
НОВИ НАТПИСИ ИЗ ОБЛАСТИ РИМСКОГ 
ЛИМЕСА У ГОРЊОЈ МЕЗИЈИ

У музејима y Пожаревцу, Неготину и Зајечару чува ce иеко- 
лико необјављених римских натписа отривених углавном случајно 
за последњих десет година на делу српског Подунавља источно 
од ушћа Мораве и y доњем току Тимока. На следећим страницама 
доносимо текст ових натписа уз неопходан коментар1).

I. МУЗЕЈ У ПОЖАРЕВЦУ

1. Жртвеник од жућкастог 
пешчара откривен 1962. године y 
Костолцу, на територији римског 
града Виминадијума. Изнад нат- 
писа, на горњем ширем делу жрт- 
веника урезана je шишарка. Доњи 
проширени део je профилисан. Вис.
0,95 м, шир. 0,62 м, дебљ. 0,32 м.
На ужем делу налази ce следећи 
текст:

D(eo) S(oli) I(nvicto) (M(ithrae)
I Claudius) Diogenes | hast(atus) le
gionis)] V II  Cl{audiae) piae) f id e 
lis) |5 v(otum) s{olvit) Uibens) m{erito).

Слова cy правилна и плит- 
ко резана, висока 4—4,5 см. У 
лигатури су само слова NE на 
кРаЈУ Р· 2; слово Е y речи LEG y 
р. 3 знатно je мање од осталих 
слова (сл. 1).

Култ Митре био je доста рано пренесен с истока y Подунавље, 
како ce претпоставља већ почетком II века2 * *). У Виминацијуму,

Сл. 1

г) Натписе из Пожаревачког музеја љубазио ми je уступио за публико- 
вање М. Пиндић, кустос. Захваљујем му и овога пута, као и кустосу музеја y 
Неготину, ЈБубинки Вуковић, која ми je омогућила увид y материјал и инвен- 
тарску књигу музеја y Неготину.

2) Најранији датован споменик посвећен Митри из Горње Мезије je из
161—169 године. Откривен je y Нишу (в. S. Dušanić — Р. Petrović, Epigraphic
Contribution from the National Museum of Niš} Жива антика XII, 1963, 371 бр. 2).
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судећи по броју откривених споменика, Митра je имао широк 
круг поштовалаца, међу којима ce од краја II века срећу и припад- 
ници вишег слоја муниципалног друштва, декуриони* 3) и један 
nauclerus — власник бродова4). На територији града морао je 
доста рано постојати храм посвећен овом оријенталном божанству. 
Према сведочанству једног натписа храм Митре je обновљен од 
стране Јулија Валенса, ветерана и декуриона Виминацијума, 
вероватно крајем II века5).

Одсуство преномена на новом натпису био би један од разло- 
га за његово позније датовање. Карактер и врста писма упућују 
на време Севера као датум настанка споменика6). У то доба Митрин 
култ je већ био широко распрострањен y подунавским провинцијама. 
Ипак би ce могло претпоставити да je Клаудије Диоген на истоку 
дошао y непосредни додир с овим веровањем. Као официр легије 
VU Claudia он je можда учествовао y ратним походима на источним 
границама почетком III века7 *).

2. Мања плоча од мермера са профилисаним оквиром, 
разбијена на два дела. Доњи део откривен je y дневном копу руд- 
ника угља y Костолцу 1961. годиие; нешто касније y селу Стари 
Костолац наишло ce на горњи део исте плоче, покривен местимично 
траговима окамењеног малтера. Он je вероватно још y античко 
доба био y секундарној употреби. Вис. 0,495 м. шир. 0,19 м. дебљ. 
0,05 м.

D(is) m{anibus) | T. Aur(elio) Mer\catori vet (erano) j ex imaginifero) 
leg(ionis) I 5V II Cl(audiae) vix(it) ann(is) \ L et Aur(elio) Marci \ano 
militi) legionis) | eiusd(em) vix(it) annis) \ XXX militavit) am is) 
V 110 T. Aur(elius) Quintus vet(eranus) | legionis) eiusd(em) hic) p{ositi) 
s(unt).

Висина слова ce смањује y последњим редовима, од 3,5 на 
1 см. Лигатуре су доста честе: AV y р. 2, ET y pp. 3 и 6 и на крају 
р. 10, NN y речима am is) y pp. 8 и 9. Слово Е y р. 4 je мање од оста- 
лих слова; y р. 6 I je уписано y С. Слова су правилног облика и 
дубоко резана (сл. 2).

Један спомеиик Митрина култа из Ражња датује ce, на основу стилске анализе 
слова, y крај I или почетак II века (Љ. Зотовић — Р. Шалабалић, Hob споменик 
Mimipimoi култа, Старинар Н. С. IX-X, 1958—1959, 205 и д.).

3) CILIII 142174, посвећен од стране ветерана и декуриона Виминацијума; 
8109 из времена после 238. године, посвећен од стране декуриона колоније 
Виминацијума.

4) CIL III 13804.
5) CIL III 142174. М. Ј. Vermaseren, Corpus inscriptionum et monumentorum 

religionis Mithriacae II, Hagae 1960, n. 2222 погрешно преноси и разрешава π ο
следње редове овог натписа; G. Iui. Val(ens)............dec(urio) Vim(inacii) temp-
(estate) a solo refecit, уместо temp(lum) a solo refecit.

6) Заокругљена и правилна слова G, С и О, општи изглед и ductus имају 
најближе аналогије y писму споменика из времена Севера (уп. Jahresh. 13, 
1910, Beibl. 204, η. 14 са сликом отиска и Jahresh. 6, 1903, Beibl. 15, η. 17. Оба 
споменика ce чувају y музеју y Пожаревцу).

7) О учешћу легије VII Claudia y парћанским ратовима на истоку уп.
Ritterling, Legio, RE XII, 1924, S. 1622,
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Сва три војника који ce спомињу на натпису носе гентилно 
име Aurelius, због чега ce плоча ие може датовати пре владе Марка 
Аурелија, премда je овакав облик надгробних плоча веома редак 
после I века. Ниједан од споменутих војника није потврђен на латер- 
кулу ветерана легије VII Claudia 
из 195. године8 9), што значи да 
нису припадали генерацији регру- 
та из 169. године. Ипак има неких 
елемената који указују на то да 
нови споменик не дели већи вре- 
менски размак од латеркула из 
195. године. Палеографске одлике 
писма, формула Dis manibus и tria 
nomina?) упућују на крај II века 
као време његова настанка. Већи 
број Аурелија, пореклом из слоја 
перегрина, јавља ce y горњоме- 
зијским легијама y последњим 
деценијамаП века, после губитака 
које je римска војска имала y 
ратовима на Дунаву и на истоку 
и због појаве куге10). Ветерани 
легије VII Claudia, Т. Aurelius 
Mercator и Т. Aurelius Quintus 
могли су бити регрутовани мало 
пре или после 169. год.; Aurelius 
Marcianus припадао je млађој 
генерацији војника.

3. Већи жртвеник од чврстог 
кречњака откривен y Костолцу 
на месту зв. „Пећине“ 1964. го- 
дине. Углови горњег дела, као и на ари бр. 1 украшени су сти- 
лизованим листовима; y средини je розета. Вис. 1,08 м, шир. 
0,60 м, дебљ. 0,43 м.

D(is) m(anibus) | Calliope ancïl\le L. P. Gaiani | (centurionis) 
legiionis) I I I I  Fl(aviae) | 5 L. P. Vacinth\us coiugi DVI |. M(?) 
p(osuit). V(ixit) a(nnis) XVIII.

Слова cy висока 3 cm. Карактеристичан облик има слово A 
са попречном цртом која иде од краја предње до средине друге

8) CILIII 14507=Jahresh. 4, 1901, Beibl. 84 и д.
9) По облику и ductu s-y слова на овом споменику слична су оним на 

натпису бенефициара исте легије из 200. године (Спом. 71, бр. 55, Скопље; исто, 
бр. 96). Код другог војника на нашем натпису, Аурелија Марцијана, недостаје 
преномен. Може ce међутим претпоставити да je био Т. и да je легиран заједно 
са претходним T y речи ET.

10) Уп. коментар уз латеркул отпуштених војника легије VII Claudia 195. 
године, F. Ladek — A. Premerstein — N. Vulić, Jahresh. 4, 1901, Beibl. 93 и д.

Сл. 2
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хасте. Слово X y броју XVIII писано je курзивно с веома издуженом 
предњом линијом.

У 2. и 3. реду јавља ce датив на дуго -е;u) гентилно име влас- 
ника робиње и ослобођеника који споменик подиже неубичајено 
je скраћено само на почетни сугласник; y 6. реду може бити синко- 
пирани облик congi или облик без N, coiugi;12) y 6—7 реду DVI. 
М може ce разрешити y dul{cissi)m(ae) под претпоставком да je на 
крају р. 6 L, a не I. По облику оно више подсећа на ово последње 
(сл. 3).

V cl1 =
џ-кр-ü· h î  ■ V '  J

ψ_

С л /З

Ancilla Calliope, a no свој при- 
лици и њен муж13), носи хеленско 
име, што je y Мезији чест случај 
код лица неслободног порекла.

L. Р. Gaianus, патрон, био je 
центурион легије која je имала стал- 
ни логор y Сингидукуму. Натписи 
припадника легије IV Flavia y око- 
лини логора легије VII Claudia y 
Виминацијуму нису ретки. Неки од 
њих потичу од припадника одреда

. привремено премештених y логор
·=·;„■ a-r* i'~ -- -a T I <-1 \7 т т т 1 л \7  ДД π ο π α  Λ7 ΓΤχίΙΙΟΤ) Λ 7 Ο  /ТТ^на ушћу Млаве y Дунав, y време 

одсуства сталне посаде. Известан 
број натписа могао je настати од 
насељених ветерана легије IV Fla
via y Виминацијуму14).

У време када je Калиопи био 
подигнут споменик y Виминаци- 
јуму, Гајан je био y активној служби 
y легији IV Flavia. Ha основу тога 
ce може претпоставити да je са 
делом легије био привремено пре- 

мештен y логор y Виминацијуму. У току II и III века легија 
VII Claudia више пута je напуштала свој стални логор због учешћа

n) Н. Mihäescu, Limba latino in provinciile dunärene aie imperiu/ui roman, 
Bucuresti 1960, 75.

12) Исти, op. cit. 67; 31, 107.
_ 13) Calliope je често хеленско име; Vacinthus je свакако хеленско 'Τάκινθος

(Pape’s Wörterbuch der griechischen Eigennamen, 1911, 1573). Нестајање ггочетног 
H  честа je појава на натписима y иодунавским провинцијама као и замена 
уји (уп. Mihaescu, ор. cit. 103 и 73).

14) Настанак неких од ових споменика доводи ce y везу са боравком 
легије IV Flavia y логору y Виминацијуму y времену од доласка на Дунав до 
Хадријаиове владе (Ritterling, op. cit. S. 1543). Претпоставха о првобитном 
логору легије IV Fîavia y Виминацијуму досада није на поуздан начин потврђена. 
Најранији међу натписима из Вимииацијума на којима ce она спомиње могу 
ce датовати тек y последњу деценију I или почетак II века, y време када je већ 
ступила на снагу Домицијанова наредба о забрани стационираља две легије 
y истом војном логору (Svet. Dom. 7).
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y ратним походима. За време једног таквог њеног одсуствовања, 
вероватно почетком III века, настао je и наш иатпис15). У ово време 
натпис би ce могао датовати на основу палеографских мерила. 
Слова су издужена и доста збијена; слово A има облик каракте- 
ристичан за II век, но y Мезији ce његова појава може датовати и 
касније, с обзиром на периферни положај ове провинције.

4. Мањи одломак мермерне скулптуре откривен y Кличевцу, 
y близини Пожаревца 1960. године. На сачуваном одломку пред- 
стављен je прамац мањег брода и једна клечећа људска фигура. 
Лево je видљив део већег стопала. У 
питању je одломак неке статуе, Вис.
17,5 см. шир. 13 см. дебљ. 8 см. Ис- 
под скулптуре налазио ce натпис y 
три реда (сл. 4). Од њега je сачуван 
следећи текст:

СС. АА.
N D E R  ET  Μ
Q C O L L E G

Сигле CC AA y p. 1, раздво- 
јене cy интерпункцијом. Можда би 
ce могле разрешити y C(aesares)
A(ugusti duo); p. 2 садржао je имена 
дедиканата, од којих ce само једно 
може реконструисати. Један од де- 
диканата je вероватно био q(uin)- 
q(uennalis) colleg(i). С обзиром на 
то да je скулптура садржала и пред- 
ставу брода, могуће je да je био y 
питању collegium nautarum. Квинквенал (magister) ове корпора- 
ције потврђен je на једном рание откривеном жртвенику из 
Виминацијума16). Део сачуваног текста новог натписа могао би
ce разрешити на следећи начин: [---- -]СС АА | [— Alexa]nder et
Μ  I  [~q(uin)\q(uennalis) colleg(iï).

5. Део плоче од крупнозрног мермера нађен, према податку 
y инвентарној књизи Пожаревачког музеја, 1952. године y Дубра- 
вици код Орашја, на месту где je лежао римски град Маргум. 
Плоча je вероватно имала оквир који je обијен. Вис. 0,54 м, шир. 
0,73 м, дебљ. 0,10 м. Крупним и лепим словима урезан je иатпис y 
три реда. На левој страни недостаје мањи део плоче (сл. 5).

15) Почетком III века легија je могла учествовати y рату на истоку (Ritter
ling, ор. cit. S. 1622).

ie) Jahresh. 8, 1905, Beibl. 4, n. 9 — посвећен Нептуну. Дачас ce жртвеник, 
јако оштећен, чува y музеју y Пожаревцу.

25 Živa Antika
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. . R I O  Μ Α Χ Ι Μ Ο  
P A T R I

........ S M A X I  M VS
Натпис je имао симетричан распоред слова и редова. Реч 

patri y р. 2 била je на средини, на основу чега ce лако може утврдити 
да y р. 1 недостају два, a y последњем реду пет слова. Гентилно 
име je вероватно гласило Marius. У том случају текст je гласио:
Ma\rio Maximo | patri | [Marin] s Maximus.

Споменик ce веро- 
ватно односио на иеку 
познату личност. Слова 
су врло висока (11 см) и 
брижљиво резана. Текст je 
једноставан и садржао je 
само имена. Како су и- 
мена Marius и Maximus 
често јављају код позна- 
тих личности раноцарског 
периода, тешко je утвр- 
дити на кога ce односио 
нови натпис из Дубра- 
вице17).

6. Доњи део мер- 
мерног жртвеника са про. 
филисаном базом. На боч- 

ним странама представљеие су y рељефу посуде за изливање 
жртава, плитка чинија и канелирана посуда за течност. Откривен 
je y Орашју, на ушћу Мораве 1958. год. Вис. 0,56 м. шир. 0,41 м. 
дебљ. 0,32 м. С горње стране жртвеник je неравно одломљен. 
Сачуван je само завршетак натписа:

Сл. 5

17) Једна од личности која би ce могла идентификовати с Максимом на 
нашем натпису je L. Marius Maximus Perpetuus Aurelianus, познати истори- 
чар из П и прве половине III века, цитиран као извор y писца Северове биогра- 
фије y спису Scriptores Historiae Augustae (Sev. 15,7). Један део своје војне каријере 
он je провео y Новама на доњем Дунаву, као легат легије I Italica. Догађаји 
из времена Северове борбе за власт довели су га y Виминацијум. После пада 
Бизанта, y чијој je дуготрајној опсади Марије Максим учествовао као dux exer
citi Mysici (sic, CIL VI 1450=Dessau ILS 2935), Септимије Север ce упутио на 
запад заједно с војском. Природно je претпоставити да ce y царевој пратњи 
налазио и Марије Максим и да je присуствовао проглашењу Каракале за цезара 
y Виминацијуму, 196. год. (SHA Sev. 10,3: et cum iret contra Albinum in itinere 
apud Viminacium filium suum maiorem Basianum. . .caesarem appellavit.. итд). 
— yn. Ritterling op. cit. 1416; PIR II , 1936, p. 346, n. 233; F. Miltner, RE XIV, 
1939, 1828, n. 48; G. Barbiéri, Valbo senatorio da Settimio Severo a Carino 
(193—285), Roma 1952, p. 220 n. 1100. — Из Виминацијума натпис je могао бити 
y средњем веку пренесен y Дубравицу, при грађењу Кулича. Maximus y послед- 
њем реду могао je бити син Марија Максима, потврђен као cos. ord. 232. год. 
(PIRII p. 358 η. 306; Miltner, op. cit. n. 49; Barbiéri, op. cit. n. 1099;A. Degrassi, 
I Fasti consolari dell’impero Romano, Roma 1952, p. 64, n. 985.).
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[—] 11 или Т.......... I Epagat[h(us)] | d(onum) d(edit).

Ако je р. 1 садржао praenomen и nomen дедиканта, може ce 
претпоставити да je натпис имао напред још један или два реда y 
којима ce наводило божанство (сл. 6).

II. МУЗЕЈ У НЕГОТИНУ

7. Иадгробна плоча од чврстог 
кречњака откривена y Прахову, на 
месту римског насеља Акве. Горњи 
део споменика изведен je y облику 
свода, који ce наслања на два кратка 
пиластра. Простор између облине 
свода и углова споменика испуња 
вају шакасти листови. У своду je 
представљен венац од лишћа са 
седмолистом розетом y средини.
Испод венца с обе стране налазила 
ce по једна детелина с четири листа.
Сачувана je само с десне стране, Нат- 
писно поље je y профилисаиом ок- 
виру. Доњи део споменика недостаје.
Плоча има следеће димензије: вис.
1,33 м, шир. 0,79 м, дебљ. 0,24 м.
Натпис je цео сачуван:

D(is) m(anibus) | Aurelio Ta\rae vet(erano) coh{ortis) | I I I  Ccun 
pestr(is) I vexillar(io) vix(it) | an(nis) LX Ulpia I Marcia co\niugi b(ene) 
m(erenti) [p(osuit)].

Слова cy лепа, висока 5—6 см. У p. 6 L, ca кратком хоризон" 
талном цртом, налик je на I. Бивши заставник кохорте Ш Campestris 
био je домаћег, вероватно трачког порекла. Име Tara je више пута 
посведочено на трачкој територији18) (сл. 7).

Cohors I I I  Campestris ce налазила y Подунављу од почетка 
II века. У саставу горњомезијских војних снага она ce налазила 
y време Трајанових дачких ратова, a по освајању Дакије чинила je 
посаду нове провинције. У Горњој Мезији поиово je посведочена 
на дипломи из 160. године19). Натпис из Прахова због имена 
Aurelius по царевима II—III века, под којима je Tara стекао право

18) D. Detschew, Die thrakischeSprachreste, Schriften der Balkankommission 
ling, Abt. XIV, Wien 1957, 489. Име ce јавља y Томију, Никоиолису, Бероји и др. 
Н. Krähe, Lexikon altillyrischer Personennamen, Heidelberg 1929, 10 сматра да име 
може бити и илирско, што прихвата и А. Mayer, Die Sprache der alten Illyrier, 
Sehr. d. Balkankomm., ling. Abt. XV, Wien 1957, 328.

19) Cichorius, Cohors, RE IV, 1901, 266; W. Wagner, Die Dislokation der 
römischen Auxiliarformationen in der Provinzen Noricum, Pannonien, Moesien und 
Dakien von Augustus bis Gallienus, Berlin 1938, 116.

25*
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римског грађанства, мора ce довести y везу са другим боравком 
кохорте y Горњој Мезији. И y типолошком погледу споменик 
пригхада групи која ce y доњем Подунављу датује релативно касно, 
y II—III век20).

црта, уоквирује венац од косе. Хаљина je прикопчана на десном 
рамену, одакле ce зракасто разилазе набори. С десне стране, y 
висини рамена плитким урезом представљено je огледало. Плоча 
je откривена y Прахову 1954. године. Од натписа je сачуван само 
почетак:

D(is) m(anibus) | Caerelia Quin\tilla v{ixit) a [a] n(nis) XL. . . . *

20) Д. Димитров, Надгробнише илочи ош римско bpeue b cebepna БЂлгарип» 
Софид 1942.

21) Спом. 98, 1941—48, бр. 85.
22) A. Randôti, Zur Dislokation der Auxiliatruppen in den Donauprovinzen, 

Limes-Studien, Basel 1957. p. 142 на основу редоследа навођења помоћних одреда 
на војним дипломама, покушао je да одреди логоре појединих ала и кохорти 
на горњомезијском делу дунавске обале. Логор кохортеШ Campestris он тражи 
на једном врло широком простору, између Виминацијума и Дробете. Тиме 
питање локације логора овог одреда није много унапређено.

Из времена другог борав- 
ка кохорте y Горњој Мезији 
потиче још један споменик ис- 
луженог војника, откривен y 
Купама (Голубац)20 21). Он би ce 
могао датовати y приближно 
исто време као и праховски 
споменик. Оба натписа тичу 
ce ислужених војника, који су 
ce по свој прилици по одслу- 
жењу војног рока населили y 
завичају. На основу њих не 
може ce решавати питање стал- 
ног логора кохорте I I I  Cam
pestris. Место на ду.навској оба- 
ли где je она била стационирана 
остаје непознато22).

Сл. 7

8. Горњи део надгробног 
споменика од пешчара, вис. 0,87 
м, шир. 0,87 м, дебљ. 0,23 м. 
Правоугаону горњу површину, 
оивичену једноставном уреза- 
ном линијом, испуњава меда- 
љон са женским попрсјем. 
Спољни оквир медаљона чини 
венац од лишћа обавијен тра- 
ком. Лице попрсја, обло и гру- 
бо рађено, без индивидуалних
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Висина слова je 5 см. Caerelia y 2. реду je писано с једним 
L;22û) слово I y р. 2 y истој речи урезано je изнад L, a y имену 
Quintilia y 2—3 — изнад N и T; на крају ρ. 3 једно A je непотребно 
легирано ca N (сл. 8).

Медаљон као део надгроб- 
не стеле или као самостални 
споменик среће ce ретко y Гор- 
њој Мезији. Досада je откривен 
на двема доста удаљеним тач- 
кама на лимесу, y Сингидунуму 
и Аквама. На западу ce може 
претпоставити панонски утицај 
y настајању овог типа споме- 
ника23) На доњем Дунаву меда- 
љон има друго порекло. Сматра 
ce да су узори били производи 
радионица y Горњој Дакији24).
Техничка обрада и низ детаља 
једног примерка споменика y 
облику медаљона указују на 
постојање радионице на мезиј- 
ској обали, y Аквама. Из ње je 
вероватно изашао и споменик 
Церелије Квинтиле. У погледу 
узора он би ce такође могао 
довести y везу са Дакијом, y 
којој je медаљон често кори- 
шћен као елеменат на над- 
гробним стелама y II—III веку25). У овај временски период 
могао би ce датовати и нови споменик из Прахова. За релативно 
касни настанак плоче говорила би појава портрета који y овом 
делу Подунавља нису потврђени пре друге половине II века. Извесне 
хронолошке индиције пружа и сам портрет, y првом реду фризура 
представљене жене. Овакав тип фризуре, са косом раздељеном

22fl) Уп. W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Berlin 1904, 
271. Име Caerellius hoch и легат легије XIII Gemina. Он ce сиомиње на дачким 
натписима (А. Kerenyi, Die Personennamen von Dazien, D iss. pann. ser. 1, fase. 9, 
Budapest 1941, n. 556).

23) O медаљонима y Норику и Панонији уп. А. Schober, Die römischen 
Grabsteine von Noricum und Pannonien, Wien 1923, 144 и д. Медаљон из Београда 
има блиске аналогије y примерцима из Земуна (Vjesnik HAD N. S. VIII, 1905, 
ρ. 90. δρ. 168) и Сремске Митровице (необјављен).

24) М. Величковић, Један специфичии тип надгробпог медаљона y  Доњем 
Подуна0љу, Зборник Народног музеја III, Београд 1962, 93 и д. О овој врсти 
медаљона уГорњој Дакији уп. P. Protasse, Un nov tip de medaljon funerar roman 
in Dacia, Studii si cercetari de istorie veche XI, 2, 1960, 323 и д.; исти, Noi monu- 
mente sculpturale din nordul Daciei, Studii si communicari III, Alba Iulia 1961,138.

25j Gr. Florescu, I monumenti funerari romani délia „Dacia Superior“ Ephe
meris Dacoromana IV, 1926—1927, ρ. 96 и д. n. 23—39.

Сл. 8
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на средини и заталасаном преко ушију према потиљку, где je веро- 
ватно била скупљена y пунђу, јавља ce на царским портретима 
од средине II века26). Ако ce има y виду да je мода стизала y провин- 
ције с извесним закашњењем, a уз то и околност да je Церелија 
Квинтила на праховском споменику, преминула y 40-тој години 
задржала начин чешљања из своје младости, као датум настанка 
споменика могла би ce узети прва половина III века.

9. Дебља плоча од кречњака, вис. 0,27 м, шир. 1,22 м, дебљ. 0,43 
м. С горње и доње стране je право одломљена, a на левој страни 
je заокружена и на тај начин прилагођена секундарној употреби. 
Нађена je y Прахову. Вероватно je некада служила као предња 
страна саркофага y коме je почивао Валерије Клеменс.

Број који означава године живота покојника y последњем 
реду логично ce надовезује на текст претходног реда, vix(it) ann(is), 
што би значило да y почетку р. 3 недостаје само једно слово. Како 
ce види на десној сачуваној страни, последњи ред je незнатно краћи 
од два претходна, који су једнаки. На основу тога ce може закљу- 
чити да je р. 2 потпуно сачуван, док y почетку р. 1 недостаје једно 
до два слова. Не зна ce да ли je изнад првог сачуваног реда било 
још текста.

Натпис није y потпуности јасан. Формула на крају, h(ic) 
s(itus) e(st) показује да je y саркофагу било сахрањено једно лице; 
због формуле m{e)m{oriam) f(ecii) пак очекује ce присуство још 
једне личности на натпису. Њено име, међутим, не налази ce на 
месту где бисмо га очекивали, испред или иза скраћенице М. М. F. 
Имена наведена y прва два реда натписа могла су припадати 
једној или двема личностима. У овом последњем случају морало 
би ce претпоставити да je Marcius био тај који ce побринуо за 
натпис, a Р. Valerius Clemens онај који je сахрањен27). Могућно je 
међутим и то да je изгубљени део натписа садржао име лица које 
je поставило натпис, док je покојник имао вишечлано име, Marcius 
P(ublius) Valerius Clemens.

2β) Steininger, RE VII. 1910, 2125 i Marg. Stephan, RE Suppl. VI, 1935, 90
и д.; M. Wegner, Datierung römischer Haartrachten, Arch. Anz. y Jahrbuch DAI 
LUI, 193S, 276 ид.; Д. Димитров, Портрепшп bhpxy антцчицте надгробни плочи, 
Известии БАИ 13, 1939 р. 19, сл. 17; р. 27, сл. 31.

27 ) У оба случаја ред речи на натпису био би неуобичајен. Име онога ko je 
поставио иатпис налазило ce на почетку натписа, док je формула m(e)m(oriam) 
f(ecit) на крају.

MARCÏVS tP*VALER1VS 
CLEMENS’M ’F’VIX'ANN’ 
M 7H7 S7 E 7 M 7M ’ F 7

. . Marcius P. Valerius 
I Clemens M. f(ilius) vix(il) 
ann(is) I .F h(ic) s(itus) e{st) 
m(e)m(oriam) f{ecit).

Речи cy међусобно 
раздвојене интерпункци- 
јом y облику оштрог 
угластог зареза (сл. 9).
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Саркофази су ушли y употребу y Горњој Мезији y II веку. 
У нашем случају je вероватно био y питању један од раиих. На 
то указује појава преномена и филијације.

III. МУЗЕЈ У ЗАЈЕЧАРУ

У Зајечарски музеј су пре нексшико година пренете из 
Рготине, села y долини Тимока, два мања жртвеника посвећена 
Јупитру Кохорталу. Рготина je и раније била позната као античко 
налазиште. На овом локалитету откривени су темељи римског 
кастела и неколико одломака натписа28 29). У питању je било свакако
једно од утврђења које Прокопије 
гово име досада није утврђено30).

10. Жртвеник од кречњака 
без доњег дела. Проширени горњи 
део je профилисан. Вис. 0,60 м, 
шир. 0,39 м, дебљ. 0,42. м.

I(ovi) o(ptimo) /(ον/) m(aximo)
I Co(ho)rtali pat{e)\rno Aur(elius) 
Cat\andio posui(t) | ara(m) libi(es) 
ех bo\to felic(iter).

Први ред je урезан на капи- 
телу аре великим и размакнутим 
словима; између I и О и после М 
налази ce по један лист бршљана. 
Слова су лишена строге правил- 
ности; висока су 5 см. Каракте- 
ристичан облик има слово L, пи- 
сано извијеном и на лево нагнутом 
линијом, без правог угла. У р.
5 између слова Е и X налази 
ce једна нефункционална тачка 
(сл. 10).

У тексту ce јавља више вул- 
гарнолатинских облика: Cortali= 
Co(ho)rtali31), boto^votо32, libi(es) 
=libens33) и облици глагола и

наводи y области Аква29). Ње-

Сл 10

28) F. Ladek — A. Premerstein — N. Vulić, Jahresh. 3, 1900, Beibl, 148.
29) Procop., De aedif. IV 4.
30) Исти, loc. eit. претпостављају да je на овом месту лежало утврђење 

Аргентарес (Αργέντάρες), што би ce тешко могло доказати.
31) Mihäescu, ор. cit. 85.
32) Исти, ор. cit. 89.
33) Исти, 106.
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именица без финалног сугласника, posui(t) и ara(m)31 * * 34. У подунав- 
ским провинцијама овакве појаве су често посведочене.

11. Жртвеник од трошног кречњака, окрњен на горњим 
угловима, с једноетавном профилацијом на ширим деловима. 
Вис. 0,84 м, шир. 0,42 м, дебљ. 0,39 м, (сл. 11).

I(ovi) o(ptimo) m{aximo) | 
Co(ho)rtali | Aur(elius) lusit {ma
nus (sic) I pro se et | suos \ot(um) 
I lib(ens) pos(uit).

У лигатури cy слова AV 
y p. 3. Натпис je рађен невешто, 
ca подвученим редовима. Ви- 
сина слова je 5 см.

Оба споменика из Рготине 
могла би ce датовати y позно- 
царски период, y крај III века. 
У палеографском погледу они 
ce унеколико разликују међу- 
собно. Подвучени редови и не- 
брижљива слова на жртвенику 
наведеном под бр. 11 указују 
на то да je он настао после 
жртвеника бр. 10.

Споменици посвећени Ју- 
питру Кохорталу, чији најчешће 
потврђени облик гласи Corta- 
& 35), јављају ce углавном y за- 
падно-илирској области, y рим- 
ској провинцији Далмацији36). 
У осталим областима на Бал- 
канском полуострву култ Ко- 
хортала je готово непознат. 
Ван Далмације Јупитер Кохор- 
тал ce јавља, колико je мени

31) Исти, 113 -— нестајање финалног — т; 116 — нестајање финалног -t.
35) W. Н. Roscher, Lexicon der gviech. und röm. Mythologie II, Leipzig

1890—92, 750; Thtilin PE X, 1917, 1142; E. Ruggiero, Dizz. epigr. vol. IV fase. 8,
1941, 242. O Јупитру Кохорталу уп. и Р. Марић, Аншички кулшоди y натој земљи,
Београд 1933, 54.

36) Пљевље: CIL III 8299; Дукља: Р. Sticotti, Die römische Stadt Doclea 
in Montenegro, Schriften der Balkankomm. Ant. Abt. VI, Wien 1913, 157, фиг. 
101; Горажде: CIL III 8370 =13856; Сељане код Пријепоља: Wiss. Mitt. aus 
Bosnien und der Herzegovina IV p. 294 n. 48 и Спом. 98,1941—48, бр. 336 (на овом 
последњем Вулић je име дедиканта прочитао Aur{elius) Lautus, док je Св. Душанић 
Будимљанска епархија и мапастцр Успење y  Сељанима код Пријепоља, Гласник 
православне цркве 1964/5, р. 29, нап. 56 видео на споменику Aurielius) Lavius; 
Гњилане: Спом. 98, бр. 83; Зворник (Дивич код Зворника): Спом. 98, бр. 102; 
на једном споменику из Призрена, Спом. 71, бр. 322 јавља ce genius cohortis 
(?) — . . .  deo et geni[o] cortes.
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познато, само на једном натпису из Дробете y Дакији37). По- 
рекло дедиканта, Lupusa трибуна, једног од ретких војних лица 
које ce може довести y везу с Кохорталом, не може ce одредити.

Жртвеници из Рготине, настали y једној области врло уда- 
љеној од оне из које потичу готово сви досада познати споменици 
с посветом Јупитру Кохорталу, представљају интересантну појаву. 
У питању je вероватно било једно светилиште на трачкој терито- 
рији. Известан путоказ y утврђивању порекла овог култа y Тимочкој 
Крајини пружа нам име дедиканта на првом жртвенику, Aurelius 
Catandio. Оно je досада једини пут потврђено на натпису из Салоне38) 
Просто име Andes јавља ce y централној илирској области, око 
Пријепоља и Бихаћа, y местима y којима je посведочен култ Кохор- 
тала39). Ta околност нам даје основе да претпоставимо да je Aure
lius Catandio, дедикант на жртвенику Јупитру Кохорталу из Рго- 
тине, досељеник из западноилирских области. Ако je το тачно, 
култ Кохортала продро je y Тимочку област, насељену претежно 
трачким становништвом, преко појединаца. Могућност преузи- 
мања веровања из суседних илирских области изгледа нам мање 
вероватна стога што y источној Дарданији, y областима где je 
долазило до мешања илирског и трачког становништва, досада 
није откривен ниједан споменик посвећен Јупитру Кохорталу.

Порекло дедиканта на другом споменику, Аурелија Јусти- 
нијана, неизвесно je. Гентилно име Aurelius открива лице из слоја 
перегрина, који су стекли римско грађанство под царевима из 
краја II или почетка III века. Могло je бити y питању лице илирског 
или трачког порекла. С обзиром на околност да je споменик на 
коме ce Aurelius Justinianus јавља млађи од оног на коме ce спо- 
миње Aurelius Catandio, може ce претпоставити да je y питању 
један од следбеника култа Кохортала y Тимочкој Крајини.

Београд. Мирослава Мирковић.

37) Ann. epigr. 1944, n. 98=Ann.épigr. 1959, n. 313=Ann. épigr. 1960, n. 
360: b) ara Iovi Cortalispro o. o. (или p. p.) Lupus tribunus.

38) CIL  III 2425: P. Ael(io) Catandioni marito. Уп. Krähe, op. cit. 29; Mayer, 
op. cit. 181.

39) Бихаћ: CIL III 13273=14013; 13278; 13270 =  10012; 10035. Име ce среће 
нанатписимаизБурнума(С/1, III2824), Кулиу Ј1ици {CIL  III 10624) и Аквилеји 
{CIL  V 1359), a исто тако и Пећи, Призрену, Нишу и Куманову (Спом. 71, бр. 
278; 323; Спом. 75, бр. 53; Jahresh. 6, Beibl. 40). Име Andes носи и један ислужени 
војник легије VII Claudia на латеркулу из 195. године. Његово порекло ce не 
може поуздано утврдити, јер je завичај означен само словом R, које ce обично 
разрешава y R(emesiana). Име Andes, Andia и сл. R. Katičić, Das mitteldalma
tische Namengebiet, Жива антика XIII, 2, 1963, 261—262, убраја y средњедалматска 
имена, укључујући Метохију y провинцију Далмацију: Ф. Папазолгу, Дарданска 
ономастика, Зборник Филофског фак. Београд, VIII/1, р. 55) сматра име 
типично дарданским. Andes и Andia су y сваком случају илирског порекла 
(Уп. Krähe, ор. cit. 5; Mayer, op. cit.). Име Cato такође je посведочено y западним 
илирским областима, y Пљевљу {CIL  III 8323) и Јадеру (2924) (Krähe, ор. cit. 29; 
Mayer, op. cit. 181).
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ZUSAMMENFASSUNG

Miroslava Mirković: DIE NEUEN INSCHRIFTEN AUS DEM GEBIET DES 
RÖMISCHEN LIMES IN MOESIA SUPERIOR.

Der Artikel umfaßt 11 unveröffentlichte römische Inschriften, die in den 
letzten zehn Jahren im Raume des obermösischen Limes aufgefunden wurden.

I. Das Museum in Požarevac: Nr. 1. — Ein in Kostolac (dem römischen Vimi- 
nacium) entdeckter Opferaltar. Er wurde von dem Offiziere der Legion VII Claudia, 
wahrscheinlich Anfang des III. Jhs., dem Mitra gewidmet. Obwohl der Mitrakult zu 
dieser Zeit im Donauraum schon sehr verbreitet war, ist es doch möglich, daß der in 
der Inschrift erwähnte Dedikant mit diesem Kult im Osten in direkte Berührung 
gekommen war, indem er, als Angehöriger der Legion VII Claudia, an einem Kriegs
zug an den Ostgrenzen teilgenommen hatte.

Nr. 2. — Eine, an gleichem Ort wie des vorhererwähnte, gefundene 
Grabplatte. Gesetzt wurde sie von Aurelius Quintus, einem Veteranen der 
Legion VII Claudia, für einen Veteranen und ehemaligen Soldaten derselben 
Legion. Der Name Aurelius in allen drei Fällen erlaubt nicht, dieses Denkmal 
vor Ende des II. Jhs. zu datieren. Keiner dieser Soldaten wird im Laterkulum 
ausgedienter Angehöriger der Legion VII Claudia aus dem Jahre 195 erwähnt. Auf 
Grund der Charakteristiken der Schriftzeichen läßt sich jedoch annehmen, daß unser 
Denkmal und das Laterkulum aus dem Jahre 195 keine große Zeitspanne trennt. 
Der Name Aurelius kommt öfters vor, was wahrscheinlich in Zusammenhang mit 
der größeren Anzahl der Verluste steht, welche die Römer in den Kriegen Ende des II. 
Jhs. und durch die Pest erlitten haben.

Nr. 3.—Der Grabaltar, gewidmet der Kalliope, einer Sklavin desL. P. Gaianus, 
Zenturios der Legion IV  Flavia, ihr gewidmet von L. Uacinthus, einem Freigelassenen 
desselben. Der Patron L. P. Gaianus, mußte der zeitweilig außerhalb des Hauptlagers 
von Singidunum stationierten Abteilung der Legion IV  Flavia angehört haben. Der 
Versetzungsgrund war gewiß die Abwesenheit der Legion VII Claudia aus Viminacium, 
Anfang des III. Jhs. Zu dieser Zeit mochte sie sich etwa auf einem Kriegszug außer
halb Mösiens befunden haben.

Nr. 4. — Ein Teil der Inschrift an einem in Kostolac entdeckten Fragment 
einer Skulptur. Darin wird der quinquennalis des Kollegium erwähnt, das, da am 
Fragment ein Schiff dargestellt wird, eher Collogium nautarum sein Könnte.

Nr. 5.—Eine in Dubravica, an der Mündung der Morava, entdeckte Marmor
platte. Die großen (11 cm) und schönen Buchstaben und das teure Material, aus dem 
die Platte gearbeitet wurde, sprechen dafür, daß es sich um eine bekannte Persönlichkeit 
gehandelt hat. Die linke Seite ist beschädigt. Der Gentilname der betreffenden Person 
ließe sich als Marius rekonstruieren. Marius, wie auch Maximus, kommen bei bekann
ten Persönlichkeiten der frühkaiserlichen Periode häufig vor, und deshalb ist es 
schwer festzustellen, von wem in der Inschrift die Rede ist.

Nr. 6—Der untere Teil eines in Dubravica gefundenen Opferaltars. An den 
Seiten sind Gefässe für Opfer dargestellt. Von der Inschrift ist nur ein Name, Epa- 
gathus, und die Formel d {pnurri) d(edit) erhalten.

II. Das Museum in Negotin : Die in diesem Museum auf bewahrten Denkmäler 
stammen aus Prahovo. — Nr. 7.—Das Grabdenkmal des Aurelius Tara, Vexillarius 
der Kohorte III Campestris, entstanden, wie der Name Aurelius beweist, Ende des II. 
Jhs. oder im III. Jh., zur Zeit des zweiten Aufenthaltes der Kohorte in Obermösien, 
nach dem Jahre 160. Tara war wahrscheinlich thrakischer Abstammung. Dieses 
Denkmal, wie auch ein früher in Golubac gefundenes, auf dem ebenfalls ein Veteran 
derselben Kohorte erwähnt wird, beantworten die Frage nicht, wo sich das ständige 
Lager der Kohorte befunden hat.

Nr. 8. — Der obere Teil des Gradbenkmals der Caerellia Quintilia. Es ist 
bedeutend als eines der seltenen Denkmälern im obermösischen Donauraum mit 
einem Medaillon. Auf Grund der Stilcharakteristiken des dargestellten Brustbildes 
läßt sich diese Grabplatte als ein Denkmal aus der ersten Hälfte des III. Jhs. datieren.
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Nr. 9. — Die Vorderseite eines Sarkophags (?) mit einem Text, der sich nicht 
genau deuten läßt. Die Wortfolge ist ungewöhnlich: die Formel m(e)m(oriam) f(ecit) 
folgt auf den Namen des Verstorbenen und die Formel (hie) s(itus) e(st). Der Name 
der Person, die für den Verstorbenen gesorgt hat, ist im Anfang der Inschrift zu 
suchen. Dort ist aber nur der Name Marcius zu finden, der aber auch ein Teil des 
Namens des Verstorbenen sein könnte.

I7L Das Museum in Zaječar : Nrn. 10— 11.— Zwei Opferaltäre, dem Jupiter 
Cohortalis gewidmet. Sie wurden in Rgotina, in der Nähe von Zaječar, gefunden. 
Kohortalis, in der Provinz Dalmatien verbreitet, ist in Ostdardanien und im Timok- 
raum unbekannt. In die Umgebung von Zaječar hätte er durch Aurelius Catandio, 
der auf der Ara Nr. 10 erwähnt wird, gebracht werden können. Den Namen 
Catandio, wie auch den einfachen Namen Audio, finden wir in den westillyrisehen 
Gebieten. Auf der Ara Nr. 11 handelt es sich um einen Anhänger dieses Kults. Beide 
Grabbenkmäler sind aus der II. Hälfte des III. Jhs.

August Šenoa:
V E S P E R  E R A T

Vesper erat tacitus; stellarum copia multa 
Clara mihi arrisit militer et placide;

Sidera verum obscurantur perfusa pudore,
Quod videre oculos, virgo, tuos graciles.

Ljubljana. Vertit: S. Kopriva.

Djura Jakšić :
S A C C H A R A U B I S E VI . . .

Sacchara ubi sevi, crescunt hic toxica amara;
In fletum erumpo, psallere ubi cupio.

Infensum hunc habeo, quem spero mi fore amicum;
Vindico ubi laurus, impetro serta vepris.. .

Nocte fugatur lux, lychnorum extinguitur ignis,
At numquamne meis meta malis aderit?

Ljubljana Vertit: S. Kopriva.


