
ТРИ НЕОБЈАВЉЕНА ЛАТИНСКА НАТПИСА
ИЗ СКУПА

I. Мнљоказ цилшдричног облшса, од грубог белог кречњака. 
Дзнмензије: висина око 190 см; промер горе 52, доле, 57 см. Извађен 
je из Вардара y лето 1966 године од радника који су булдожерима 
вадали песак кедалеко од кабша градске гшаже, где ce ж сад налазк. 
Приликом вађења наттшс je на више места оштећен, a осим тога 
месткмкчно и од раније издизак. Ипак оштећења нису таквог ка- 
рактера да. ce текст натписа не би могао прочитати и протумачнти, 
сем на крају 10. реда (сл. I)1.

Натпис гласи:

I М P E R C A E  S A R  
Т A E L I Y S H[.]D R I A 
N Y S A N T 0[..]N V S 
A V G P I V S D[.]V I H- 

5 D R IA  N I  F[.]L D I VI 
T R A I A N I N E P O  S 
D I  V I N E R  Y[.]E 
P R O N E P O  S P O N T  
M A XI  M T R I  B 

10 P O T I I C O  SII[... 
M P I I

Imper(ator) Caesar 
T(itus) Aelius H[a]dria- 
nus Anto[ni]nus 
Aug(ustus) Pius D[i]vi H[a] 
driani f[i]l(ius) Divi 
Traiani nepos 
Divi Nerv[a]e yi-
pronepos pont(ifex) 
Maxim(us) trib(unicia) 
pot(estate) II co(n)s(ul) II [... 
m[ilia) p(assuum) II

Дубоко урезана, монументалзга слова, висока око 6,5 см, 
сем y последњем реду где им висша износи 9 см. Интерпушсција 
y облшсу hedera-e distinguens. Литатура само y 5. реду (DI). У 10. 
реду y речи СОЅ вокал О минијатурко написан.

Миљоказ je подвгнут y почетку владе императора Аитонина 
Пвја, који je управљао Империјом од 138. до 161. године. Превд- 
зкије датирање омогућују титуле императора, које су наведене y 
натшсу. Тптула: Pont. тах. trib. pot. II, употпуњена титулом: cos 
II, уиућује на време између 1. јануара 139. годике хсад je споменути

1 О овом миљоказу je писао А. Керамитчиев: Пашоказ од римско време 
крај Вардар (Нова Македонија, 1967 година).
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Сл. la  — Fig. la  Сл. 15 — Fig. 1b

кмператор био по други пут изабран за конзула, и 9. децембра 
исте године закључно, кад je он још носво титулу: ..  . trib. pot, IP.

Fla овом миљоказу наведено je y потпукости офииијално 
име императора, што није на пр. случај са миљоказом иетог импе- 
ратора, о ком ће бити говора ниже. На крају натшса je назначена *

R. Gagnai, Cours d ’épigraphie latine, Paris 1914, стр. 197.
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удаљеност y мнљама, без сумње од кодоннје Скупа, чнје je име 
требало да ce калазв на крају десетог реда после тзатуле: cos II, 
где и Шје могло да буде ништа друго, a где je натпис много оштећен, 
но впак не y толшсој мери да ce не би назирадв трагови неких 
слова, па, взгледа, в једног Ѕ.

Мвљоказ je вероватно бно подагнут негде y близши места 
где je нађен, на главном путу који je требало да буде од Скупа 
удаљен две миље3.

Други, малочас споменути, мшвоказ Антонина Шгја био je 
пронађен још пре Другог светског рата према Н. Вулићу недалеко 
од станице Шар (раније „Генерал Јанков&ћ”), где ce налазио in 
situ заједно са једнвм миљоказом императора Хадријана, по- 
дигнутам 119. годан е. Због наведеног броја миља миљоказв су, 
особвто други који садржв сасвим очувано кме колошје, Н. Вулићу 
послужиЈШ као доказ , , . . . .  да je римско Скупл било не на месту 
дакашњег Скопља, него негде око Злокућана и Бардоваца”4.

Освм споменутих, на територвји Скупа пронађени су и 
миљокази y Катланову5, као и y самом Скопљу6.

2. Надгробш спомешк од плавкастог мермера, одбијен: 
горе, доле, целом дужииом десно К делкмично лево. Димензије : 
највећа сачувана висша 67, пшрша 50 см; највећа ширвда натпис- 
ног поља 31 см. Сггометк je нађен после земљотреса 1963. године, 
недалеко од северног зида скопске ззрђаве, где je био, свакако, 
р а т је  узидан. Сад ce Далазв y Музеју града Скопља.

Због велшсе оштећености споменика немогуће je казати како 
ce завршавао y горњем делу (сл. 2).

У удубљеном, профилисаном пољу, које je некад било уокви- 
рено рељефно представљеном лозом, чији ce оставд назиру лево, 
дубоко je урезан сдедећи натпис:

[............................ ] [P(ublius) Petilius?]
P F I L Q V [.. P(ubli) fil(ius) Qv[ir (ina tribu)
V A L E N[. Yalen [s
A E D D E C[.... aed(ilis) dec(urio) [col(oniae)

5 F L S C V P Fl(aviae) Scup[(inorum)
Y I X A N[. . . .  vix(it) an[(nis)...........
P P E  T I L I[. . .  P(ublius) Petili[us.. . .
C Â O [.........

3 Cf. Керамитчиев, ibid.
4 Споменик 71, бр. 555 (Imp. Caesar.........Antoninus Pius restituit m. p.

VIIII) и бр. 556 (.. . Col(oniae) Scupin(orum) m. p. VIIII).
5 Споментс 98, 438, и 439.
6 Споменнк 71, бр. 576 (фрагмент); A. Evans, Antiquarian Researches in 

Illyricum III—IV, 1885, стр. 101 и 102; Керамитчиев (в. заб. 1. на претходкој 
страни).
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Монументална ка- 
ш тала чија висина изкоси 
од другог до петог реда 
око 6, a y осталим 5 см. 
Интерпункција, троугао- 
ног облика, употребљена 
je правилно. Лигатуре ce 
налазе y четвртом /АЕ/, 
седмом /ЕТ/, и y осмом 
реду7.

ΠρΒϊί ред катшса 
предложен je на основу 
акалогије са седмим где 
ce налази име дедиканта, 
које би, с обзиром на при- 
суство преномена иден- 
тичног са филијацијом 
умрлога, требало да при- 
пада његовом сину8. Име 
колоније y петом реду до- 
пуњено je етниконом y 
гештиву y ком га облику 
сретамо y натгтхдша y 
којима je донешено цело, 
или je скраћено тако, да 

je јасмо о којој je форми реч9. Због оштећеност:и споменика остало 
нам je непознато колико je година спомекути Р. Petilius Valens 
живео10, како су y потпуности гласили седми и осми ред, као и 
то како ce натпис завршавао.

Натпис je значајан. Њиме ce повећава број натписа са тери- 
торије Скупа који садрже, поред осталих података, и кме колоније, 
као и трибе y коју je она била зарегистрирана.

7 У првом очувамом ретку иза слова Q, услед новог оштећења, сада 
ce види само доњи крај леве (косе) хасте слова V.

8 Жене на споменицима, особито y доба Цардтва, не носе преномена, 
сем изузетно (cf. R. Cagnat, о. с. стр. 47. H. Thylander, Étude sur Vépigraphie latine, 
Limd, 1952, стр. 74.

9 Споменик 71, бр. 217 (Сочаншда-Космет): .........ornatus ornamentis
dec(urionalibus) col (oniae) Fl(aviae) Scupinorum.. Спом. 71, бр. 560 (Злоку- 
ћане):.. . .  dec(urio)et II vir col(oniae) Scupinorum. . .  види заб. бр. 4 на стр. 3.

10 Гентилно име Petillius придада једној рим ској фамилији плебејског 
порекла (RE XIX-I, 1937, 1136). Графија са упрошћеном геминатом као овде 
среће ce доста често y натписима целе Империје, тш и код нас (H. Mihaescu, 
Limba latina în provinciile dunarene ale imperiului roman, 1960, стр. 111. У једном 
епитафу из Арачинова код Скопља имамо обе графије овог имена што би ука- 
зивало на то да ce y вулгарном латинском језику није правила разлика између 
U n i  (Спом. 98, бр. 418; cf. P. Skok, Pojave vulgarno-latinskog jezika na natpisima 
rimske provincije Dalmacije, Zagreb, 1915, стр. 54). У натлшсу из Арачинова, треба 
напомекути, први ред, где je име са гемжнатом {Petillia), накнадно je урезан 
на оквиру изнад консекрашје.

Сл. 2 — Fig. 2
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Pubiius Petilius Valens — уколико je тачно допуњен гентили- 
циј, y сваком случају Р. Valens, био je вероватно пореклом рома- 
нпзовани домородац, који je y Скухтма вршио функцију деку- 
риона и едила11. У натпису je наведека и триба којој je он припадао—* 
Quirina, но не — како ce το на први поглед примећује — и његово 
родно место11а. Полазећи од те чињенице, као и од чињенице да je 
споменута трдба уједно И трдба Скупа, може да ce закључи да je. 
Р. Petilije Valens био родом дз Скупа, па уопште није било т  по- 
требно да ce το нарочито наглашава12. Истп случај дмамо и на 
једном споменику из I века н. ере, нађеном y Драчеву код Скопља, 
наиме y епптафу Тиберија Клаудија Германа13, чији ce — судећд 
бар по имену — један потомак, можда унук, Тиберпје Клаудије 
Јустин, родом дз Скупа, спомиње y познатом натпису из околине 
Костолца, који садржп сппсак војншса VII Клаудијеве легпје отпу- 
штенпх 195 године из војске honesta missione14. Полазећи од ових 
натписа може ce са миого вероватиоће да претпостави да су Скупд 
имали статус римског града још за време једног од императора дз 
gens Claudia15. За време Флавијеваца дедукцијом ветерама VII 
Клауддјеве легије Скупи су били постали колонијом са назпвом 
Colonia Flavia Scupi (Scupinorum), који имамо и y нашем нат- 
пису16. Доцније, за време Елијеваца, колонија je била појачана 
новим ветеранским дедукцијама на што упућује назив Colonia 
Aelia Scupi17. У натписима ce најчешће среће једноставно само 
име колоније18.

Датирање натшса не задаје тешкоћа. Tenu, post queM пружа 
самвс назив Flavia Scupi, који заедно са осталим елементима које 
садржи упућује на последњу трећину I, иди хгрву четврт II века.

3. Надгробии спомешк од белог мермера, нађен 1947 гоДине 
y селу Злокућанима северозападно од Скопља. Димензије: висина

11 На територији Скупа нађено je више натписа y којима се спомињу 
разне мунидЕСпалне магистратуре, на пр.: Спом. 71, брр. 560, 565 и 650; Спом. · 
47 бр. 67; C ILIE  8203 и др.

11а Завршетак реда je одбијен, но не би ни било довољно простора за 
још једну реч.

12 Cf. W. Kubitschek, Imperium Romanum tributim descriptum, Wien 1889, 
272: Q uirina.. .  est Claudiorum et Flaviorum iribus. Стр. 237:... Scupos, coloniam 
Flaviam (?) in tribu Quirina; стр. 238: Hoc oppidum Flavium vel Claudium fuisse 
tribu indicatur Quirina.

13 Б. Јосифовска, Две позноримске гробнице из Драчева, Жива ангика 
VI-2, 1956, 277 идд.

14 Jahreshefte des Ôsterreichischen arch. Instituts IV, Beibl. 90,14) T· 
Claudius Iustinus Sc(upis).

15 Види заб. 12 и 13. — R. Cagnat, o. c. 78.
16 Komemann, Coloniae, RE IV-I, 1900, 547. Cf. Kubitschek ibidem. H. 

Вулић, Спом. 71, бр. 217 (. . .  Col. Fl. Scupinorum); CIL VI 3215. Ha једном 
натпису из Бардоваца (Спом. 47, бр. 67) и на једном из околине Скопља (Спом. 
71, бр. 650) имамо : Col. F. F(elix) D(omitiana).

17 Komemann, ibidem.
18 Види нап. бр. 4 и 16»
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Сл. 3 — Fig. 3

128, шдрина 60, дебљина 31 
см; шдрјина натдасног поља 
40, a сачувака висина 57 см. 
Споменхпс je одбијен доде 
косо 1феко последњег реда 
натшса. Налази ce y лашда- 
рију Археолошког музеја y 
Скопљу (Инв. бр. 313).

Спомешк има облик 
стеле која ce y горњем делу 
завршава стрмим слободшм 
фронтоном са релјефним 
акротеријама y облику полу- 
палмета. Косе стране фрон- 
тона украшене су орнамен- 
том сшралне лозе без лзаш- 
ћа, a његово петоугаоно 
поље великом патером y чи- 
јој je средани доста пластич- 
но представљена розета, са 
десне и леве стране фланки- 
рана по једним делфшом19. 
Изнад патере je веома деко 
ративан акантов лист изнад 
кога ce вертикално кздаже 
пластична борова шишарка, 
која, дошрући до врха фрон- 
тона, y ствари представља 
цонтралну акротерију (сл. 3).

У сложено профшгисаном натшсном пољу легош, доста 
дубоко урезаним слов1нма уклесан je следећи епитаф:

D M
Y H Y P E 

R E P H A N V  S 
V I X A N X X X 1  

5 H S E
T Y C H E C O  
N I  V G I K A R  

P [. ... ............................

D(i$) m(anibus) 
V(alerius) Hypc~ 
rephanus
vix(it) an(nis) XXXI 
h(ic) s(itus) e(st).
Tyche co- 
niugi kar(issimo) 
p(onendum?) [c(uravit)?]

19 Представа делфина y надгробној уметности западшх провиЅција 
Империје честа je. Као украс косих страна фронтова налази ce на двама споме- 
ницима са територије Скупа, на једном из Доброг Дола (Д. В. Тодоровнћ, 
Старвнар 7—8,1956—57, 293 п једном из Таора (Ћ. Трухелка, Гласшск Скопсхог 
научног друштва V,
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Вдсша слова дзносд y првом и другом реду 6,5 одн. 6, a y 
осталкм 4,5 см. Интерпункцијa y виду троугаондка, функидонална 
je, сем y седмом реду где je постављена унутар речн CONIVGI, 
између V и G. Натгшс je без лигатура. Абревијатура V y другом 
реду, y το не треба сумњатд, представља почетно слово гектилног, 
Дмена, које би могло да гласи: VALERIUS ијШ VIBIUS, не искљу- 
чујући, разуме ce ни неку другу варијанту20. Ипак, с обздром да je 
гентжшцдј Valerius често заступљен y наттшсима са територије 
Скупа, y овом случају смо ce определшш за њега21. Графија гутурала 
К наместо С представља честу појаву y натписима, особито пред 
вокалом А, као што je овде случај22. Сигла P y последњем реду 
могла би да ce допуни Д само као POSUIT, a цео ред би могао да ce 
реституира ка пр. овако: POSUIT MONVMENTUM шш TITULUM. 
За прву варијанту, међутим, нзисмо ce одлучилм, пошто ce споменута 
сигла налази сасвим y почетку реда, a за другу зато што би, као 
што je το уобдчајено, требало да ce глагол налази на крају. Вари- 
јанта коју смо горе предложкли чиш  нам ce кајвероватнија, Иако 
Ш она не излази из оквира претпоставке и ничим не може да ce 
потврди, пошто, je, како смо то y почетку већ напоменули, цео 
ред после сигле Р одбдјен.

Натгшс je, као И дретходни, приватан, но y поређењу с њим 
веома оскудан y подацима, наиме садржи само основне податке о 
лицу којем je споменик био подигнут, као и име дедиканта. Подигнут 
je В. Хиперефану, који je живио 31 годину, од стране његове 
жене Тихе. Грчка дмена указују иа то да чланови ове мале породице 
Шссу биЈГи: прави Рдмљани, a римсш  генталициј : да je y питању један 
римски грађанин Јтбертшског порекла. Женино име спада y обична 
грчка лична имена, честа y наттшсима уопште, па и код нас, што ce, 
међутим, шкако не би могло рећи и за име њезиног мужа, које до 
сада није било забележено на натпдсима Скупа23.

Ештаф не садржд таквих података који би могли да нослуже 
као поуздан критериј за његово преодзније датирање. Ипак, кепот- 
пуно име докојника, иаиме изостављање преномена, при чему je 
и гентилно име не само скраћено, него чак сведено само на почетно 
слово, упућквало би на једно касније време, време кад je когномен

20 R. Gagnai, о. с. 468 где je сигла V наведена као абревијатура за гентилна 
имена Valerius и Vibius.

21 Споменик 71, 571 (Нерези); бр. 579 (окошша Скопља); Спом. 98,431 (Д. 
Водно), 440 (Моране); Жива антика III 1—2, 243 (Сарај); IV—I, 1954, стр. 195 
(Драчево) и 196 (Согашгге); VI, стр. 286 (Драчево); XIII—XIV, 1964,144 (Побужје); 
CIL III 8220 (Љубанце); Старинар 7—8, 1956—7, 294 (Добри Дол); Годшпен 
зборник на Филос. факултет во Скопје, Т. 12, 1960, 207 (Рокомија) и др.

22 И. Венедиков, Фоиетика на латинските надписи от Бвлгарскшпе земи, 
Софиа 1942, стр. 236, 31.

23 Pape~Benseler, Worterbuch d. griechischen Eigennamen, Braunsehweig? 
1875, стр. 1571. Име Hyperephanus y овом рсчнжку није забележвно, док ce y 
CIL III среће једанпут као когномеи (в. Indices).
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већ био преузео улогу гентилног имена, које je било изгубдло свој 
ранији значај24. Међутим, ако имамо y ввду да ce изостављање 
преномена y надгробним натпксвма плебејаца И ослобођеника 
првгмећује већ y II веку н. ере25, да ce y том веку срета и скраћивање 
гентилвција26, као И то да je розета доста пластично взведена, 
ематрамо да нећемо погрешити, ако као време постанка овог 
споменика предложимо последњу четвртП, или првуШ  века.

Скопље, Б. Драгојевић-Јосифовска,

RÉSUMÉ

B. Dragojevic—Josifovska : TROIS INSCRIPTIONS LATINES 
INÉDITES DE SCUPI

Dans cet article sont publiée trois inscriptions latines provenant du territoire 
de la colonie de Scupi.

№ 1 (fig. 1). Borne milliaire de l’empereur Antonin le Pieux, élevée en 139 
trouvée par hasard en 1966 à Skopje, non loin de la plage municipale, dans le lit 
du fleuve Vardar.

№ 2 (fig. 2). Stèle funéraire, de P. Petilius (?) Valens, édile et décurion de Co
lonia Flavia Scupinorum, enregistré dans la tribu Quirina. Comme cette tribu était 
aussi la tribu de la colonie mentionnée, et comme l’indication de la patrie du défunt 
est omise dans Tinscription, on peut conclure qu’il était originaire de Scupi. Dernier 
tiers du I er ou le premier quart du Ile s. de n. ère.

№ 3 (fig. 3). Stèle funéraire de V. Hyperephanus, trouvée en 1937 dans le 
village de Zlokucane, au nord-ouest de Skopje, maintenant au Musée archéologique 
de Skopje. Fin du Ile ou début du IID s. de n. ère.

84 Thylander, o. c. стр. 97 s s, 131.
25 Ibid. 79, 131 s.
se Ibid. 97.


