
РИМСКИ ПУТ NAISSUS-SCUPI И СТАНИЦЕ
AD FINES

Забуном аутора Табуле Појтингериане, или још вероватније, 
грешком преписивача, неке станице са дела римског пуха Naissus- 
Scupi уписане су на следећу релацију Scupi—Stobi. To je изазвало 
неслагања y отстојањима између главних тачака на овом путу, 
a и забуну y распореду међустаница. Скупи, чија je стварна уда- 
љеност од Naissus-a y најкраћој линији нешто већа од 150 км. 
на Табули je трећа станида после Naissus-a без одређеног броја 
миља. Растојање, међутим, између два следећа градска насеља, 
Скупи и Стоби, према подацима Табуле износи 110 миља или 
165 км. док стварна удаљеност није већа од 50 миља или 76 км. 
Ово неслагање стварних растојања између градских центара који 
ce данас сасвим сигурно могу локализовати с онима која даје 
Табула може ce објаснити само тиме што су неке станице заједно 
са бројевима који означавају миље са релације Naissus—Scupi 
пренете на следећу, Scupi—Stobi.

Пут Naissus—Scupi—Stobi на Табули овако изгледа:

Сл. 1

Досада je било више покушаја да ce да прави распоред станица, 
a тиме да ce утврди и њихова међусобна удаљеност. Hahn1) je 
већ y свом путопксно-ксторијсксм делу приметио да све станице 
које Табула наводи између Scupi-a и Stobi-a не припадају овом 
Делу пута. Он je те, по његову мишљењу сувишне станице, пренео 
на претходну реладију између Скопља и Ниша оним редом којим 
су оне наведене на Табули. ГТри томе он станицу Scunis, која ce 
данас према опште прихваћеном мишљењу исправља y Scupis, 
локализује јсод данаш њ ег ЈТесковда. Станида Anausaro ce код 
њега поклапа са данашњим Врањем. Порсд неодрживе претпо-

г) Hahn, Reise von Belgrad nach Saloniki Denkschriften d. k. Akademie 
d. Wissenschaft in Wien Bd. H (1861) S. 235.
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ставке да je Scupi изостављено са Табуле, a да Scurris означава 
неку станицу код данашњег Лесковца, која би према знаку којим 
je забележена на Табули морала бити градско насеље. Овој хипо- 
тези може ce замерити и то да растојање Naissus—Scupi скраћује 
за 26 миља.

Слично Hahn-y покушао je да реши збрку y Табули и Тота- 
schek.2)

За разлику од њих Miller3) je y свом опширном делу посвеће- 
ном римским итинерарима предложио један доста комплккован 
начин за довођење y ред станица на овом делу римског пута. Он 
je претпостављао да не треба унети измене само y распоред међу- 
станица, већ да треба изменити и бројеве хсоји означавају расто- 
јање y миљама. Он сматра да прво треба идентификовати станицу 
Ad Hercule код Стобиа са станидом Ad Herculem код Naissus-a. 
Одвајање пута на југ он убележава не код станице Hammeo, како 
je το на Табули, већ од станице Ad Hercule(m), прве после Naissus-a. 
Цео ток пута између Нкша и Скогша овако би изгледао: Naissus— 
XIIII—Ad Hercule(m) —VIII—непознатата станкца—XX—Ad Fines 
—XXV—Anausaro—XII—купатило—XXI—Scupi. Сувишне станице 
са пута Scupi—Stobi он ставља кзмеђу Ниша и Скопља, али не 
оним редом којкм су оне наведене на Табули, већ обрнутим.

Замерка коју je овој хипотези учинио Вулић4) да ce y њега 
вињата купатила не поклапа ни с једном од бања за које данас 
знамо y овој области можда и није тако значајна, јер нијеискљу- 
чиво да нека бања нестане и за крађе време него што je оно које 
нас дели од настанка Табуле. Миого озбиљнији недостатак ове 
хипотезе je тај што ce она тешко може довести y везу с Табулом 
и отстојањима која оиа даје. Мало je вероватно да су број^ви 
који: означавају миље уз поједине станице измишљени. To углав- 
ном не одговара карактеру грешака y римским итинерарима. 
Дати бројеви ce y њима готово увек могу довести y склад уз извесно 
премештање станипа или премештање отстојања.

Полазећи од општег уверења да je  римски пут од Ниша према 
Скопљу који je забележен на Табули ишао директно на југ долином 
Јужне Мораве, Н. Вулнћ je y поменутом раду5 б) дао своју исправку 
распореда станица између Naissus-a, Scupi-a и Stobi-a. Овај нови 
распоред требало je да задовољи и његову претпоставку о гра- 
ници градских територија Ниша и Скопља. Као и Miller, Н. Вулић 
сматра да je Ad Hercule т Ad Herculem једна иста станица, од 
које ce одвајао пут према Scupi-y. Ha даљем току пута он прет- 
поставља ове станице: Najsso—ХИП—Ad Herculem—VIII—Ad

2) W. T omaschek, Haemus -Halbinsel > Sitzungsber. d. Akademie in Wien 1881 
S. 451. Kanitz, Studien in Serbien стр. I l l  такође усваја ову исправку. Међу- 
тим он ипак сматра да je локализовање станице Scunae неизвесно.

3) K. Miller3 Itineraria Romana, Stuttgart 1916, стр. 555.
4) H. Вулић, Територија римскоГ Скопља> Гласник Скопског научног

друштва 1(1925) стр. 3.
б) Op. cit. стр. 4.
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Fines—XXXII—Anaiisaro—XII—Aquas—непозната станица (?) — 
непозната станица (?) — Sciipis —XXI—Aquas—VIIII—Presidio— 
VIIII—Ad Cephalon—XIII—Gurbita—VIII— Stopis. Станша Ad 
Fines на 22 миље од Ниша означавала би јужну гранвду античког 
Naissus-a и y исти мах почетак територије Scupi-a.

Оно што je ову реконструкцију пута чинило привлачном je 
идентификовање вињете бање на Табули са данашњом Врањском 
Бањом. Међутим, даљи ток пута после Врањске Бање код њега 
je неизвестан. Растојање од око 100км., колико дели Врањску 
Бању од Скопља y њега je остало празно, без одређених станица. 
Тешко je веровати да су аутору Табуле измакле све ставице с овог 
дела пута који je везивао два важна градска центра y овој области, 
док то није случај с неким мање важним деоницама.

Поновно разматрање овог већ више пута расправљаног пи- 
тања оправдавају две ствари: прво, досада нису узети y обзир 
сви моменти који могу помоћи при решавању овог питања, друго, 
није ce тражила подршка y епиграфском материјалу.

Чини ce да je основна погрешка y досадашњим разматрањима 
била та што ce увек полазило као од дефинитивке чињенице од 
уверења да je пут од Naissus-a према Scnpi-y текао кајкраћим 
правцем према југу. Могуће je да je y римско доба и такав један 
пут постојао, али да он није забележен на Табули, већ један други 
који je текао прво на југо-запад, може ce показати једном паж- 
љивом анализогА података које пружа сама Табула као и оних 
на епиграфским споменицима.

Ако би ce правац који je озкачио Н. Вулић и његови прет- 
ходници следио и даље на југ од Врањске Бање, онда бк ce морало 
наићи на Куманово. У овом крају ce налазила, како то потврђују 
натписи из Куманова, царинска станица Lamud6) (што може бити 
и скраћенида од имена места). Табула, међутим, на релацији, 
N aissus-Scupi нигде не бележи ову станицу. Према томе пут 
који je забележен на Табули није пролазио овим лравцем. Паринска 
станица Lamud која je морала бити на путу, лежала je можда на 
споредној прузи, на оној која je преко Ниша повезивала Скопље 
и Сгфију.

Пут Ниш—Скопље за који зна Табула морао je ићи другим 
правцем. На овој карти он ce за Scupi не одваја директно од Nais
sus-a, већод друге станицекоја je лежала на путу према Lissus-y. 
Јасно je отуда да су пут према Љешу и пут према Скопљу од Ниша 6

6) Текст натписа гласи: Deo inv(i)c(to) pro/ sal(ute) Aug[g(ustorum)] /N[n] 
(=nostrorum duorum) templum/ vetustate/ dilapsum impendio/ suo restituit/ 
Apollonides eor(undem)/ ser(vus) sc(rutator) stat(ionis) Lamud./ Gentiano et 
Bass(o) co(n)s(ulibus) — Споменик CKA 75 (1933) 155. и још једаи из исте, 211 
год. D(eo) S(oli) M(ithrae) / Fano mag(no)/ pro sal [r(ute) Augl(ustorum)] n[n] 
( —nostrorum duorum)/ Apollonides / eorund(em) vect(igalis) Il/lyr(ici) ser(vus) 
(contra)sc(riptor) stat(ionis) Lamud. quam vove/rat co(ntra)sc(riptor) stat(ionis) 
Vizi(ani)? v. s. 1. m. — на једној побочној страни Gentiano et Bass [(o) co(n)s(uH- 
bus)] a на другој y монограму Vizianus. — Споменик СКА 75 (1933), 155.
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прво полазили y истом правцу. Главни циљ аутору карте je и био, 
како изгледа, да обележи ток пута према Lissus-y, a усто и оне 
путеве који су ce узгред одвајали? од главне магитрале и посве- 
зивали јс са важнијнм градскпм дентрима. Ако ce крак према југу 
није одвајао одмах од Ниша, онда je било мало разлога за његово 
одвајање од успутне станице Hammeo или Ad Herculem, око 20 
миља западније. Његово одвајање код ове етанице на Табули 
могло je бити убележено само зато што je ту једино било места 
за уписивање новог правца. Ако je пут према Скопљу упоредо с 
путем дрема Љешу прво текао према југо-западу, a το показује 
његово одвајање тек од једне успутне станице, онда je логично 
прттпоставити да ce он и држао тог правда све до оне тачке докле 
je било могуће да, не удаљавајуђи ce од оне ланије на западу на 
којој je лежало Скопље, ксристи исту трасу. Последња тачка на 
западу која лежи y висини Скопља на путу ирема Lissus-y je Yiciano 
(Вучитрн). Обележити одвајање пута на овом месту, међутим, 
било je немогуће због тога што je копно на овом делу Табулејако 
сужено, тако да би y случају уписивања још једног пута поред већ 
постојећих, било практично немогуће разликовати станиде по- 
јединих релација. Зато je аутор итинерара, имајући стално на уму 
да je пут према Scupi-y ишао прво на југо-запад, његово скретање 
на југ убележио на оној тачки пута где je за то било места. Отуда 
ce он одваја не од станице Yiciano, где je стварно могло бити ње- 
гово скретање већ од станице Hammeo. Како ни овде није било 
места за остале међустанице, то je обележен само правац Scupi, 
a станице су заједно с ознакама миља пренете на следећу релацију. 
Да je на овом месту, тј. код станице Hammeo, био циљ само да ce 
означи правац потврђује можда и то што уз Scupi не стоји никакав 
број који би означавао раздаљину.

Уколико je напред наведено тачио, први део пута Naissus— 
Scupi имао би ове заједничке cfauHue с путем Naissus—Lissus: 
Naisso—XIIII—Ad Hercule—Yî—Hammeo—XX—Ad Fines—XIX— 
‘Yindeni f.—:XX—Yiciano. Ако je пут према Scupi-y скретао на југ 
од станице Viciano, онда je релативно лако утврдити и остале 
станице на њему. На ово растојање уствари треба пренети сувишне 
станиде са пута Scupi—Stobi.

Koje станице треба задржати на релацији Stobi—Scupi 
показала je Ф. Папазоглу y својој великој студији о македонским 
градовима7). Полазећи од тога да ce станица Praesidium налазила 
код Катланова, на 21 миљу од Скопља, што потврђује и један 
миљоказ из његове околине с назнаком XX миља, она даје овај 
распоред отаиица: Scupis—XXI—Praesidio—VIIII—Ad Cephalon— 
XIII—Gurbita—VIII—Stopis. При томе je псказала да Вулиће;во 
уметање вињете бање на осмој миљи од Скопља само непотребно 
продужује цело раетојање Скопље—Градско. Код оваква редо-

7) Ф. Папазоглу, Македопски ïpagobu y  римско доба: Скопље 1957 стр. 82 
и напомена 73 на истој ст-рани.
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следа станица распоред који даје Табула незнатно је ‘ измењен, a 
раздаљина тачно одговара стварној удаљености Scupi— Stobi 
(51 миља или 76 киломезара).

Преостале станице с овог дела пута према томе припадаЈу 
растојању Scupi—Viciano. Њих треба, бсз измене међусобних 
растојања, обрнутим редом ставити испред Скопља, y иравцу 
Вициана. При томе ce добија овај ток пута: Scupis—YIIII—Ad 
Hercule—VIII—Ad Fines—XXXV—Anausaro—XII—Viciano. Остаје 
ван тока пута вињета купатила. Могуће je да je она доспела овде 
са друге релације, на пр. с пута Ниш—Вучитрн, на којем je и y 
античко доба псстојала бања код данашње Куршумлиске Бање, 
потврђена и на епиграфеком материјалу8). Изгледа да она није 
лежала на самом путу, већ око 2 миље југо-западно од данашње 
Куршумлије,9) која ce идентификује са станицом Нашшео на путу 
Naissus—Viciano. Уместо код станиде Ad Fines која ce налазила 
између градова Naissus и Vicianus, она je грешком доспела код 
станице Ad Fines између Viciana и Scupi-a. Грешка je утолико 
лакше могла настати што бања, како изгледа,није лежалана самом 
путу, него нешто јужније10).

Потврду за овакав ток пута Naissus—Scupi налазимо и y 
епиграфском материјалу. У околини Качаника нађен je један натпис 
који je овако прочитан: Imp. Caes. М. Aemilio Aemiliano p. f. 
invicto Aug. pontifici maximo tribun, pot. p. p. cos. procos, ab 
Vi[m(inacio)] m. p. CC.11)

Последњи ред на овом натпису може значити само то да je 
преко Качаника пролазио иут од Виминациума према Скопљу, 
a једина траса коју je за то могао користити јесте ота која je преко 
Вициана ишла даље за Љеш. Друкчије ce не може објаснити чиње- 
ница да ce миље на овом месту броје од Виминациума. Према 
подацима Табуле растојање од Виминациума до Качаника преко 
Ниша и Вициана износи 239 миља.12)

8) Споменик СКА 98 (1941—48) бр. 221. У реду 4 овог натписа Вулић je 
погрешно допунио скраћеницу BAS ca Bas(siana) уместо ca bas(im).

9) У Куршумлији je нађен један миљоказ с ознаком mil. II што једино 
може означавати растојање до Куршумлиске Бање, која ј е на неколико кило- 
метара од Куршумлије.

10) Претпоставка Драгашевића да вињета на овом месту не означава 
бању, већ војни логор, praesidium чини ce недовољно убедљивом (Драгашевић, 
Археолошко-Географска истражидања  ̂ Гласник Српског ученог друштва XLV 
1877, 115—116.

п) Evans, Antiquarian Researches in Illyricum vol. XLIX, Westminster 1885 
стр. 75=CIL III 8270 =  Споменик 71 (1931) бр. 180.

12) b . Domaszewski, Die Grenzen von Mösia Superior und iïlyrischer 
Grenzzollr, Arch.-epigr. Mitt. XIII (1890) стр. 148 као и Miller, op. cit. ст. 557 
знали су за овај и неке друге миљоказе из околине Качаника. Њихову појаву 
на овом месту они су тумачили тиме што je овуда пролазио споредни пут ко- 
ришћен y војне сврхе, који je преко Улпиане повезивао Ниш и Скопље. Међу- 
тим ако je пут пролазио преко Улпиане онда од Виминациума до Качаника 
није могло бити преко 200 миља, колико стоји на наведеном миљоказу.
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Поред овог споменика имамо неколико миљоказа који су 
обележавали растојање од Скопља до појединих станида на путу 
према Вициану. Код данашњег места Генерал Јанковић.на десетак 
километара северно од Скопља, Вулић je нашао два миљоказа 
који су лежали in situ.13) И на једном и на другом забележено 
je растојање од m. р. VIÏII. Прва станица према предложеној рекон- 
струкцији од Scupi-a према Vicianu je Ad Hercule на VIIII миља 
удаљености. To јасно показује да je треба локализовати на овом 
месту. Она никако не мора бити истоветна са станицом истог 
имена код Ншпа14), како су то мислили ранији иетраживачи. 
И једна и друга могле су ce налазити y близини неког светилишта 
Херкула—божанства чијијекулт био веема раширен y Дарданији.

Следећа станица према Вициану била je Ad Fines, на Табули 
VIII миља удаљена од станице Ad Hercule. Отстојање од 8 миља 
од споменуте станице и 17 миља од Scupi-a пада y околину Качаника 
(око 25 км од Скопља). Сем већ споменутог натписа који je озна- 
чавао број миља од Виминациума Еванс je y овој околини, између 
Елис хана и Качаника наишао још на један миљоказ који je садржао 
два натписа из разног времена15). На каснијем који je из времена 
Константина налази ce овако прочитан текст: ...Constantini pii 
felicis maximi victoris ac triumfatoris semper aug. mil XII. Osaj нат- 
пис je y лошем стању сачуван тако да није сасвим поуздано да ce 
код mil. XII. завршава. Сасвим je могуће да je овај број био већи, 
и да je означавао миље од Скопља до Ad Fines. Да je y Качанику 
постојала станица y којој je била смеиггена царинска контрола 
показује и један натпис нађен y овој околини, y Руњеву, на коме 
ce спомиње један villicus—царински службеник16).

На 35 миља од станице Ad Fines, између ње и Вициана лежала 
je према предложеној реконструкдији станица Anausaro. Недо- 
статак епиграфског материјала из ових крајева као и околност 
да Географ из Равене, који такође спомиње ову станицу као Nau- 
saro17), на овом месту преписује податке из Табуле, чине засада 
неизвесним локализовање ове станице.

Станица ^Vicianum од које ce један крак пута одвајао према 
Scupi-y, a други текао према Lissus-y налазила ce на 79 миља од 
Naissus-a (око 120 км) и на 64 миље од Scupi-a (око 96 км). Ова

13) Миљокази садрже ове нагписе: Imp. Caesari/ divi Traiani Parthici 
f(ilio)/ divi Nervae nepoti/Traiano Hadriano /Aug. p(ontifici) m(aximo) tribu
nicia) pot(estate) IIII cos. I ll L. Coelio Rufo/ leg(ato) Aug(usti) pr(o)pr(aetore) 
col (on ia) Scupin(orum) / m(ilia) p(asuum) VIIII. 3 Споменик CKA 71 (193L) бр. 
556 и још један нађен на истом месту који гласи: Imp(erator) Caes(ar)/div[i] 
Hadri/[a]ni fil. divi/ [Traijani nepos divi Nervae /pronepos/ Antoninus/ Aug(ustus) 
Piu[s] restitiut m(ilia) p(asum) VIIII. — Споменик CKA 71, бр. 555.

14) Ad Herculem између Ниша и Улпиане спомиње ce y Јорданеса као 
castrum (.Tord., Getica 186).

15) Evans, op. cit. стр. 77=CIL III 8271 =Eph. epigr. II 503. Код Еванса и 
y Ephemeris последњи ред ce састоји из неколико цртица.

16) CIL III 8185. Ha истом месту нађен je миљоказ из Децијева времена, 
Спом. 98 (1441—48) бр. 165.

1?) Geogr. Raf. стр. 205 ed. Pinder-Parthey.
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растојања падају y околину Косовске Митровице. Домашевски и 
Н. Вулић18) Yiciano идентификују с Вучитрном који je y словени- 
зираном облику и промењеном значењу сачувао римску основу. 
Драгашевић19) сматра да ce име Viciano сачувало y словенскем 
Звечан. Miller20), међутим, руководећи ce звучном сличношћу, 
идетнификовао je Viciano с Ulpiana. Поред тога што растојања 
на Табули не потврђују ову последњу претпоставку,; она противу- 
речи и осталим изворним подацима, епиграфским и литерарним. 
Птолемеј21) y својој географији зна за Ούενδενίς (на Табули Vin- 
denis, y Равената Vindinis), Ούελλανίς, које je према општем уве- 
рењу исто што и Beclano код Геогр. Рав.22) и Viciano y Табули (ово 
поеледње прихвата и Miller), a посебно за Ούλπιανόν, Ulpianum23). 
Из овога je већ јасно да су Viciano и Ulpiana морала бити два разна 
места. To исто каже и епиграфски материјал. На једаом натпису 
из 211 год. који je раније већ наведен, налази ce име Vizi(ano) и 
још једном y монограму Viziamis.24) Ha једном другом натпису, 
који je готово из истог времена (227 год.) читамо stat(ionis) 
Ulp(ianensis)25). Улпиана ce сломиње и на другим споменицима, 
тако да je ван сваке сумње да су и Viziano и Ulpiana постојали као 
разна места.

За локализовање које предлажу Н. Вулић и v. Domaszewski, 
тј. за Вучитрн, поред тога што то место одговара растојањима 
која даје Табула, говорило би и то што je на том месту нађено 
доста римског материјала и иатииса. На њима ce не спомиње име 
насеља, можда зато што je оно администразивно пршадало 
територији Улпиане. Како ce на натписима јављају углавиом 
градски управници, они спомкњу Улпиану као град y коме су вр- 
шили своју дужност.

Ако би ce следила данашња траса пута од Ниша до Скопља 
преко Кос. Митровице, онда ce мора начинити једно заобилажење 
да би ce дотакао Вучитрн. Како, међутим, немамо никакве основе 
да тврдимо да су римски и савремени пут ишли истом трасом, 
ово не може бити нека озбиљнија препрека да ce не усвоји гфед- 
ложена исправка на Табули.

Из података епиграфског материјала више момеДата пока- 
зују да je пут од Naissus-a према Scupi-y текао преко Viciana: 
прво, миљоказ y Качанику са бројем миља од Viminaciwn-a, с

18) V. Domaszewskiз op. cti. стр. 146—147; Н. Вулић5 ЈОА 6 (1903) Beibl. 
S. 39, бр. 45.

19) Драгашевић, о. с. стр. 69—73.
ао) Miller, op. cit. 557: Viciano, Beclano und Theclana (Ra); in der Nähe 

von Gracanica am Ufer der Sitesca, ein altberühmter Ort, Vorort der Lipljan, 
dessen Wortlaut dem alten Ulpiana entsprechen soll, verschrieben statt VLCIANO, 
Corruptel oder Nebenform von Ulpiano, Ulpiana, Ulpianum итд.

21) Ptolem. Geogr. III 9, 4.
2a) Geogr. Rav. 206 4,4.
23) Ptolem. Geogr. III 9,4.
24) b . напомену бр. 6.
25) JOA 6 (1930) Beibl. 29—30 h . 36.
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којим je морао бити директно повезан, затим подаци на миљо- 
казима из Генсрал Јанковића и Качаника који ce поклапају с пода- 
цима Табуле према предложеној исправци. Свакако ce не може 
објаснити случајношћу релативно обиље миљоказа на овој рела- 
цији с једне стране. и њихово потпуно отсуство y долини Јужне 
Мораве.

Цела релација Naissus—Scupi изгледала би овако:

При томе, растојање Naissus—Viciano 79 миља — око 120 
км. — стварно растојање y правој линији око 100 км. ; Viciano— 
Scupi 64 миље — око 96 км. — стварно растојање око 100 км.; ра- 
стојање Viminacium—Качаник на миљоказу преко 200 км.,према 
подацима Табуле преко Вициана 239 миља.

Станицу Ad Fines имамо на два места: између Naissus-a и 
Viciana и Scupi-a и Viciana. Прво Ad Fines иза станице Ad Hercul
em Н. Вулић je сматрао граничном линијом градске територије 
Ниша и Скопља.26) Друго Ad Fines после Hammeo није било обу- 
хваћено његовом реконструкцијом пута. Према rope наведенсм 
станида Ad Fines између Naissus-a и Viciamim-a заиста je могла 
означавати последњу тачку која je административно била обухва- 
ћена територијом Naissus-a. Међутим тешко ce може веровати да 
je овде већ почињала територија Scupi-a. Није увек неопходно 
да ce градске територије два града додирују, нарочито не онде 
где између њих леже и друга насеља која су могла имати градски 
статус па према томе и ширу градску територију. Почетак градске 
теркторије Скупија обележавала je друга станица Ad Fines на 17 
миља од Скопља, тј. она станица која je лежала код данашњег 
Качаника. Према томе изгледа да ce градске територије ова два 
велика градска насеља нису додиривале. Њих je можда раздвајала 
област града Улпијане који je лежао између њих.

Eeoïpag. Mnpocjiaba МиркоВић.

2б) Н. Вулић  ̂ op. cit. стр. 5.
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SUMMARY

Miroslava Mirkovic: THE ROMAN ROAD NAISSUS—SCUPI 
AND THE STAGES AD FINES

The Roman road Naissus-Scupi, mentioned in the Tabula Peutingeriana, 
in the opinion of the author, did not take the shortest cut to the souths i. e. the valley 
of the Juzna Morava River- the direction which has been generally accepted as right, 
but a part of the way ran to the south-west using the sanie track as the Naissus- 
Lissus road. As the by-way of the principal highway it did not fork southwards 
in the direction of Scupi at the Hammeo stage, as recorded οΛη the Tabula, but it 
went somewhat to the west, at the Viciano stage which should be located in the vici
nity of the present-day Vucitrn.

The earlier research workers have already noticed that the stages on the Naissus- 
Scupi are not faultlessly located on the Scupi—Stobi section of the road. However, 
they have placed those additional stages from the Scupi—Stobi section of the route 
into the valley of the Juzna Morava River, where their existence has never been 
confirmed either by a milestone or by any other epigraphic monument. The author 
of this article proposing a new direction of the road places these supernumerary 
stages between Scupi and Viciano. In doing this she gets the following direction of 
the route Naissus—Scupi: Naisso-XIIII-Ad Herculem-VI-Hammeo-XX-Ad Fines- 
XX-Vindeni fl. XIX - Viciano - XII - Anausaro - XXXV - Ad Fines - VIII - Ad Hercu 
le - VIIII - Scupis.

The new direction of the road has been confirmed by the following date on 
the epigraphic monuments: about ten kilometers from Skopje two milestones were 
found with the inscription VIIII miles, the distance corresponds to that of Scupi- 
Ad Hercule. At Kacanik, where the author places the Ad Fines Stage several mile
stones were found, and one of them registers the distance from Viminacium which 
corresponds to that of Viminacium—Kacanik given on the Tabula only in the case 
if the road went via Viciano.

According to the proposed reconstruction there were Ad Fines Stage in two 
places : thefirst 40 milesfrom Nis where the stage, as it has already accepted,marked, 
the end of the borough territory of Naissus, and the second 17 miles north of Skopje 
The latter marked off the territory covered by the administration of the town of 
Scupi.

17 Ziva Antika


