9орник I, 33–45.

Ан:рејевић, Б. (1971). „РазвиPак Ниша о: сре:ине XV :о краја XVII века”.
Нишки з9орник 1, 62–72.

Вулић, Н. и ПремершPајн, фон А. (1903). „АнPички сAоменици у СрMији”.
С0оменик XXXIX, 43–89.

Вулић, Н. (1931). „АнPички сAоменици у СрMији”. С0оменик LXXI, 4–259.

Вулић, Н. (1941–48). „АнPички сAоменици наше земље – Трачки коња-
ник и :ру;е иконе из анPичко; :оMа”. С0оменик XCVIII, 1–339.

Гарашанин, М. и Ај:ић, Р. (1971). Праис�оријске кул�уре Поморавља и ис-
�очне Ср9ије. Ниш.

ЗоPовић, Љ. (1961). „ИзвешPаји са искоAавања касноанPичке некроAоле
у Нишу”. Лимес у Ју/ославији I, 171–175.

ЗоPовић, Љ. и ПеPровић, П. (1980). „Ја;о:ин мала – касноанPичка некро-
Aола”. Археолошки 0ре/ле� 23, 115–116. 

Јацановић, Д. (1981). „Ме:ијана железничка сPаница Ћеле кула – касно-
анPичка некроAола”. Археолошки 0ре/ле� 22, 97–99.

Јовановић, А. (1977). КомAлеP за и;ру из ;роMа са ;ра:ско; Aоља у Нишу
(IV век)”. Нишки з9орник 3, 131–142.

Јовановић, А. (1989). „Археолошки Pра;ови сеоMе наро:а у Нишу и око-
лини”. Нишки з9орник 17, 87–100.

Јовановић, А. (1997). „АнPичке комуникације на ;орњем Тимоку”. Глас-
ник ср0ско/ археолошко/ �руш�ва 14, 41–53.

Јовановић, Д. (1956). „Неки PоAо;рафски Aо:аци о сPаром Нишу”. С�ари-
нар V–VI, 365–372.



ТОПОГРАФИЈА И ПУТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЈИ АНТИЧКОГ НАИСА

ИРЕНА В. ЉУБОМИРОВИЋ 239

Јоцић, М. (1982). „Римски AуP Naissus–Lissus у Горњој Мезији”. Нишки з9ор-
ник 11, 71–78.

Јуришић, А. (1956). Сао0ш�ења Ре0у9личко/ Заво�а за заш�и�у с0оменика.

КосPић, Ђ. (2011) (Aрир.). Слике са Балкана Феликса Каница. Бео;ра::
Наро:ни музеј. 

ЉуMомировић, И. (2013). Никола Вулић – ис�оричар ан�ике. Ниш. 

ЉуMомировић, И. (2015) (ур.). Феликс Каниц на цен�ралном Балкану – 150 /о-
�ина ис�раживања у Нишу. Ниш: Филозофски факулPеP.

Маџаров, М. (1985). „РимскаPа сPаниција Viamata на A’Pја ФилиAол-Ес-
кус”. Археоло/ија 27/2, 36–45.

Милошевић, Г. (2004). „МарPиријум и ;роMљанска Mазилика у Ја;о:ин
мали у Нишу”. У: М. Ракоција (ур.), Ниш и Визан�ија II (сPр. 121–140). Ниш:
Нишки кулPурни ценPар.

Милошевић, Г. (2005). „ИPалијански Aлан Ниша из 1719. ;о:ине као Aо-
во: за реконсPрукцију из;ле:а сре:њовековно; и анPичко; ;ра:а”. У: М.
Ракоција (ур.), Ниш и Визан�ија III (сPр. 149–162). Ниш: Нишки кулPурни
ценPар.

Мирковић, М. (1960). „Римски AуP Naissus–Scupi и сPанице Ad-Fines”. Жи-
ва ан�ика X, 249–256.

ПеPровић, В. (2007). Дар�анија у римским и�инерарима (/ра�ови и насеља).
Бео;ра:: Балканолошки инсPиPуP САНУ.

ПеPровић, В., ФилиAовић, В. и Миливојевић, С. (2012). Сврљишка о9лас� у
0раис�орији, ан�ици и сре�њем веку. Бео;ра:: Балканолошки инсPиPуP
САНУ.

ПеPровић, Н. (1968). Касноан�ичка некро0ола у Ја/о�ин мали (во:ич Mез Aа-
;инације). Ниш.

ПеPровић, П. (1967). „Нови миљоказ ФилиAа I АраMљанина – Aрило;
PоAо;рафији”. С�аринар VIII, сPр. 56–60.

ПеPровић, П. (1976). „СPанице Timacum на AуPу Naissus–Ratiaria и анPичко
насеље ко: села Равна”. С�аринар XXVI, 43–56. 

ПеPровић, П. (1992). „АнPички Сврљи;”. У: С. ПеPровић (ур.), Кул�урна
ис�орија Сврљи/а II (сPр. 121–132). Ниш. ПросвеPа.

ПеPровић, П. (1993). „Naissus – за:ужMина цара КонсPанPина”. У: Д. Сре-
јовић (ур.), Римски царски /ра�ови и 0ала�е у Ср9ији (Галерија САНУ,
књ. 73) (сPр. 57–81). Бео;ра:: САНУ.

ПеPровић, П. (1999). Ниш у ан�ичко �о9а. Ниш. ПросвеPа.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVI (4)/2016

240 ИРЕНА В. ЉУБОМИРОВИЋ

Рашковић, Д. (2007). „Римско насеље Praesidium pompei – Римљани у
Алексиначкој коPлини” у: М. Ракоција (ур.). Ниш и Визан�ија V (сPр.
219–223). Ниш. Нишки кулPурни ценPар.

Срејовић, Д. (1959). „Два касноанPичка AорPреPа из СрMије”. Жива ан�ика
IX, 253–264.

Срејовић, Д. и Цермановић-Кузмановић, А. (1987). Римска скул0�ура у
Ср9ији. Бео;ра:. Галерија САНУ.

Томовић, М. (1994). Римска скул0�ура у Горњој Мезији (:окPорска :исерPа-
ција).

Barnes, T. (1981). Constantine and Eusebius. Cambridge Mass. and London.

Bugarski, A. (1997). Ikonografija i specifičnost reljefa Mitrinog kulta obrađena
s dvije strane. Zadar: Arheološki muzej.

Dušanić, S. i Mirković, M. (1976). Inscriptiones de la Mésie Supérieure I: Singidu-
num et le nord.ouest de la province. Beograd: Centar za epigrafiku i numizma-
tiku.

Kanitz, F. (1892). Römische Studien in Serbien. Dr Donau-Grenzwall, das Stassenn-
netz die Städte, Castelle, Denkmale, Thermen und Bergwerke zur Römerzeit im König-
reiche Serbien. Wien.

Kiss, Z. (1984). Etudes sur le portrait impérial romain en Egypte. Warszawa.

Mannert, C. (1824). Tabula iteneraria Peutingeriana. Lipsiae: Hahn.

Petrović, P. (1979). Inscriptions de la Mésie Supérieure IV (IMS IV): Naissus – Reme-
siana – Horreum Margi. Beograd. Centar za epigrafiku i numizmatiku.

Petrović, P. (1995). Inscriptions de la Mésie Supérieure III/2: Timacum Minus et la
vallée du Timok. Beograd: Centre d'études épigraphiques et numismatiques de
la Faculté de philosophie de l’Université de Belgradе.

Vasić, M. (2001). „On the Porphyry Head from Niš once more”. Starinar L,
245–251.

Vasić, M. и Milošević, G. (2000). Mansio idimum rimska poštanska i putna stanica
kod Medveđe. Beograd.



ТОПОГРАФИЈА И ПУТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЈИ АНТИЧКОГ НАИСА

ИРЕНА В. ЉУБОМИРОВИЋ 241

IRENA V. LJUBOMIROVIĆ
UNIVERSITY OF NIŠ
FACULTY OF PHILOSOPHY

SUMMARY TOPOGRAPHY AND THE ROAD NETWORK 
IN THE TERRITORY OF ANCIENT NAISSUS

Archaeological research revealed that ancient Naissus was located
on the right bank of the Nišava, on the territory partially covered by
the Niš Fortress. The ancient town developed on a wide and flat
terrain, which offered good conditions for settlement, but also for
raising fortifications. According to modern scholars, the urban
settlement on the right bank of the Nišava was preceded by a small
native village (vicus), which was important for the erection of the
town fortifications. Numerous roads were linking Naissus with the
surrounding regions and villas in the countyside. We learn about
them on the basis of epigraphic and archaeological material mile-
stones and remains of roads, but also on the basis of the location of
the necropolises, which in the classical period often sprang up near
the suburban roads. The road leading to the east crossed the Nišava
by a stone bridge, whose remains were visible not far from today's
“Benetton” factory. The road led further over “Gabrovac land”,
intersected with streams over which the remains of three stone
bridges from the Roman period were found. This route led to Medi-
ana, a suburb with villas three miles distant from the city. Another
important road connecting the region Pomoravlje with the southern
parts of the province of Dalmatia was the road Naissus-Lissus. TA
section leding to Macedonia and the harbour of Thessalonica over
Scupi branched from it south of Naissus: Ad Herculem, Hammeum Ad
Fines, Vindenae and Vicianum. FromVicianum station (Vučitrn) one
section ran towards Lissus and another towards Scupi.

Throughout the Timok valley stretched one of the most important
roads (Naissus-Ratiaria) that linked Naissus and the central Balkan
areas with the region of Podunavlje (the Danube basin). The road led
from Naissus to the East, along the right bank of the Nišava (across
the areas of Jagodin mala and Vrežina) and, at the modern village of
Malča, it turned towards the North, following the route of the
modern road and railroad to Svrljig. Further to the northeast, the
road led through the valley of Svrljiški Timok and was passing
through Plužina where a milestone of Trebonian Gallus was discov-
ered (251–253 AD). The road left the river valley near a place called
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Palilula because the river was entering impassable canyons, and the
road ran south of Knjaževac over the mountain pass Tresibaba,
where it connected to the sections that led from the West (Praesidium
Pompei) and the South (Turres, Remesiana).

Epigraphic monuments are of particular importance for studying
the history of ancient Nais. These provide valuable informtion on the
way of life, customs, religion, government, military and social organ-
ization of this city. Funerary inscriptions often contain data that
could be used in topography or onomastic research. Honorary
inscription set up by the city councils supply information about the
communities that erected them.

KEY WORDS: Nais, roads network, topography, archaeological findings.
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