
DALMATAE SCORDIS <CI> SUPERATI

У Јулија Обсеквеиса c. 16 (Iulius Obsequens, Prodigiorum 
liber, ed. Otto Rossbach 1910, cd. stereot. 1959, p. 159) под годином 
598/156, L. Lentulo C. Marcio coss., после излагања чудесних дога- 
ђаја, наведена je следећа историјска вест: Dalmatae Scordis<ci> 
superati. Допуна рукописно сачуваног облика Scordis y Scordis<ci> 
потиче од Шефера (Schefferus, ed. Obsequens, Амстердам 1679) 
који je иоправио текст Обсеквенса и на другим нејасним местима. 
Ова исправка на неки начин доводи y везу Скордиске, келтско 
племе, које je од Ш века пре н.е. живело y средњем Подунављу, 
са римским ратом против Далмата 156. год. пре и.е. Вест о победи 
над Скордисцима y овој години стоји y изворним текстовима 
сасвим усамљено и врло je загонетна. На основу онога што ce 
из других писаца зна о овом и другим римским ратовима на Бал- 
каиском полуострву, њу je тешко објаснити. Fax Римљана против 
Скордиска и победа над њима тако рано историјски je мало веро- 
ватна. Учешће Скордиска пак y једном рату, који су Римљани 
водили са Далматима могло би ce прихватити једино y случају 
да су ова два племена живела y суседству. То међутим није био 
случај. Скордисци и Далмати су међусобно били раздвојени вели- 
ким пространством и многим планинама и y античкој традицији 
нема поузданих вести, које би указивале на контакт међу њима. 
Ипак, данас ce y историјској литератури податак y Обсеквенса 
наводи као доказ о једном успешном рату Римљана против Скор- 
диска 156. год. Р1еки истраживачи, запостављајући просторну 
удаљеност између Скордиска и Далмата, узимају овај рат као 
последицу савезништва међу њима. Блиско овом je објашњење 
да су Скордисци 156. год. били кажњени не као савезници Далмата, 
већ као племе^ које je често упадало y римски Илирик.1 Према 
једном другом објашњењу под овом победом над Скордисцима

1 G. Zippel, Die römische Herrschaft in Illyrien bis auf Augustus, Leipzig 
1877, 132: So müssen wir entweder annehmen, daß die Scordisker damals vom 
weißen Drin her einen Einfall in das römische Illyria machten, oder daß die Dal- 
maten durch skordische Hilfstruppen unterstützt wurden. Ово тумачење при- 
хвата Fluss, Skodra, RE zw. R. IV (1921) 832. Понекад ce податак Обсеквенса 
узима без коментара као доказ за рат против Скордиска 156. год. (G. Alföldy, 
Des territoires occupés par les S  cor disque s, Acta. ant. hung. XII (1964) 112, 12,
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треба подразумевати римски рат y Панонији 156. год.2 То би зна- 
чило да Обсеквенсова вест обавештава о два различита рата, 
вођена y овој години: против Далмата и против Скордиска y Па- 
нонији. Оваквим објашњењем ce избегава тешкоћа око просторног 
повезивања ова два племена. Оио међутим има других слабости 
које га чине неприхватљивим.

Подаци о римско-далматском рату 156—155. год. пре н.е., 
доста бројни и y неким случајевима и детаљни, искључују сваку 
могућност учешћа Скордиска y њему. Fax je започео конзул С. 
Marcius 156. год. a окончао га je y следећој годиии конзул Сципион 
Назика. О победи Назике сачувана je и фрагментарна вест y три- 
умфалним фастима под год. 155.3 Узрок и ток рата описани су 
y Ливмја, Полибија, Страбона, Апијаиа, Фронтина и Зонаре, са 
мање или више детаља.4 Ниједан од ових писаца не спомиње 
Скордиске. Укратко, рат je имао следећи ток: започео je стога 
што су Далмати нападали римске савезнике, Исејце и друге. 
Главно упориште Далмата било je утврђење Делминијум (данашњи 
Жупањец) и Римљани су сконцентрисали своје иапоре на његово 
заузимање. У почетку су претрпели неуспех. Да би убрзали пад 
Делминијума, Римљаии су напали друге далматске тврђаве, 
које су остале без гхосаде. Тада ce предао Делминијум. Цео рат 
ЈТивије, per. 47? сажима y једиу реченицу: С. Marcius consul adversus 
Dalmatas primum parum prospere, postea feliciter pugnavit, cum qui
bus bello confligendi causa fu it, quod Illyrios, socios populi Romani 
vastaverunt. Дакле, једини народ c којим cy Римљани те године 
y Илирику ратовали били су Далмати. Као савезници Римљана 
спомињу ce Исејци и Даорси и градови Трагуриои и Епетион.5 6 
Као и Далмати и они су лежали далеко од земље Скордиска.0 
Област Далмата простирала ce између Крке (Titius) на северу

2 Gäbler, Makedonien als römische Provinz, Beiträge zur Münzkunde 
Makedoniens III, Zeitschr. für Wum. 23, 1902. 160. A. Mocsy, Pannonia, RE 
Suppl. IX (1962) 528, закључује да cy Скордисци средином 2. века пре н.е. 
играли значајну улогу на далматској обали (an der dalmatinischen Küste) и 
да римске операције против Сисције указују иа панонско-скордички саеез или 
власт Скордиска над Панонијом (Die gleichzeitigen römischen Operationen 
gegen die Paimonier bzw. Siscia lassen entweder auf ein pannonisch-skordisches 
Bündnis oder auf die skordische Herrschaft über die Paimonier schließen).

3 Degrassi, Fasti triumph. Capit. ( fnscr. Ital. XIII—1, p. 83: P. Cornelius 
[P. f  Cn. n. Scipio Nasica a D XC IIX  co(n)s{ul) I l  d]c Dc[lmateis

4 Liv. Per. Hb. XLVii; Polyb. XXXII 13—18; Strab. VII 315; Appian. tl/yr. 
11; Frontin. Strat. Ш 6, 2; Zonara IX 25. O рату уп. K. Patsch, Delmatae RE IV 
(1901) 2447; G. Alföldy, Bevölkerung und Gesellschaft der römischen Provinz Dal
matien, Budapest 1965.

5 Polyb. XXXV 18.
6 Ha околност да cy та плсмена просторно удаљеиа једно од другог 

као на основну сметњу за прихватање овог гледишта већ јз указала Ф. Папа- 
зоглу, Средњобалканска племена y предримско доба, Сарајево 1969, 219. 
Остављајући питање отвореним, она ипак сматра да je веза са једним панон- 
ским ратом најприроднија.
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и Неретве на југу, обухватајући Гламочко, Дувањско и Купрешко. 
поље.7 Њихово ширење после пада Генцкјеве државе 167. год 
није ишло y правцу који би их приближио Скордисцима. Они су 
настојали да ce шире према југу. Скордисци су пак живели на северо- 
истоку, y Подунављу. У време своје највеће моћи, y II веку пре 
н.е., које ce поклапа са временом римско-далматског рата, они 
су достиглм најшире границе простирања, које на западу ипак 
нису ишле даље од данашње Славоније, нити на истоку даље од 
Ђердапа. У Срему и Славонији они су прелазмли на леву обалу 
Саве, али не дубоко на југ. Заузимали су само уски појас поред 
реке, до првих планина даиашње Босне. Пажљива анализа архео- 
лошког материјала, података y античких писаца и ономастичких 
иојава на римским споменицима, није потврдила претпоставку 
да су Скордисци заузимали долину Дрине и да су ту били стално 
настањени.8 Ширећи своју политичку власт Скордисци су проди- 
рали на другој страни, према Македонији и Грчкој. На границама 
Македоније долази до првих сукоба између њих и Римљана, по- 
чевши од 141. год.9 Но и када би ce узеле и иајудаљеније тачке, 
до којих je ово племе доспело y својим инвазијама, оне су још 
увек врло удал>ене од земље Далмата. Ta околност искључује 
могућност њиховог савеза са Далматима или упаде y римски 
Илирик средином II века пре н.е.

У изворима има вести које на неки начии доводе на први 
поглед Скордиске y везу са Јадранским морем. Ливије, говорећи 
о плановима Филипа V да изненади Рммљане y Италији, каже 
да je пут y Италију водио преко земље Скордиска.10 Мање директна 
вест y Флора односи ce на Трачане на Јадранском мору. У Тра- 
чане он убраја и Скордиске (Flor. Epit. 395 3, 4 : Thraces in Hadri-

7 O седиштима Далмата уп. Patsch, RE IV 2448; G. Alföldy, Bevölkerung 
und Gesellschaft der römischen Provinz Dalmatien, 44. J. J. Wilkes, Dalmatia, 
London 1969, ' 0.

8 O границама територије коју cy Скордисци држали под својом влашћу 
доста je дискутовано. Често ce једино на основу усамљених и изолованих на- 
лаза археолошког или ономастичког матерлјала закључује о постојању стално 
насељених Скордиска. Територија. под њиховом влашћу ce тако тражила од 
долине Дрине до Арлара y данашњој Бугарској. Ослањајућм ce иа последња 
истраживања овог питања, м;и узимамо као границе области y којој je било 
Скордиска, ушће Драве на западу и велику окуку Дунава y Ђердапу на истоку, 
a на југу y Срему линију која ограничава равницу y долини Саве на левој обали 
и Поморавље даље на истоку. (Ф. Папазоглу, ор. eit., 286 и нарочитс 298. О 
границама земље Скордпска и ширењу њчхове лолитичке моћи уп. Zippel, 
ор. cit. 116, Flluss, RE zw. R. Π (1921) 832, Môcsy, RE Suppl. IX 527 и д., G. Al
földy, Acta ant. hung. XII (1964) 107 и д. У књизи Bevölkerung und Gesellschaft 
der römischen Provinz Dalmatien, Budapest 1965, 55, G. Alföldy сматра да cy 
Диндари део племена Скордиска, који je прл организовању римских провинција 
ушао y границе Далмације. За то међутим нема никаквих доказа. У истом 
делу, 58—59, он говори и о утицају Скордиска на ономастику споменика 
y северној Црној Гори, али ce не види ма основу чега.

9 О ратовима Римљана и Скордиска уп. Ф. Папазоглу, ор. cit., 218—221,
10 Liv. XL 57, 7.
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aticiim mare usque venerunt; saevissimi omnium Thracum Scordisci 
fuere). Код наведених вести више je y питању модерна интерпре- 
тација, која доводи Скордиске y везу са Јадранским морем, но 
директна потврда о њиховом простирању тако далеко на запад. 
Флоров податак не значи да су Скордисци допирали до Јадранског 
мора. Он само примећује да су међу Трачанима најдивљији Скор- 
дисци. Келтски Скордисци пак могли су бити сматрани трачким 
племеном једино y области y којој су ce додиривали и мешали 
са Трачанима. Ta облает ce налазила на Морави и источно одатле.11 
Скордиске, насељене на Морави и y данашњем Срему морао je 
имати y виду и Ливије, када говори да пут према Италији води 
преко њихове земље. За Филипа, који je кретао из Македоније 
они би, y време када су ce иалазили на врхунцу моћи, били главна 
препрека y случају да преко Балканског полуострва копненим 
путем крене према Италији.12 Стога ни ове вести y Ливија и Флора 
не би приближиле земље Скордиска Далматима, нити би обја- 
шњавале учешће Скордиска y рату 156. год.

Сви ратови које су Римљани водили са Скордисцима били 
су на границама Македоније или y средњем Подунављу. Ратови 
y Подунављу су међутим знатно каснији. Покушај да ce вест y 
Обсеквенса о покоравању Скордиска 156. пре н.е. објасни као 
рат вођен y Панонији има својих слабости. Нема сумње да су 
Скордисци y време свог ширења и моћи, a и касније, када су били 
потиснути из великог дела Подунавља насељавали један део касније 
римске провинције Паноније. Међутим област коју су они држали 
била je ограничена y прво време на простор између ушћа Драве 
y Дунав и Саве, a касније на уски појас поред Дунава од Акумин- 
кума (Сланкамен) до Сингидунума (Београд). У римско-панон- 
ским ратовима сусрећемо их тек онда када су Римљани продрли 
y доњи ток Саве, y последњим деценијама I века пре н.е.13 Пре 
тога ратови са њима y Подунављу морали су бити ограничени на 
мезијски део обале. Ратови са Скордисцима y I веку пре н.е. могу 
ce сматрати панонским ратовима, уколико су вођени y долини 
Саве. То међутим није могућно y историјским условима средине 
II века пре н.е. Претпоставка, која иде за тим5 да победу над Скор- 
дисцима 156. год. y Обсеквенса идентификује као панонски рат 
оставља нерешене две тешкоће: 1. Рат са Панонцима 156. год. 
пре н.е. није сигурно потврђен y изворима и 2. y оскудним извор- 
ним подацима за та времена Скордисци ce не сдомињу.14

11 О додиривању Скордиска са Трачанима источно од Мораве уп. Strab. 
VII С. 318.

12 Уп. Папазоглу, ор. cit., 217.
13 To je било тек y време Тиберијевих ратова y Панонији 15 до 9 год. пре 

н.е. Уп. Moesy, Pannonia, RE Suppl. IX 540 и д.
14 Довођење Скордиска y везу са могућим панонским ратом 156. год. 

проистиче из претпоставке да су они имали под својом влашћу Сисцију (Môcsy, 
ор. cit., 528) што међутим не потврђују ни писанч извори, нити археолошки 
материјал из ове области (Папазоглу, ор. cit., 272 и д.).
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Kao рат ca Панонцима идентификује ce римски поход Корне- 
лија против Сисције, који спомиње Апијан.15 Тај рат ce међутим 
само условно може датовати y 156. год., уколико ce прихвати 
идентификовање тог конзула Корнелија са Корнелијем Ленту- 
лом, конзулом 156. год.16 Но, ако ce το и прихвати као тачно, на- 
илази ce на даље тешкоће y повезивању овог догађаја са податком 
y Обсеквенса с. 16. Рат Корнелија против Сисције назива ce y 
Апијана панонским и вођен je y области која ce y το време није 
налазила под политичком влашћу Скордиска.17 Даља тешкоћа 
проистиче из чињенице, да je овај рат забележен као озбиљан 
иеуспех римског оружја. Он je имао таквог одјека y Риму, да je 
после тога дуго остао страх од Панонаца y Италији.18 Не видимо 
како би ce овај пораз Римљана, чак и да су Скордисци учествовали 
на страни Панонаца, разумно могао препознати y вести Обсек- 
венса о победи над Скордисцима.

Напред изложено показује да остали изворни подаци не 
пружају ни индиректне потврде за рат и победу над Скордисцима 
156. год. пре н.е. Оно што ce зна о римским ратовима тога времена 
било са Далматима или y Посавини говорило би против претпо- 
ставке да су Скордисци узимали учешћа y њима. Стога остаје 
да ce ова посве усамљена вест y Обсеквенса објасни другојачије 
но што je το досада чињено. Она ce не може одбацити као нетачна, 
јер y крајњој линији води порекло из Ливија.

О Обсеквенсу као писцу и о времену y коме je настало његово 
дело данас ce мало зна. Пажљивом анализом његова текста, међу- 
тим, дошло ce до доста поузданих закључака о његовим изворима. 
Показало ce да je он за излагање о чудима имао пред собом ди- 
ректно Ливијев тегсст. За историјски догађај, којим завршава изла- 
гање продигија y свакој години користио je изводе из Ливијева 
текста, који ce препознају y епитомама, откривеним на Рар. 
Oxyrh. 1904 год.19 Настанак тих извода ce датује око 300 год. н.е. 
У тексту Обсеквенса, коме je директна подлога Ливије, као и y 
деловима y којима. ce укратко нотира главни историјски догађај

15 Àppian. Illyr. 14.
16 Zippel, Die römische Herrschaft in Uly rien, 133, даје две могућности за 

идентификовање овог Корнелија, кога Апијан спомиље y вези са панонским 
походом: као Корнелија Долабелу, коизула 159, или Корнелија Лупа, конзула 
156.

17 Папазоглу, ор. cit. 274.
18 Appian. Illyr. 14: έπεί δ’ επί τούς Παίονας έστράτευσε Κορνήλιος κα

κώς άπαλλάξας μέγα δέος Παιόνων ’ϊταλοΐς άπασιν ένεποίησε καί ές πολύ τοΐς 
έπειτα ύπάτοις οκνω επί Παίονας έλαύνειν.

19 B. Peter Lebrecht Schmidt, Julius Obsequens und das Problem der Livius- 
Epitome, Akad. der Wiss. und der Literatur in Mainz, Abhandl. der geistes- und 
sozialwiss. Klasse, Jahrg. 1968, nr. 5, 183 (31) и 229 (77). O изворима Обсеквекса 
>п. и О. Rossbach. Der Prodigiorum liber des Julius Obsequens, Rhein. Mus. 52 
(1897), 4, који je већ препознао директну везу између Ливија и дела Обсеквенсо- 
вог излагаља које ce односи на продигија.
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y одређеној години има одступања од извора y формулацији ре- 
ченице, y топографији као и y навођењу личности.20 Одступање 
y географији и топографији Обсеквенса од извора даје нам основа 
за једно друго тумачење историјског податка на крају с. 16. Не 
треба заборавити да Scordisci y овом тексту нису изворно сачуваии 
облик. У решавању тешкоће, настале њиховом појавом на овом 
месту треба поћи од изворног облика Scordi s. У том случају ре- 
ченица гласи: Dalmatae Scordis superati. Scordis не мора означа- 
вати још један побеђеии народ y тој години, већ место код кога 
су Далмати побеђеии. За то би говорило pi одсуство свезе et, која 
ce y Обсеквенса редовио јавља када су y питању две различите 
победе y истој години, као на пр.: Obs. 8 — In Hispania et Histria 
bella prospere administrata, или Obs. 11 — Rex Illyrici Gentius et 
Macedoniae Perses devicti. Ако ce вратимо реченици Obs. 16, Scor
di s које није повезано свезом et ca Dalmatae, може ce схватити 
као незиатно измењеи аблатив од Scodrae. Облик Scord- уместо 
много пута потврђспог Scodr- могао je настати метатезом г и d. 
Облрпс Scord- јавл.а ce и y неким рукописима Јулија Флора.21 
Scodris, y значењу ablativa loci, поткче од плуралног облшса Scod
rae., којп јс вдше ггута потврђен.22

Веза Далмата са Скодром (данашњи Скадар) далеко je при- 
роднија но са племеном Скордиска. Истииа je да они нису допи- 
рали овако далеко на југ, али су, ширећи своју моћ после пропасти 
Генцијеве државе и поставши главна политичха моћ y илирском 
свету, могли битк сматпани наследницом илирске државе која 
je имала центар y Скодри. У познијих писаца они су лако могли 
бити идеитификовани са ранијом илирском државом, a њихов 
центар — са центром y Скодри. Тиме би ce дало објаснити и по- 
везивање римске победе иад њима са Скодром, што историјски 
није тачко. Код овог утврђења побеђен je Геиције, 167. год. и после 
тога je престала да поетоји његова држава.23 Овај догађај Обсек- 
венс такође наводи, али без топографског податка.24 Податак о 
Скодри као месту пораза Обсеквенс je могао погрешно везати 
за други пораз Илира, 156. год. До таквог померања лако je могло 
доћи y току ексцерпирања. Претпоставља ce да je Обсеквенс радио

20 О томе P. L. Schmidt, ор. cit., 168—170 (16—18).
21 Iuli Flori Epit. I 28 (II 13): scori dam B (=codex Bambergensis), Scord 

N (=Nazarianum) који ce сматрају најстаријим и најбољим рукописима Фло- 
роза дела (Otto Jahn, Praef. I. Flori. Lipsiae 1872,1111). Иста појава за Σκάρδον 
ορος, y Liv. XLIII, 20 S:odrus rnons y L;v. XLIV 31 — Scordus mons.

22 Geogr. Rav. 379, 10 Scordis; Guido Giorg. 541,21 Cordas. Hierod. 
Synecd. 656,4: Σκόδραι. Можда и Tabula Peut.: Scodre, уместо Scodr(a)e.

23 Овом догађају римски писци посвећују знатну пажњу. Ливије о паду
Сходре говори на два места: XLIV 31: Ad Scodram inde ventum est, quod belli 
caput erat, non eo solum, quod Gentius eam sibi ceperat, velut regni totius arcem. . . 
итд. и још једном, XLV 26. Уп. и Polyb. XXVIII 8, Iui. Flor. I 26, Appian. Illyr. 
9 и др. /i?.

24 Obs. 11: rex Illyrici Gentius et Macedoniae Perses devicti.
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na следећи начин: узимао би епонимне конзуле из хронике, на- 
стале из Ливијева дела, налазио би их y Ливија, из кога би ноти- 
рао и адаптирао продигија y тој години и закључивао би ce нај- 
маркактиијим историјским догађајем, који би опет узимао из хро~ 
иике.25 Тај процес ексцерпирања из разних извора остављао je 
многе могућиости за омашке и померања, како y годинама, тако 
и y топографији. Више je примера y његовом делу, који илуструју 
погрешке обе врсте.26 Погрешно повезивање пораза Далмата са 
падом Скодре y Obs. 16 могло би ce објаснити и погрешном пред- 
ставом о Далматима и њиховој територији, која je општа код 
позноримских писаца. Дело Обсеквенса није старије од 300-те 
годипе.27 У писаца IV—VI века Далматима ce често називају сви 
Илири, под утицајем назива римскс провинције Далмације, која 
je обухватала већину илирских племена. Још Апијан Далмате 
опредељује као суседе Тауланата, који су живели око Епидамна.28 
Померање назива Далмата на јужноилирске области, y којима je 
настала илирска држава, побеђена од Римљана код Скодре 167. 
год. пре н.е., најбоље илуструје текст Зоиаре, IX 25. По њему, 
Римљани су 156—155. пре н.е. ратовали са Далматима, a ово племе 
живи иа Јонском мору: μετά ταυτα δ5 επί Δαλμάτας οί 'Ρωμαίοι 
έστράτευσαν. Το δ5 έθνος τούτο εστι μέν Ιλλυριών των παρά τον Τόνιον 
κόλπον. Од овог податка до вести y Обсеквенса, Dalmatae Scordis su
perati само je једаи корак. Обсеквенс je пораз Далмата везао за пад 
утврђења оних Илира који су живели y суседству Тауланата. По- 
датак о поразу Далмата код Скодре ие мора бити резултат комби- 
нације Обссквенса. Он га je могао наћи y свом извору. Могућност 
упоређивања међутим за овај део не постоји, јер хроника, за коју 
ce мисли да je послужила као главни извор Обсеквенсу за исто- 
ријске податке, иије сачувана y целости.

Београд. Мпрослава Миркоеић.

25 P. L. Schmidt, ор. eit. 217 (65).
26 Једио од таквих места, y чијој основи лежи Ливијев текст je Obs. 11: 

Romae aliquot loca sacra profanaque de caelo tacta —· и исто место y Ливија, XLV 
16: Aedes deum penatium in Velia de caelo tecta erat et in oppido Minervio duae, 
portae et m uri.. . итд. O погрешно писаним именима места уп. Rossbach, Rhein. 
Mus. 52, 10. Померање дагума догађаја: Obs. 2, за год. 188: in Hispania pro
spere militatum —· код Ливија το су догађаји мз 189 (рат y Лузитанији) и 186 
год. (рат са Лузитаниима и Келтиберима (XXXVII 57, 5 и XXXIX 21). О дру- 
гим примерима в. Schmidt, 170.

27 Schmidt, ор. cit. 229 (77) закључује да je дело Обсеквенса морало кас- 
тати после тог датума, јер je око 300 године настала хроника која му je послу- 
жила као извор за историјске догађаје. Ок претпоставља да je оно производ 
краја IV или почетка V века, када су породиие Симаха и Никомаха настојале 
на ревизијр! Ливијева текста. Rossbach, Rhein. Mus. 52, 6, насталак дела Об- 
секвенса датује y II век, a y издању текста Периоха — y П/Ш век. О осталим 
датовањима уп. Schmidt, ор. cit., 161, 4.

28 Appian. ïllyr. 24. G. Alföldy, Bevölkerung und Gesellschaft der römischen 
Provinz Dalmatien 44, сматра да ce до Тауланата простирала њихова моћ.
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ZUSAMMENFASSUNG

Miros lava Mirkovic: DALMATAE SCORDIS <Ci> SUPERATI

In dem Büchlein des Iulius Obsequens, Liber prodigiorum, c. 16, ist die fol
gende historische Nachricht von dem Sieg der Römer im Jahre 598/156 auf bewahrt: 
Dalmatae Scordis<ci> superati. Von einem römischen Krieg gegen die Dalmaten in 
diesem Jahre berichten auch Livius, Polybius, Strabo, Appianus, Frontinus und Zona- 
ras. Es war der Feldzug, der im Jahre 156 ver Chr. consul Marcius begann und den 
ein Jahr später consul Scipio Nasica siegreich beendet hatte. Der Sieg ist in den Fasti 
triumphales unter dem Jahre 155 belegt. In den manchmal auch ausführlichen Nach
richten finden wir aber kein Wort über die Scordisker, die Obsequens zusammen 
mit den Dalmaten erwähnt. Der Krieg wurde im Lande der Dalmaten, d. h. zwischen 
Titius (Krka) und Narona (Neretva) und hauptsächlich um die Festung Delminium 
(Zupanjec) geführt. Die Skordisker lebten weit entfernt davon. Ihre Sitze sind vom 
Anfang des 3. Jhs. vor Chr. im heutigen Srem und westlichen Slawonien in Savatal, 
und an der Donau in Nordserbien zu suchen. Die Entfernung der Skordisker vom 
Lande der Dalmaten macht die Annahme Zippels unanehmbar, daß die Skordisker 
als Verbündete der Dalmaten in dem Krieg von 156—155 teilgenommen haben, oder 
daß sie nach ihrem Einfall in das römische Illyrien von den Römern besiegt wurden. 
Der Versuch Gäblers den von Obsequens erwähnten Krieg gegen die Skordisker, 
als den pannonischen Feldzug des Cornelius zu erklären, ist ebenfalls aus mehreren 
Gründen schwer anzunehmen: 1. ein Feldzug gegen die Pannonier, bzw. Siscia im Jahre 
156 ist nicht sicher bezeugt; 2. der Krieg des Cornelius wurde um Siscia geführt, das 
sich um die Mitte des 2. Jhs. nicht unter der Herrschaft der Skordisker befand; 3. 
und nicht zuletzt, von diesem Krieg spricht Appianus als von einer Niederlage der 
Römer. Es ist wenig wahrscheinlich, daß dieser Mißerfolg der Römer von Obsequens 
als ein römischer Sieg erwähnt wäre.

Die bisherigen Versuche das Erscheinen der Skordisker zusammen mit den 
Dalmaten bei Obsequens c. 16 zu erklären, widersprechen den historischen Ver
hältnissen des 2. Jhs. vor Chr. Deswegen ist ein anderer Weg zur Lösung dieser 
Frage zu suchen. Es soll zuerst betont werden, daß die Skordisker erst durch die 
Verbesserung des Originaltextes an dieser Stelle erscheinen. Das handschriftliche 
Scordis hat Schefferus ed. Obsequens 1679) in Scordis<ci> ergänzt. Hat man 
das vor Augen, so kommt man zu einer vielleicht besseren Interpretation: Scordis 
ist wahrscheinlich ein ablativus loci für den Namen Scodrae. Scord- statt des mehr
mals bezeugten Scodr- ist auch in einigen Handschriften des Iulius Florus zu finden. 
Scodra war eine illyrische Festung Cheutige Skadar) und caput regni des Gentius. 
Wenn wir bei der handschriftlich überlieferten Form Scordis bleiben, erhält die 
Nachricht des Obsequens dic Bedeutung, daß die Dalmaten im Jahre 156 bei Scodra 
von den Römern besiegt wurden, Dalmatae Scodris superati. Diese Nachricht braucht 
aber eine weitere Erklärung. Es trifft nicht zu, daß die Dalmaten im Jahre 156 bei 
Scodra eine Niederlage erlitten haben. Es waren die unter der Herrschaft des Geptius 
stehenden südillyrischen Stämme, die im Jahre 167 von den Römer bei Scodra be
siegt wurden. Zur Übertragung des römischen Sieges bei Scodra im Jahre 167, auf 
ein späteres Ereignis des Jahres 156 konnte es leicht in spätrömischer Zeit gekommen 
sein, als man unter Dalmaten alle Illyrier verstand, sogar diejenige, die ihr Zentrum 
in Scodra hatten. Schon Appianus spricht von den Dalmaten., die in der Nachbar
schaft der Taulanten, d.h. im südillyrischen Gebiet lebten; nach Zonaras IX 25 
haben die Römer im Jahre 155. einen Krieg mit den Dalmaten, die an der ionischen 
Küste wohnten, geführt. Es ist klar, daß die Dalmaten im Laufe der Zeit mit den 
Illyriern, deren Vorort Scodra war, identifiziert wurden. Desselben Ursprungs könnte 
der Fehler bei Obsequens sein. Er hat wahrscheinlich sein Werk über Prodigia 
Ende des 4. oder Anfang des 5. Jhs. verfaßt und die Niederlage der Dalmaten an
statt mit Delminium, falsch mit dem Fall Scodra verbunden.


