
БЕНЕФИЦИЈАРНА СТАНИЦА КОД 
НОВОГ ПАЗАРА

Постојање сташце, штићене од мањег одреда под коман- 
дом конзуларних бенефицијарија1, на римском путу код Новог 
Пазара откривају два натшса: један нотиче из Новопазарске 
Бање, са 5 км. од Новог Пазара и гласи:

/(ov/) o(ptimo) m(aximo) / ceterisque / dis deabus / huiusce / loci 
pro salute / dominii) nostri / M. Ucenteus / b(ene)f(iciarius) consu
laris) l(egionis) V I I  Cl(audiae) / v(otum) s(olvit).2

Други натпнс je узидан y најстарије зидове Петрове црхсве 
(3 км. од Новог Пазара, на путу према Рашки и око 2 км. северо- 
занадно од Бање), окренут наопако, вис. 0,99 шир. 0,36 м. Сачуван 
je следеи текст:3

1 Beneficiarii consularis су били principales y штабу провинцијских уп- 
равника (Kuebîer, Rugg. Diz. ер. I (1895) 994 и д.). О њиховој команди над 
мањим одредима y војним станицама (praesedia militaria) уп. Mommsen, Ерћ. 
ер. IV (1881) 530.

2 Натпис je објавио Р. Марић, Старинар V—VI (1954—1955) Београд 
1956, 356—358, сл. 3. (Сада ce налази y Музеју y Крагујевцу); Уп. Р. Марић, 
Гласник САН 3 (1951) 310; A. et Ј. Шашел, ILJug. бр. 67. Марић y р. 7 чита 
M  {arcus) U cent eius (y мајускулној транскрипджји VCENTEVS); A. et Ј. Шашел, 
држећи ce предлога H. G. Pflaum-a, читају Μ ( ) Ucenteus. Овакво читање, 
премда je гентилно име Ucenteus непознато, могло би ce задржати. Могу ce 
међутим, предоложити и друга решења, каонапр. Mucenteus, настало од трачког 
имена Mucacentus и сл. (Detschew, Die thvakischen Sprachreste, Wien 1957, 312, 
и 314: Mucacentus, rp. Μουκαχένθος. O лексичком елементу -centus y сложеним 
именима уп. I. I. Russu, Limba traco-dacilor, Bucuresti 1967, 98; когномина на 
-eus настала су y латинском под утицајем грчког наставка -eios (I. Kajanto, 
the Latin Cognomina, Helenski 1963, 111). Навођење само једногименау случају 
када je војник y питању, je ретко; јавља ce на посветама трачком Херону (G. 
Kazarow, Die Denkmäler des thvakischen Reitergottes in Bulgarien, Diss, pann, 
ser. II fase. 14, 1938, n. 208). — Име би ce дало разрешити и y M. UQpius) Centeus 
(С. Душанић, усмено саопштење). Скраћивање гентилног имена само на по- 
четно слово, неуобичајено на натписима Горње Мезије, имало би аналогије 
y c{onsularis) и l{egionis) y р. 8.

Ha крају р. 8 Марић чита C(laudiae). Ela фотогафији ce види и L, од скра- 
ћенице Cl{audiaé).

3 У Зборнику Архитектонског факултета Универзитета y Београду, 
6, св. 5 (1951) 18 дат je цртеж (Јов. Нешковић) и следећи текст натписа (Р. Ша- 
лабалић): CE(le)BRI(bu)s DIS DEA BV S QVE HVIVSQ(ue) или H VI VS G(enio) 
LOCI M(arcus) VICTOR(inus) VRCIAN(us) B(ene) F(iciarius) S(olvit), ca npe- 
водом: „Познатим (славиим) бошвима и бошњама и боговима οβοϊ места 
(илк: генију oeoia места) Марко Викторин Урциаи одужи се(С. Уп. и Саоп- 
штења Републичког завода за заштиту споменика културе IV (1961) 137. — 
Celebres dii су без аналогије на латинским иатписима, као и конструкција 
HVIVS G(enio) Loci.
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[I(ovi) o(ptimo) m(aximo)} / ceterisq(ue) / dis dea/busqué/ hui- 
usq(ue) / loci M. / Victor(i)us / Ürcianus b{ene)f{iciarius) co(n)s(ula- 
ris) / le[g(ionis) V I I  Cl(audiae) ? vot(um)\ pos(uit).

Вис. слова 5 cm. У p. 2 y лигатури cy T и E; на крају реда 
je Q, почетак свезе -que, која ce јавља уз ceteris, deabus и huius. 
Уобичајено je да ce оиа јавља уз прве две речи;4 y р. 7 S je уписано 
y V; y р. 8 прво S je уписано y V, које je y лигатури са A и N y речи 
Ürcianus, a друго S je уписано y О и заједно с њ'им y C y речи COS; 
y истом реду I je уписано y C; y р. 9 има трагова две усправне хасте 
y почетку реда.

У р. 7 радије треба читати Victor(i)us но Yictorus, које je 
чест когномен на натдисима y балканским провинцијама5, али

4 Ha пр. CIL III 14564 (Прокупље): I(pvî) o(ptimo) miaximo) cet erisque 
dis deabusque; CIL III 8237 (Блаце код Скопља): I(ovi) o(ptimo) m{aximo) lunoni 
Regiinaé) Min(ervae) ceterisque diis deabusque. . .  итд.

5. Victorius je често име y Панонији (CIL III 4082 и A. Môcsy, Die Bevöl
kerung von Pannonien bis zu den Markomannenkriegen, Budapest 1959, 161, који 
име сматра провинцијалном творевином од когномена Victor) и другим поду- 
навским провинцијама (CIL III 7666 — Дакија, 5833, 11918 — Рециј, 7437, 2, 3, — 
Доња Мезија).
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као гентилно име je депознато. Когномен Urcianus шје потврђено 
на натписима y балканским провинцијама.

У почетку натшса недостаје један ред и на крају један. До- 
пуна првог реда може ce извршити на основу бројних аналогија 
на натписима бенефвдијарија, који најчешће посвећују жртвенике 
Јупитру6 7. Последњи ред натписа могао je гласити, слично као 
на натпису из Бање: le[g(ionis) V I I  Cl(audiae) vot(um)] pos(uit)8. 
Почетак прве речи, LEG, може ce назрети на камену.

Dii deaeque huisque loci — богови и богиње овога места — 
могу бвти иста божанства, која ce спомињу на натпису из Ново- 
пазарске бање. За њих je Марић закључко, како ce чвни с правом, 
да су заштитници минералних извора код данашње Новопазарске 
бање.9 Могућно je да са тог места потиче и натпис откривен y 
Петровој цркви. У средњем веку он je могао бнтд пренет и узидан.

Конзуларни бенефицијарији су бшш нмжи официри y штабу 
провднцијских управника, којима je поверавана и команда над 
мањим одреднма y станицама на путевима. На везу бенефиди- 
јарних станица и римских путева указао je A. v. Domaszewski, 
разматрајући вотивне споменике бенефицијарија и правце рим- 
ских путева y западндм провинцијама и провинцијама Балканског 
полуострва. Новија истраживања су показала тачност његовог 
основног закључка.10 Посада оваквих станица, постављених на 
осетљивим тачкама пута и на раскрсндцама, обезбеђдвала je ск- 
гурност саобраћаја.

На путевима јужног дела римске провинције Горње Мезије 
бенефицијарне станице су упадљиво честе, a натлиси бенефици- 
јарија бројни y односу на друге путеве Горње Мезије. Станице 
су досада потврђене y једном низу и на релативно кратким расто- 
јањима од Новог Пазара, преко Слатине на Ибру, Косовске Ми-

6 Когномен Urcianus није наведен y студијама о именима y Панонији 
(Môcsy, ор. cit.) и Далмације (А. Alföldy, Die Personennamen in der römischen 
Provinz Dalmatia, Beiträge zur Namenforschung N. F. Beiheft 4, Heidelberg 1969). 
За остале балканске провинције yn. CIL III — index. He наводи га ни I. Kajanto, 
The Latin Cognomina, Helsinki 1965. Можда je y питању когномен настао од  
географског назива Urei (источно од Алмерије y Шпанији — Plin. п. h. III 19, 
Mela II 94, Itin. Ant. 404, 8, Plin. II 6, 13 и др. Уп. RE IX A -l (1961) 999 (Ad 
Schulten — Rob. Grosse). Основни елеменат Urc- јавља ce на келтској терито- 
рији (Holder, Altcelt. Sprachschatz III 39).

7 Уп. натпис из Новопазарске бање; CIL III 14564 (Прокупље), 8237, 
(Блаце код Скопља) и др. — О томе A. v. Domaszewski, Die Beneficiarierposten 
und die römischen Strassennetze, Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und 
Kunst XXI (1902) 206.

8 Ha натписима конзуларних бенефицијарија име легије ce често наводи: 
Спом. LXXI 210 и 211 — Кос. Митровица; исто, 96 — Вучитрн; исто, 321 — 
Призрен (село Шкоза) и др. За примере y другим провинцијама уп. Caver, 
Eph. epigr. IV 379, н. 1—77.

8 Р. Марић, Старинар V—VI стр. 358.
10 A. v. Domaszewski, Die Religion des römischen Heeres, Westdeutsche 

Zeitschr. XIV (1895) 99; исти, Westd. Zeitschr. XXI (1902) 158—210. Новију 
литературу в. код MacMullen, Soldier and Civilian in the Later Roman Empire, 
Cambridge Mass. 1963, 56 нап. 20.
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тровпце, Вучитрна и Качаннка до Скопља, на путу, који je део 
оне магистрале, која je ишла преко Фоче и Плеваља и повезивала 
ушће Неретве и Македонију. На путевима који су секли ову ма- 
гистралу налазиле су ce такође бенефицкјарне статце. Познате 
су следеће:

Нови Пазар:
М. Ucenteus, bf. cos. leg. УП Cl. — Старшар Y—ΥΙ (1956) 357. 
M. Yictor(i)us Urcianus bf. cos. le[g. VII CI.]

Слатина ko g Сочанице:
Sept. Vitalis, bf. cos. leg. YII CI. — Спом. XCVIII 223.

Косовска Митровица:
Aur. Saevius Procul(us) bf. cos. — Спом. LXXI 208 
M. Ulp. Viator bf. cos. ex frum. — исто, 209 
C. Yal. Valens bf. cos. leg. IV Fl. — исто, 210 
Ulp. Martialis bf. cos. leg. IV Fl. — исто, 211

Вучитрн:
M. Aurelius Marcianus bf. cos. leg. VII Cl. — Спом. LXXI 96 

Качаник:
Ti. CI. Certus bf. cos. leg. VII Cl. — CIL III 8184

Блаце код Скопља:
M. Aur. Titianus bf. leg. VII Cl. — CIL III 8237=Спом. LXXI 550.

Ha путу Naissus — Lissus, који ce ухфштао ca овим путем 
једна бенефицијарна станица ce налазила y Прокупљу, y близшш 
Ниша: Aur. Marcianus bf. cos. (непозната легија) — CIL III 14564. 
Станице западно од Ибра:

Призрен:
jTjul(ius) Fi[rmus?] bf. leg. IV Fl. — Спом. LXXI 325

Село Шкоза код Призрена (касније пренет y село Жур):
Р. Ael(ius) Ing(enuus) bf. leg. VII Cl. — Спом. LXXI 321.

У Улпијани (код Грачанице) жртвеник je подигао конзуларни 
бенефицијариј, С. Dom. Licinianus. Тескт натписа није објављен.11

Speculatores легије IV Flavia, посведочени на натписима из 
Приштине, Спом. LXXI 513 и y селу Батус, јужно од Вучитрна

11 Спомиње га Е. Чершков, Гласник Музеја Косова и Метохије I (1956)
372.
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y близини Ибра, CIL Ш 8173 употпуњују слику мреже станица 
и контроле y овој области.12

Наведени натписи потврђују да су бенефицијарне станице 
лежале на важним раскрсшцама и осетљивим тачкама путева: 
војна посада код Слатине штитила je пут који je повезивао руд- 
нике код Сочанице са магистралним путем;13 негде између К о  
совске Митровице и Вучитрна, где je гусгина сташца највећа, 
могла ce налазити раскрсница два главна пута: једног, којијеса 
севера, од Новог Пазара ишао према Скупима и пута Naissus— 
Lissus, који je miiao y правцу исток—запад.14 Ha деоници пута 
између Косовске Митровице и Качаника уливао ce y мапистралу 
низ мањих путева од насеља и рудника, који су лежали ван глав- 
них саобраћајница, као на пр. Улпијане, коју не спомињу итине- 
рари, насеља код данашње Првштине, рудника Сочанице и др. 
Бенефицијарна станица код Качаника иггатила je улаз y Кача- 
ничку клисуру и покривала je царинску станицу код данашњег 
Руњева, 2 км. северндје.15 Припадшци легије VII Claudia код села 
Шкозе контролисали су прелаз преко Белог Дрима, који тече 
2 км. западније од овог места. Траса пута према Љешу, која je 
код Шкозе прелазила Дрим, вероватно je пролазила преко данаш-

12 Speculatores су били бенефициарији, који су аванзовали. Они су били 
principales y штабу провинцијског управника. На положај спекулатора ce 
обично долазило преко звања бенефицијарија (Domaszewski, Die Rangordnung 
des römischen Heeres Köln—Graz 1967, 33; исти, Westd. Zeitschr. XXI 175, 
нап. 109).

13 E. Cerskov, Municipium DD kod Socanice, Beograd 1970 (Diss. et Mo- 
nogr. X) 70 сматра да je рудничка област код Сочанице лежала око 10 км. уда- 
љена од магистралног пута. Пут из рудника ce код Слатине могао спајати са 
главним путем.

14 Старији истраживачи су претпостављали да ce код Вучитрна налазила 
станица Vizianum, коју спомиње Tabula seg, VII на путу Naissus-Lissus (Domas
zewski, Arch. epigr. Mitt. XIII 144; N. Vulic, Jahresh. 6 (1903) Beibl. 39 n. 45). 
Ha тој тачки могао ce одвајати пут према Скупима (М. Мирковић, Жива антика 
X (1960) 253). Ово гледиште, je чини ми ce, олако напуштено. Сам Вулић 
га je касније оквалификовао као „чпсту хипотезу“ (Гласник Скопског научног 
друштва XIX (1938) 10). Е. Чершков, Гласник музеја Косова и Метохије II 
(1957) 68—70 тражи ову станицу између Пршптине и Грачаниде, полазећи од 
уверења да je претходна станица, Vindenis, лежала не код Подујева, како ce 
раније мислило, већ око 5 км. јужније. Овом изменом он пак продужује расто- 
јање дато на Tabuli између Vindenis и претходне станице, Ad Fines. Не улазећи 
овом приликом y проблем римских путева и њихових праваца, напомињемо 
да откривени део трасе путе не значи увек да ce ради о путу, забележеном на 
римским итинерарима. Археолопжа испитивања су показала да je било много 
споредних путева, који су ce уливали y главне саобраћајнице. Положај станиде 
Vizianum ce није морао поклапати са положајем Вучитрна; римско насеље могло 
ce налазити y близини.

15 Један vilicus ове царинске станице спомиње ce на натпису CIL I I I8185. 
Бенефицијарији су и y другим провинцијама штитили царинске прелазе (G. 
Webster, The Roman Imperial Army, London 1967, 264)v
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њег Призрена и натшс бенефицијарија друге горњомезијске 
легије, IV Flavia, потиче од посаде станице на том месту.16

Натписи конзуларних бенефицијарија легије VII Claudia из 
околине Новог Пазара откривају једну досада непознату станзицу 
на путу, који je из Далмације и долине Неретве водио y Маке- 
донију преко јужне Горње Мезије. Последња позната станица 
на овом путу пре Новог Пазара, штићена мањим одредом под 
командом конзуларног бенефицијаријa, лежала je код Плеваља.17 
Област око Новог Пазара није довољно археолопиш испитаиа 
да би ce могло утврдити да ли je станица лежала на месту, где 
су откривени споменици или негде y близини. На овом месту, 
колико ce το данас зна, шје ce налазила нека важнија раскрсница. 
Разлог постављања бенефицијарне станице лежао je по свој при- 
лици y томе, што je пут водио даље на југоисток према рудничкој 
области Рогозне и данашње Сочанице, кроз планинску ïï пусту 
област.18 Потреба заштите саобраћаја и транспорта из рудника 
објашњава густину бенефицвјарних станица на путевима кроз 
јужну Горњу Мезију. Трагови античког рударства откривени су 
на многим местима око Новог Пазара и y косовској области. 
Нарочито богата налазшита бакра, олова и сребра налазила су 
ce на Рогозни (област Плакаонице) и на Копаонику.19 Сребро, 
које није ковано y Горњој Мезији, транспортовано je вероватно

1616. У Призрену je откривен већи број римских споменика (Спом. LXXI 
322—327. В. и С. Душанић, Нови Антинојев натпис и metalla municipii Darda
norum, y овом броју ЖА, стр. 249s.). који указују на постојање насеља. Античко 
име није познато. Јиречек, Војна цеста од Београда g о Цариграда, Јиречеков збор- 
ник I, Београд 1959, 89 код Призрена локализује станицу Theranda (Tabula VII; 
Georg. Rav. IV 16 стр. 206); код Призрена, на местусела Дуље(Тгепо\уД2а)тражи 
je Miller, Itineraria romana, Stuttgart 1916, 558. Сматра ce међутим да расто- 
јање до Призрена не одговара ономе, које Tabula даје између станице Vizia- 
num и Theranda и стога ce ова станица радије тражи код данашње Суве реке, 
око 19 км. североисточно од Призрена (Драгашевић, Археолошјско-ieoïpa- 
фијска истраживања, Гласник српског ученог друштва XLV (1877) 80 и 
Вулић, Гласник Скопског научног друштва XIX 11), Не треба губити из вида 
могућност преношења споменика y Призрен из околине. Локализовање ста- 
нице Theranda пак, зависи од локализовања претходних станица. То питање 
међутим није решено. (о станици Theranda уп. и М. Fluss RE zw. R. V (1934) 
2321).

17 O правцу тог пута уп. Domaszewski, Westd. Zeitschrift XXI 175. Ста- 
ницу код Новог Пазара претпоставља Чершков, Гласник Музеја Косова и 
Метохије II 74. Натпис из Плеваља: CIL III 13847 из 194 године.

18 Околина Новог Пазара није позната по већим налазима из римског 
времена, Kanitz. Römische Studien in Serbien, Wien 1892, 167 помиње римске терме 
и кастел код Ђуђевих Стубова и пут према рудницима код данашње Рашке. 
Један латински натпис нађен je код села Тупшмље, Спом. LXXV 173, један код 
села Бања, Спом. XCVIII 264. На основу правца средњовековног пута Черш- 
ков, Гласник Музеја Косова и Метохије II 74 претпоставља да je пут према 
југоистоку ишао ивицом Рогозне и да je силазио y долину Ибра y близини 
Косовске Митровице. Слатина, y којој je нађен натпис конзуларног бенефици- 
јарија, са посветом Genio stat. m(etallorum) Dard(anorum) — Спом. XCVIII 223 — 
лежи 17 км. северно од Косовске Митровице.

19 О рудницима y косовској области уп. В. Симић, Историјски развој 
цашег рударства Београд 1951, 10—12 са картом; о рудницима на Рогознц
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y Далмацију и Италију. Главну одасиост за транспорт из рудника 
представљали су latrones — разбојници.20 Потребом обезбеђења 
од њихових препада да ce објаснити постојање бенефицијаршх 
станица и на тачкама које нису лежале на главним путевима. Све- 
дочанства о активностд латрона пружају натписи из околине 
Призрена.21 Да су ове разбојнике посебно привлачили рудници 
показују натписи о њиховој актдвности из Тдмочке долине, y 
којој je лежао други рудннчки дистрикт Горње Мезије.22

Мере војне заштите од латрона предузете су y време Сеп- 
тимија Севера.23 С ш  поуздано датованћ спомешцд бенефици- 
јарија из јужне Горње Мезије потичу из времена владе Септимија 
Севера и његових наследника.24 У то време, од краја II до средине 
III века постојала je и бенефицијарна станица код Новог Пазара. 
Натшс из ГТетрове цркве није датован. Елементе за датовање

и Копаонику в. E. Cerskov, Municipium D D kod Socanice, Beograd 1970, 61 и д.; 
70. O. Davies, Ancient Mining in the Central Balkans, Rev. intern, des études balca- 
niques III (1938) 405—407 спомиње трагове мањих римских рудника и североза- 
падно од Новог Пазара, између Новог Пазара и Андријевице, затим између 
Новог Пазара и Тутина, између Пећи и Кос. Митровице, код Јањева и Новог 
Брда, источно одатле.

20 ГТојави латрона, који су y ствари разбојници на путевима, y последње 
време ce дају нова тумачења: сматра ce да je το један од облика класне борбе 
(А. Д. Димитрев, Вестник древнеи истории 1951/4, 71—72 и њему слично ту- 
мачење J. Szilâgyi, Acta ant. hung. V (1957) 314 и д. и Aquincum, Budapest 1956, 
16; A. Môcsy, Latrones Dardaniae, Acta ant. hung. XVI (1968) 351 и д. објашњава 
појаву латрона супротношћу између пастира, који живе y брдима и земљо- 
радника y долинама, који су имали заштиту римске власти.

О бенефицијаријима, стационаркма и сл. као мерама заштите од латрона 
уп. R. MacMullen, Enemies o f the Roman Order, Cambridge/Mass. 1966, 258.

21 Ореховац код Призрена, CIL III 8242=Спом. LXXI 254 — ка коме ce 
спомиње Scerviaedus Sitaes, interfectus a latronibus. — Лице које ce спомиње на 
натпису из Злокућаиа код Пећи, Спом. LXXVII 47 спадало je y либертине и 
било je убијено на путу од Виминацијума, код станице Dasminium, која je ле- 
жала око 40 миља северно од Ниша.

22 Врбица на Тимоку, CIL III 14574 ad η. 8266 =  Jahresh. 3 (1900) Beibl. 
147 n. 49, на коме ce спомиње лице домаћег порекла, убијено од стационара — 
interfectus a [sta]tionaris (Môcsy, Acta ant. hung. XVI 351, нап. 2 одбацује ову 
допуну Премерштајна и Вулића, сматрајући невероватним да би ce уШ веку 
јавно написало да je лице убијено од стационара); на споменику из Дебелице 
спомиње ce лице убијено од латрока — a latronibus interfectus, CIL III 14587= 
Спом. XCVIII 186. О латронима y Тимочкој области уп. К. Patsch, Glasnik 
Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine XI (1899) 723 и д.

23 O томе в. MacMullen, Enemies of the Roman Order 259. Tertull. Apol. 
2, 8: latronibus vestigandis per universas provincias militaris statio sortitur. Mepe 
cy предузете после 190 године.

24 Блаце код Скопља; CIL III 8234 =  Спом. LXXI 550 — из 200 год.; Ву- 
читрн: Спом. LXXI 96 — из 230 год.; Батус код Вучитрна: CIL III 8173, натпие 
спекулатора из 226 год.; из приближно истог времена мора бити и натпис спе- 
кулатора из Приштине, Спом. LXXI 513, на коме ce легија IV Flavia назива 
Sfeveriana]; Прокупље: CIL III 14564 — из 234. год. Вероватно и натпис из 
Качаника CIL III 8184, датован по конзулима који нису припадали истој го- 
дини {Clemente et Prisco cos., од којих je Clemens био конзул 158, a Priscus 159 
и поново Clemens 195, a Priscus 196. год.) припада Северовом времену, тј. 
195—196. год. — Натпис конзуларног бенефициарија из Плеваља, станице 
на путу који je водио према Новом Пазару, потиче из 194. год. (CIL III 13847).
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пружа натпис из Бање. Жртвеник je посвећен за спас цара, чије 
ce име не наводи, већ ce спомиње као dominus noster, y p. 7. Пре 
прве половкне II века није било уобичајено да ce владар иазпва 
dominus noster од стране слободних поданика. Прве епиграфске 
потврде, малобројне за ограшчене на источне области Царства, 
Фригију и Египат, потичу из времена Хадријана.25 Мало je веро- 
ватно да ce dominus noster на натпису из Новопазарске бање, из 
забачене области Горње Мезије, односило на овог владара. Пре 
je y литању Септиммје Север из првих година владе, када je управ- 
љао Царством без синова пли неко од његових наследника. У 
то време термин dominus noster постаје веома раширен y π ρ ο  
винцијама.26 У прилог овом датовању ишла би и околност да су 
натписи конзуларних бенефицијарија не само y Горњој Мезији 
већ и y другим провинцијама иајбројвдји y периоду од Септимија 
Севера до Максимина Трачанина.27

Београд. Мирослаеа Мирковић.

ZUSAMMENFASSUNG  :

Miroslav a Mirkovic: DER BENEFICI ARIERPOSTEN BEI NOVI PAZAR

Ein Beneficiarierposten bei heutigen Novi Pazar, im südöstlichen Teil der 
römischen Provinz Obermösien, an der Militärstrasse, die von der Neretvamündung 
über Foca und Plevlje nach Macédonien führte, ist durch zwei kürzlich an diesem 
Orte gefundene Inschriften gewiß geworden. Es handelt sich um zwei Altäre, die 
aus der Umgebung von Novi Pazar stammen : Der erste ist in Novopazarska Banja 
(ca. 5 km von Novi Pazar entfernt) im Jahre 1954 ans Licht gebracht worden; der 
zweite wurde in Petrova crkva (3 km in derselben Richtung) angemauert. Beide 
Altäre sind von der Seite der beneficiarii consularis dem luppiter optimus maximus und 
ceteri dii deae huius loci gewidmet. Beneficiarius consularis auf der Inschrift von 
Banja, M. Ucenteus (?) gehörte zu der obermösischen Legion YH Claudia, die ihr 
Standlager in Viminacium hatte; dieselbe Legion ist in der letzten beschädigten Zeile 
der Inschrift aus Petrova Crkva zu vermuten.

Die Entstehung des Beneficiarierposten bei Novi Pazar ist in Verbindung mit der 
Unsicherheit der Strasse, die von Novi Pazar weiter südlich über Rogoznagebirge nach 
Bergwerkbezirk bei heutigen Socanica fühlte, zu bringen. Die kleine Besatzung 
an diesem Orte war nur ein Glied in dem Netz der Beneficiarierposten im südlichen 
Teil der Provinz Obemösien. Diese Posten sind bisher in Slatina bei Socanica, Ko- 
sovska Mitrovica, Vucitrn und Kacanik im Ibartal und östlich und, westlich davon, 
in Prokuplje, Prizren, im Dorf Batus am Ibar, und im Dorf Skoza bei Prizren am 
Übergang über den Beli Drim bezeugt. Der Schutz der zahlreichen Bergwerke (Kopa- 
onik und Rogozna) und zu diesen Bergwerken führenden Strassen war der Grund 
für die Entstehung dieser zahlreichen Beneficiarierposten. Die ITauptgefahr für den 
Transport und den Verkehr in diesem Teil von Obermösien waren latrones, die auch 
den anderen Grubenbezirk Obermösiens, im heutigen Timoktal, bedrohten.

25CIL III 6998 (=  Dessau ILS 7196) и CIL III 13795 (=  Dessau ILS 8908); 
G. Lugli u Rugg. diz. epigr. II 2, 1953 и д.; K. J. Neumann, RE V (1903) 1309.

26 Lugli, op. cit. 1954—1955; RE îoc. cit.
27 R. MacMullen, Soldier and Civilian in the Later Roman Empire, Cam

bridge/Mass. 1963, 68 je на основу датованих натписа конзуларних бенефи- 
цијарија, садржаних y CIL III и CIL XIII дао следећи бројни однос: пре Комода 
— 4 или 5; од Комода до Септимија Севера — 5; од Септимија Севера до Мак- 
симина — 31 или 32, и од Максимина до 257. год. — 6.


