
ДВА НОВА НАТПИСА 
припадника легије II Adiutrix

У систематским ископавањима y Сремској Митровици 1960 
године откривена je једна римска ара посвећена Јупитру од стране 
сигнифера легије II Adiutrix. Готово истовремено y Београду, 
приликом извођења конзерваторских радова на једној средњове- 
ковној кули y Доњем граду на Калемегдану изашао je на видело 
одломак римског жртвеника на коме ce спомињу два бенефициара 
ове исте легије. Оба споменика потичу из прве половине III века.

ЈТегија II Adiutrix чинила je посаду провинције Pannonia 
Inferior од почетка II века. Стални табор имала je y Аквинкуму до 
краја римског периода. Стога највећи део натписа на којима ce 
спомињу припадници ове легије потиче из северног дела провинције. 
Малобројни натписи из југоисточних крајева Доње Паноније 
потичу од оних одељења легије II Adiutrix која су ce на дуже или 
краће време налазила ван главног табора због потребе заштите 
границе или извођења грађевинских радова. Некад ce на споменике 
подигнуте од стране припадника легије II Adiutrix наилази ван 
провинције Паноније, стога што je она узимала учешћа y ратним 
походима организованим ради заштите границе на западу и истоку.

Два нова натписа тичу ce оних одељења легије која су ce нала- 
зила ван логора y Аквинкуму и стога употпуњују слику распореда 
војних снага y провинцији Pannonia Inferior и учешћа легије y 
ратним походима прве половине III века.

Споменик из Сремске Митровице нађен je на локалитету бр. 4, 
секундарно употребљен y једној познијој грађевини. У питању je 
један жртвеник од чврстог кречњака, потпуно очуван, са профи- 
лисаном базом и капителом следећих димензија: вис. 1,05м. шир. 
0,49м., дебљ. 0,22м. Висина слова на натпису варира од 2 до 4 см. 
Слова су правилна, нешто смањена при дну натписа и идући према 
крају редова.

I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
T. Gramon(ius)
Lucilianus 
signifer 1-
eg(ionis) II Adi(iutricis) 
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) 
Maximo
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et Aeliano 
co(n)s(ulibus)

Скраћенице cy раздвојене 
интерпункцијом y облику малог 
троугла. У лигатури су слова A N 
y реду 3 и слова Т А Е у  речима 
et Aeliano y последњем реду. 
Натпис je no конзулима датован y 
223 годину.

Својом композицијом нат- 
пис ничим не одступа од познатих 
вотивних војничких натписа y 
провинцијама. По спољашњем 
облику споменик спада y тип 
ара које cy y многим примерцима 
растурене по целом римском 
свету.

Ономастички интересантно 
je име Gramon y другом реду 
натписа, које би по положају y 
трочланој ономастичкој формули 
представљало гентилно име лица. 
Како ce y овом облику, колико 

je мени познато, не ЈављаЈу римска гентилна имена, претпостављам 
да je реч о скраћеници за име Gramonius. Оно je no свој прилици 
изведено од имена Gramon, које припада кругу илирских личних 
имена. Облик Gramon није забележен y познатим лексиконима 
илирских имена1). У јужноилирским областима, међутим, потвр- 
ђено je име Grabon2), са којим ce Gramon може изједначити ако 
ce има y виду типична за илирске говоре алтернација b/m3). Ана- 
логије за алтернацију ове врсте доста су бројне; између осталог 
срећу ce и код имена племена Амантина, које je y римско доба 
насељавало област Срема, из које потиче и наш натпис. У изво- 
рима они ce срећу као Amantes и Abantes4).

Стара домородачка имена код романизованих староседелаца 
обично cy ce y римској ономастичкој формули сачувала y когно- 
мену. На нашем натпису, међутим, према позицији коју заузима,

х) Једино ce можда ово име јавља y сложеници Gramphicus, коју je Vulpe, 
Ephemeris Dacoromana III, 1925, 176 сматра илирском, насупрот Schultze, La
teinische Eigennamen, 301 add. који je убраја y етрурско-римска имена.

2) Уп. Krähe, Lexikon altillyrischer Personennamen, Heidelberg 1929, 55 — 
Grabon и Grabos; A. Mayer, Die Sprache der alten Illyrier, Österreich. Akad. 
d. Wiss. Wien, 1957, 152.

3) M. Будимир, Антички станоБници Bojbogime. Amatini. Гласник исто- 
риског друштва y Новом Саду II, 2, 1929, 168. са осталим аналогијама за ову 
врсту алтернације.

4) Уп. Krähe, Die alten Balkanillyrischen geographischen Namen, Heidelberg 
1925, 13; M. Будимир, loc. cit.; A. Mayer, op. cit. 41—42.

Сл. 1 Споменик из Сремске 
Митровице
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Gramon(ius) би означавало гентилно име. To указује можда на 
његово првобитно патронимичко својетво5).

Гентилно име изведено од илирског корена знак je да je реч 
о лицу које je водило порекло из слоја романизованих доморо- 
даца, вероватно из околине Сирмиума.

Припаднике легије II Adiutrix срећемо на неким споменицима 
који су раније откривени y Митровици. Један, на коме ce спомиње 
учесник y дачком рату, датује ce y време Домицијана. Из II века 
je споменик подигнут једном фрументарију ове легије и недавно 
откривени споменик датован по конзулима y 148 год6). Натписи 
из III века досада су налажени само y околини Митровице, y се- 
лима Петровци и Шимановци и y Инђији7). Из краја II или почетка 
III века je и натпис из Главатичева код Коњица y Босни, на коме 
ce спомиње Bassiana, данашња Рума, као место где je сахрањен 
један Илир који je служио y легији II Adiutrix8).

Настанак натписа из краја I века y Сирмиуму доводи ce y 
везу с близином сталног табора легије, који ce y време Домици- 
јанових дачких ратова налазио y околини Сирмиума. За фрумен- 
тарија на натпису из II века сматра ce да je био пореклом из 
Сирмиума и да je стога био овде сахрањен9). Настанак натписа y 
околини Сирмиума објашњава ce задржавањем једног дела снага 
легије II Adiutrix y Басијани крајем III века ради извођења грађе 
винских радова10).

Споменик из Главатичева већ указује на то да je одељења 
легије II Adiutrix било y јужној Доњој Панонији крајем II века. 
Појава натписа y Сирмиуму из I, II и III века иде y прилог прет- 
поставци, коју смо y једном ранијем раду изнели11), да су ce y 
југоисточној Доњој Панонији налазиле стациониране јединице 
легије II Adiutrix континуирано, од I до IV века. Њихов задатак 
није био само тај да учествују y извођењу грађевинских радова, 
већ и војно да штите ову област. Близина границе на Дунаву сва- 
како je био један од разлога за стационирање знатних војних снага

5) В. сличан случај y D. Rendic-Miocevic, Ilirska onomastika na latinskim 
natpisima Dalmacije, III prilog Vjesniku HAD, 1948 год., 57, M. Dasimius Li
cinianus. уп. стр. 33—34.

6) У крај I века датује ce натпис CIL III 10224 стога што je на њему изо- 
стављено име Домицијана damnatio memoriae. Из II века су CIL III 3241 који 
Schober, Die römischen Grabsteine von Noricum und Pannonien, 129, Abb. 147, да- 
тује на основу изгледа, и недавно откривени споменик, датован по конзулима 
y 148 год. који je објављен y Грађи за проучавање споменика културе Војводине 
II 1958, 26. У реду 5 je погрешно прочитано leg. IIII уместо leg. II Ad(iutrix).

7) Споменик из Петроваца и опеке, в. Vjesnik HAD V (1883) 66, 2. Натпис 
из Шимановаца CIL III 15133. Споменик откривен y Инђији налази ce сада y 
музеју y Новом Саду, необјављен. Датован je no конзулима y 207 годину.

8) Натпис из Главатичева код Коњица, CIL III 8489, датује ce y прелаз 
из II y III век.

9) Ritterling, Legio RE XXIII (1924) 1444; yn. Gündel, De legione IL Adiu- 
trice, Lipsiae 1895, 48, Adn. 1.

10) op. cit. 1448.
n) B, мој рад o Сирмиуму y римским и византијским изворима (у штамгш).
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y данашњем Срему. Против уверења да су споменици y Сирмиуму 
настајали од припадника легије пореклом из ових крајева, који 
су ce no одслужењу рока враћали y завичај, говорила би околност 
да ce на досада откривеним споменицима готово увек јављају 
активни војници. Сем тога на недавно откривеном натпису из 
148 године дедикант носи име Vitalis, које je било уобичајено y 
Дакији и на истоку12 13).

Стални табор одељења легије II Adiutrix која су ce налазила 
y јужним деловима провинције био je вероватно негде y близини 
Сирмиума. Поменути натпис из Босне говорио би y прилог прет- 
поставци да ce каструм налазио y Басијани. Налази на Петро- 
вачкој Градини показују да ce на том месту могао налазити војни 
табор.

Одломак римског жртвеника од кречњака који je откривен 
y Београду има следеће димензије: вис: 0,45 м., шир. 0,44 м., дебљ. 
0,44 м. Сем горњег дела споменика недостаје и десни доњи угао. 
Оштећена je делимично и десна бочна страна. Од латинског нат- 
писа сачувано je пет редова:

P. Ael(ius) С a . V i . . 
(можда Calvius?)
М. Aur(elius) Seve- 

rinu[s]
b(ene)f(iciarii) co(n) 

s(ulares) leg(ionis) I[I]
Ad i(ut ricis) p(iae)

f(idelis) v(otum) solver
unt) l(ibentes) m(erito)

Praesente et Extrica
to co(n)s(ulibus)]

Овај конзулски nap 
био je на дужности го- 
дине 217. Слова су пра- 
вилна, лишена унеколи- 
ко оне заобљености коју 
срећемо на споменицима 
припадника легије II Ad- 

Сл. 2. Одломак жртвеника нагеног y Београду iutrix насталим y војном
логору y Аквинкуму. Ви- 

сина слова je 3,5 см. Лигатуре су доста честе. У реду 2. легирана 
су слова A U R, затим R I и N U y имену Severinus, a y последњем 
реду N T Е y имену првог конзула.

12) Уп. A. Môcsy, Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den Markoman- 
nenkriegen, Budapest 1959, 197.

13) Споменик ce сада налази y музеју града Београда, Податке о усло- 
вима налаза добила сам од кустоса овог музеја В. Кондића, на чему му сс 
и овог пута захваљујем.
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Ha горњем, изгубљеном делу споменика морала ce налазити 
посвета цару или божанству. Први сачувани ред тешко je читљив 
због прелома на том месту, тако да je когномен првог дедиканта 
неизвестан.

Други дедикант, М. Aurelius Severinus, свакако je идентичан 
са истоименим конзуларним бенефицијаром који ce јавља на нат- 
пису из околине логора y Аквинкуму, y Racos14) Palota. Овај нат- 
пис je такође делом оштећен, тако да недостаје број легије. Оста- 
так натписа, међутим, и y већој мери место налаза не доводе y 
сумњу допуну II Adi(iutrix) y CIL. Стога можемо и на нашем спо- 
менику оштећено место при крају трећег реда допунити са 1[Ц. 
Друга усправна хаста тачно попуњава празнину на натпису до 
краја реда.

Имена Aelius и Aurelius no царевима II века показују да су 
оба дедиканта припадала слоју романизованих домородаца. До- 
маће порекло М. Аурелија Северина открива поред имена и посвета 
домаћем генију трговине, Циниему, на натпису из Racos Palota. 
Ово божанство које ce јавља само на овом споменику морало je 
бити домаће божанство племена из околине Аквинкума15).

Београд, антички Сингидунум, где je нађен овај натпис, 
припадао je y римско доба провинцији Moesia Superior и имао 
je за сталну посаду легију IY Flavia. Настанак споменика легије 
II Adiutrix, која je чинила посаду провинције Pannonia Inferior, 
на овом месту стога захтева објашњење. Првобитно он ce морао 
налазити на месту налаза или y непосредној близини. Могућност 
преношења из Паноније не изгледа нам вероватна стога што бисмо 
y том случају морали поћи од претпоставке да ce споменик прво- 
битно налазио y близини области ушћа Саве, негде око данашњег 
Земуна, одакле je могао бити пренесен воденим путем16). Крајњи 
југоисток Доње Паноније, тј. област око данашњег Земуна, ме- 
ђутим, како изгледа, није био штићен легијом II Adiutrix него 
помоћним одредима и вероватно мезијском војском из. Синги- 
дунума17). Овакав распоред војних снага потврђује и топографија 
налаза споменика на којима ce спомињу легионари II Adiutrix y 
јужној Доњој Панонији. По правилу њих налазимо y данашњем 
Срему око Митровице и Руме, што je доста удаљено од Београда 
да би ce поверовало y могућност преношења споменика. Нај- 
западније откривен натпис припадника легије II Adiutrix потиче 
из Инђије, но како ce на њему спомиње ислужени војник, он ce не

14) CIL III 3617—Racos Palota: [I O M et] Iunoni reg. et genio Ciniaemo 
commerci M. A[ur.) Severin [us] bf. cos. l[eg II] Adi. v. 1. [m. s.].

1δ) Ο OBOM божанству в. RE III (1899) 2562.
16) У средњовековним изворима среће ce податак да су споменици из 

Београда преношени y Земун a потом опет враћени (уп. Јиречек, Историја 
Срба I, 140).

17) Gündel je мислио, op. cit. 52, да су јужни делови Доње Паноније шти- 
ћени мезијским легијама. Ово међутим мишљење може ce усвојити само за 
област y непосредном суседству Мезије, око Земуна, јер, као што смо видели, 
y Срему, око Руме и Митровице налазила су ce одељења легије II Adiutrix.

21*
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може узети y обзир код одређивања области која je била посед» 
нута одељењима легије II Adiutrix.

Настанак споменика на месту налаза потврђују и подаци о 
кретању легије II Adiutrix y првој половини III века18). У годинама 
214—217 она je узела учешћа y Каракалином парћанском походу. 
Каракала je убијен 217 године, и после његове смрти један део 
војске са запада вероватно je враћен y старе таборе. При повратку 
y стални табор y Аквинкуму легија II Adiutrix морала je прећи 
преко територије Горње Мезије. За време кратког задржавања 
легије y Сингидунуму могао je настати наш споменик, подигнут 
за срећан повратак. Истина, Ritterling претпоставља да су легије 
са запада враћене y старе логоре, због спољашних и унутрашњих 
тешкоћа које je изазвала смрт цара, тек 218 или 219 године. Овај 
датум може ce прихватити за германске легије, јер ce y Диона 
Касија спомиње да су оне зимовале 218/219 године y Битинији19). 
За панонске легије међутим, то не стоји. У прилог претпоставци 
да су оне враћене y старе логоре већ 217 године говори више мо- 
мената. ЈТегија II Adiutrix, како показује натпис CIL III 3344, из 
године 218, подигнут од стране једног учесника y Каракалином 
источном походу20), била je 218 године већ y Панонији. У војном 
табору y Аквинкуму нађен je један други натпис подигнут од ле- 
гионара легије II Adiutrix 217 године21). Посвета Soli invicto Mithrae, 
чији je култ био раширен на истоку говорила би за то да je y 
питању био учесник y рату с Партијом 214—217 године. Источни 
култови продрли су y Панонију још под Септимијем Севером, 
но околност да je натпис датован по конзулима y 217 годину ука- 
зивао би можда на то да je реч о непосреднијем утицају источних 
веровања.

Када ce има y виду да je могућност преношења споменика из 
Паноније мало вероватна, онда би и наш натпис био једна од 
потврда да je легија II Adiutrix враћена с истока године 217.

Eeoipag. Mupocjiaba MupKobuh.

18) Ritterling, op. cit. 1321 и 1450.
19) D io Cass. LXXIX, 4, 5.
20) CILIII 3344:1(ovi) o(ptimo) m(aximo) L. Sept(imius) Veranus vet(eranus) 

leg. II Ad. p. f. pro voto suscepto in expeditione Parthica [im}p(eratore) Antonio 
[et Adv. cos.].

21) Ann. epigr. 1944, 88: Soli invicto Mithrae L. Sep. Victor a, c. leg. II Ad. 
p. f. ex viso posuit Praesente et Extricato cos.
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SUM M ARY

Miroslava Mirkovic: TWO NEW INSCRIPTIONS FROM MEMBERS 
OF THE LEGIO II ADIUTRIX

Both at Sremska Mitrovica and in Belgrade two new monuments on which 
the legion II Adiutrix is mentioned are discovered at the same time. Both of them are 
from the beginning of the 3th century, when the legion II Adiutrix had their camp 
at Aquincum. The place of discovery in both cases is far from this regular camp.

From the onomastic point of view it is interesting that the gentile name 
Gramon(ius), on the monument found at Mitrovica, is derived from the same Illyrian 
root as the well-known Illyrian name Grabon.

Like the other monuments previoûsly discovered at Mitrovica and in its sur
roundings, this one too, in the author’s opinion, points that there were detachments 
of the legion II Adiutrix in the south-east of the province Pannonia Inferior 
during the first three centuries of the Roman Empire. This camp was probably in 
the vicinity of Sirmium.

The inscription on the monument found in Belgrade, according to the author’s 
opinion, could be made on the passing of the legion II Adiutrix, returning from the 
East where it took part in the Caracala’s Parthian war, in 214—217 A. D. As the 
inscription dates from 217 A. D., the author considers it as one of the proofs that, 
at that time the legion came back to the old camp, immediately after Caracala’s 
death, not as Ritterling thought later in 218 or 219 A. D.


