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УВОД 
 

Ниш се налази на раскршћу великих путева који повезују северну и западну Европу 
са Грчком и Егејским морем на југу, и Турском, Малом Азијом и Блиским истоком на 
истоку. Према западу се пружа више саобраћаница које долином Топлице и преко Косова и 
Метохије допиру до Јадранског мора. 

Овај древни град, који данас представља културни и индустријски центар средње и 
јужне Србије, настао је у предримско доба. Пре доласка Римљана, у првом веку нове ере, 
ове просторе су насељавали Илири и Келти. По доласку Римљана у ове крајеве Балканског 
полуострва почиње период брзог развоја Ниша. За време владавине цара Марка Аурелија, 
Ниш постаје слободан град – муниципијум. Касније добија градски ранг – постаје римски 
каструм, економско, културно и политичко средиште римске провинције Мензије. 
Међутим, свој највећи процват Ниш доживљава за време цара Константина Великог који је 
рођен и васпитаван у Нишу. Остаци раскошне царске резиденције, на локалитету 
Медијана, о овоме речито говоре. 

Упадом Хуна у петом веку пре нове ере, а касније и Авара и Словена, град је 
претрпео значајна материјална и културна оштећења. Његова обнова почиње током 
једанаестог века под окриљем Византије. 

Значајна година у историји Ниша је 1183. када га је српски жупан Стефан Немања 
прикључио својој држави. Економски и политички просперитет Ниш је доживео за време 
владавине царева Душана и Уроша, као и кнеза Лазара Хребељановића. Доласком под 
власт Турака 1386. г. , Ниш губи своје тадашње значење. 1877. г. ослобађањем од Турака 
почиње нови развој Ниша. Оснивају се културне институције и граде индустријски 
објекти. Изграњом железничке пруге до Београда, Ниш се повезује са Европом. 

Уочи I светског рата Ниш је постао седиште Скупштине и Владе Србије. Године 
1915. заузела  га је бугарска војска,а прва српска армија ослободила га је 1918. године. У 
другом светском рату у Нишу је од стране Немаца подигнут концентрациони логор.  

Ниш је данас град са преко 300.000 становника са развијеним индустријским и 
бројним културним институцијама. 
 
 
 
АНТИЧКИ НИШ 
 

Подигнут у римско доба антички Ниш, је био познат као војничко упориште и 
економско и културно средиште шире области. Он је одражава све особености  једне 
универзалне цивилизације која је оставила видљив траг у свим  деловима Европе, северне 
Африке и Мале Азије. Дисциплина која је својевремено учинила Рим моћним подредила је 
и организацију Наиса јединственој шеми чије се спољне манифестације лако распознају. 
Наис је био у основи четвороугаоног облика, с две главне улице које су се секле под 
правим углом – cardo, у смеру север-југ и decumanus, у правцу истог-запад. Раскрсница је 
била смештена близу средишта града и представљала је место где се развијао јавни трг са 
светилиштима, храмовима, судницама  и широким просторима окруженим колонадама. 
Стамбене зграде су се низале у правилним четвороугаоним блоковима између споредних 
улица.  

Као римски град антички Ниш је требало да има површину до 800 м у дужину и 500 
м у ширину, а број становника је требало да буде до 50 000. 
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ИМЕ ГРАДА 
 

Етничка слика предримског становништва у овим крајевима је врло сложена са 
домороцима илирског, трачког и келтског порекла. У језицима ових народа је тражено 
порекло имена града које извори различито бележе: Naissus, urbs Naisitana и др. Поуздана 
етимологија имена није позната, а мишљења лингвиста се разликују. 

Најдуже се задржала претпоставка Холдера да је име града келтско, настало према 
имену реке на чијим обалама лежи, тј. облик Naissus је настао преко старијег Navissus. 
Основу за то Холдер је нашао у касноантичком граматичком списус - Consentii ars, где се 
наводи да Наис има женски или средњи род, тј. hoc Navissum et haec Navissus. Келтско 
порекло имена се објашњава чињеницом да се у долини Мораве, Нишаве и Дунава среће 
више имена која носе келтско језичко обележје (Singidunum, Taliata, Remesiana). 

Бугарски лингвиста Дечев у свом речнику трачких имена заступа мишљење да је 
Naissus трачка реч, пошто је име града које је изведено из имена реке Navissus настало пре 
инвазије Келта. Дечев објашњава име  Naissus помоћу индоевропског корена snau = тећи. 

Истраживач илирског језика Мајер се определио за илирско порекло имена  Naissus. 
Он наводи податак са натписа на једној надгробној плочи из Драча где се име јавља у 
облику Naisso. За илирску компоненту и имену су се пре Мајера залагали Скок, који је 
сматрао да је име Naissus начињено са илирским суфиксом  issa (као и други илирски 
топоними: Certissa, Almissa ...) и Кречмер који име  Naissus изводи од Navissius што би 
одговарало илирским именима на  isium (Tarvisium...). Постоји један податак о Нишави 
којем модерни истраживачи одричу аутентичност. У опису догађаја у вези са хунском 
опсадом Наиса, 441. године, историчар Приск на једном месту каже – Naissos који лежи на 
реци Danuba. Научници који су се бавили тумачењем Прискових списа сматрају да он није 
могао написати да Наис лежи на Дунаву (Danubius), обзиром на то да је лично пропутовао 
кроз ове крајеве, већ да је посреди грешка преписивача. Но, могуће је да се Нишава заиста 
звала Danuba. Ово мишљење је заступао 1888. године Резлер, један од првих тумача 
фрагмената Прискове Историје који говоре о Наису. Име  Danuba било од истог корена од 
којег је и  Danubius од индоевропског danu = струја, река. 
 
 
ПОЛОЖАЈ  
 

Naissus је заузимао средишњни положај у римској провинцији Горњој Мезији 
(Moesia Superior)  која је у I веку пре нове ере организована на тлу центракног Балкана, у 
сливу Мораве, отприлике на територији коју захвата данашња Србија. 

Naissus је лежао на раскрсници важних путева Балканског полуострва који су 
повезивали западноевропске земље с Оријентом и области Подунавља с Јадранским и 
Јонским морем. Основне податке о месту града доносе неки антички писци. Тако Птоломеј 
бележи Наис као један од четири града Дарданије. Касноантички писци Олимпиодор и 
Хијерокле смештају Наис у Среодоземну Дакију (Dacia Mediterranea). Стефан Византинац 
га наводи као трачки град, а Приск као град Илира. 

Прецизније податке о положају града, на посредан начин, саопштава Амијан 
Марцелин, наводећи да су се цареви Валенс и Валентијан сусрели 365 године у Медијани. 
Три миље тј. 45 км западо од Медијане се налази терен на којем је подигнут модеран Ниш 
па би се, према Марцелину, на подручју данашњег града налазио антички Naissus. 
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С више појединости говори Приск у 21. књизи своје Историје. Описујући хунску 
опсаду и заузеће Наиса 441. године, он каже да су Хуни опседали Наис град који лежи на 
реци Дануба. На другом месту Приск наводи да Naissus лежи на граници хунске и ромејске 
земље уаљен од Дунава пет дана доброга хода, што приближно одговара стварном 
растојању Ниша од Дунава. 

На темељу наведених података закључује се да је Naissus био смештен на десној 
(северној) обали реке, око средишта простране котлине на терену који је данас покривен 
делом садашњег Ниша. На основу даљих археолошких истраживања утвђено је да је 
данашњи Наис подигнут у источном делу котлине, на пространој, благо нагнутој падини 
Градског поља, на чврстом, грађевински стабилном терену који ће касније бити захваћен 
бедемима средњевековне и турске тврђаве. Са источне и северне стране, дуж цеста које су 
излазиле из града, развијале су се простране некрополе – гробља становника античког 
Наиса. Површина коју је град заузимао није прелазила 20 – 25 хектара, по чему се Наис 
приближио већим античким градовима Балканског полуострва. Положај града је 
омогућавао релативно лак прелаз на супротну обалу реке, што је, обзиром на ниску обалу 
и мочварне терене унаоколо, морало представљати значајну олакшавајућу околност за 
настанак града. 
 
 
 
 
ИСТОРИЈА НАИСА 
 
 
ПРЕДРИМСКО ДОБА 
 

У централним областима Балкана, на граници илирског и трачког света, па тако и 
на простору на којем ће се развијати Наис, живео је народ под именом Дарданци. Били су 
моћни и војнички добро организовани. Нису подизали градове, а одсуство споменика 
говори да нису познавали писменост. Што се тиче етничке припадности, највероватније су 
били Илири (о овоме је у науци вођена широка дискусија). 

На источним границама Илира, па и у Понишављу, у дарданску заједницу су биле 
укључене знатне масе трачког становништва. Мешовит етнички састав у овим крајевима је 
разумљив, ако се има у виду да у доба формирања првих група становништва на Балкану 
границе нису биле административно одређиване. 

На подручју Наиса, у предримско доба, је био развијен још један народ чије 
порекло и постојбина нису балкански. То су били Келти (Gali).Они су на свом пљачкашком 
походу ка богатим ризницама грчких храмова, 280. г. п. н. е, прошли кроз дарданску земљу. 
После пораза код Делфа 279. г. п. н. e. Чете Гала су се повлачиле назад истим путем. 
Разједињени и неорганизовани били су лак плен Дарданцима и другим народима кроз чије 
су земље пролазили. Но, нека галска племена су се пробила до Дунава  и населила око 
ушћа Мораве, под именом Scordisci. 

Пролазак Келта кроз Дарданију није оставио трајнијих последица. Без обзира на 
неке археолошке налазе (Јелашница, Злокућани код Лесковца, Стол код Бабушнице...) и 
келтске топониме у Поморављу и Понишављу, тј.не постоји доказ за присуство Келта и 
дужем периоду. 
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РИМСКО ОСВАЈАЊЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ВОЈНЕ ПОСАДЕ 
 

Ширење римске власти у облстима централног Балкана  и будуће провинције 
Мезије, уследило је после ратовања Гаја Скрибонија Куриона у Дарданском рату, 75 – 73. 
године пре нове ере. Римски војсковођа се искрцао са војском од око 30 000 људи у 
Дирахију (Драч у Албанији) и одатле се упутио на север, прошао Дарданијом и стигао до 
Дунава. Не зна се када је Дарданија дефинитивно покорена. Сматра се да је после 29. 
године пре нове ере у целини поседнута римским легијама. 

Прва упоришта римске војске у областима које ће касније припасти Мезији нису 
позната. У њиховом избору пресудну улогу морале су имати стратешке погодности, 
обзиром на то да је требало држати у покорности ратпборна племена  Дарданаца и 
Скордиска, а истовремено одржавати везе са јужним гарнизонима. Веома повољан положај 
имала су места у моравско – вардарској долини, пре свега Naissus и Scupi. У бројним 
изворима за овај период Наис се не спомиње, али се претпоставља да је као позадинска 
база играо важну улогу у прикупљању трупа из јужних области, њиховом смештају и 
снабдевању. Познато је да су 4. скитска и 5. македонска легија премештене на Дунав 15. 
године нове ере, а да су пре тога биле стациониране негде у унутрашњости Балкана, на 
терену погодном за одбрану јужних провинција, а обзиром на близину Дунава, Naissus је 
имао извесне предности. Због ога се залључује да је ту био организован легијски логор, 
но,  за тако нешто не постоје основе у археолошким и у епиграфским материјалима. 

Прве поуздане вести о догађајима на подручју Наиса налазе се тек пред крај I века 
нове ере. Више светлости у почетно раздобље историје Наиса уносе подаци из натписа 
двојице војника, чији су споменици нађени 1888. и 1962. године. У првом сазнајемо да је 
пред крај I века нове ере у Наису свој логор имала 1. кохорта Крићана која је ту остала до 
134. године нове ере. Податак с надгробног споменика ветерана Тиберија Клаудија 
Валерија говори о присуству 1. критске кохорте. Но, присуство ово кохорте није сасвим 
сигурно јер је у питању ветерански натпис, а познато је да се ислужени војници настањују 
у већим центрима провинције у којој су служили, где им се ставља на располагање 
земљишњи посед. Почетком II века нове ере Наис се први пут спомиње у изворима. Као 
војна база, већи значај Наис добија тек  средином II века.нове ере. Сматра се да је у време 
маркоманских ратова које је водио Марко Аурелије,  Naissus био средиште за организацију  
одбране северне Дарданије. Уњему је тада формирана и смештена 1. дарданска кохорта 
као територијална милиција чији су припадници регрутовани од локалног домородачког 
становништва . 

Све до средине III  века нове ере Наис је, захваљујући повољном географском 
положају на раскрсници путева, постао стециште војника ветерана и њихових породица, 
трговаца и других досељеника. Уочљива је и јача концентрација војника горњомезијских 
легија које овде остављају бројне надгробне споменике и оне посвећене римским 
божанствима (Јупитеру, Јунони...) . 

Споменик Луција Касија Кандида, морнаричког регрута 7. Клаудијеве легије, нађен 
у нишкој Тврђави, сведочи да је на Нишави био развијен речни саобраћај. 
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МУНИЦИПИЈУМ – РИМСКИ ГРАД 
 

Муниципално право се додељивало само већим романизованим центрима декретом 
који обезбеђује одређена права од интереса за даљи просперитет града. Као Муниципијум, 
Наис је потврђен у једном натпису у коме се спомиње градски управник Marcus Aurelius 
Posidonius, decurio municipii Naissi. Не зна се датум када је Наис стекао статус 
мунуципијума, али се сматра да је то било  под Марком Аурелијем, у време маркоманских 
ратова. 

У раздобљу историје града као муниципујума ударени су темљи просперитету 
касноантичког и византијског Наиса, постављене солидне основе за даљи урбанистичлки 
развој, демографску експанзију  и културни развитак. 
 
 
НАИС, РЕЗИДЕНЦИЈА ЦАРЕВА IV ВЕКА 
 

Свој пуни развој и највећи економски процват Наис доживљава у IV веку. Период 
који започиње доласком Диоклецијанана власт264. године, означава почетак крупних 
промена у структури највиших органа власти и администрације. Започиње раздобље 
домината, државног уређења у коме цар постаје господар на земљи, а тежиште државне 
организације се преноси на исток. Ревизијом дотадашњих граница формирају се нове 
провинције. Наис се отада налази у Средоземној Дакији, централној провинцији Балкана. 
Подаци о Наису постају све бројнији. Године 293. у граду је вероватно боравио цар 
Диоклецијан. Тада је у Медијани започета градња многих објеката. Но, подизање јавних 
луксузних грађевина приписује се цару Константину. Сличне податке бележи и Стефан 
Византинац који наводи да је Наис Константинова ktisma, тј. оно што је он створио, 
саградио. 

Оличности и делима Константина много је писано. Управљао је царством од 306. до 
337. године. Одлуке које је доносио имале су далекосежне последице. Једна од њих је и 
проглашење верске слободе, 313. године, којом је хришћанство уведено као државна 
религија. Године 330. је пренео престоницу на исток, у Констанитинопољ и ударио темље 
новом, источном Византијском царству. 

После Константинове смрти у Наису и даље бораве цареви. Тако су 340. године 
његови синови, Констанције и Констанс, овде потписали два закона. Године 350. у Наису 
је узурпатор Ветранион положио инсигниције царске власти пред Констанцијем, а ту је 
361. године боравио и Јулијан. У 21.  књизи Амијана Марцелина Naissus се спомиње као 
веома богат град, при чему се не мисли само на материјалана богатства, већ и на број 
становника, те да је то већ дуже време утвђен град и  да је у својо историји више пута 
опседан, али се никада није предао нити био освојен. У Наису су такође боравили и 
императори Валентијан и Валенс, 365. године. 
 
 
ХУНСКА ОПСАДА И ЗАУЗЕЋЕ НАИСА 441. ГОДИНЕ 
 

У Марцелиновој хроници за 441. годину се каже – Хунски цареви са хиљадама 
својих војника провалише у Илирик и опустошише Naissus, Singidunum...-  

Подужи опис хунске опсаде и разарања града сачуван је у Присковој Историји. 
После безуспешних борби Теодосије II био је принуђен да залључи мир с хунским вођом 
Атилом, уз тешке услове: плаћање високих контрибуција, уступање неких области... Мир 
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није дуго трајао. Године 447. Атила је поново извршио пустошење. Исте године је поново 
закључен мир, али под још тежим условима. У једној хроници за 450.годину бележи се још 
један упад Хуна у Наис. У следећим деценијама се појављују Готи. Године 471. готски 
владар Тјудимер је прешао Саву и напао Наис. Неколико година касније његов син 
Теодорих, на путу за Солун, пустоши град. 
 
 
ПАД РОМЕЈСКОГ НАИСА 
 

Последњу деценију V века карактеришу економско сиромаштво, унутршње 
политичке размирице и напори да се преброде последице готских разарања. Мере које је 
предузео Јустинијан за обнову и изградњу утврђења су познате захваљујући Прокопијевим 
сведочанствима. У то доба је град обновљен, пре свега његови бедеми и војнички логор, 
обновљено је седам утврђења и изграђено је тридесет и два. 

Недостатак војске и економске тешкоће исцрпеле су брзо расположиве резерве, тако 
да се 543. године на границама царства појављују нови освајачи- Анти и Словени. Први 
напади Словена уследили су 547. и 548. године. Већ 550. године прешли су Дунав и стигли 
до Наиса, с намером да продуже према Солуну. Година 578. и 579. Словени су обновили 
нападе с већом жестином и, опустошивши Илирик И Тракију,  поново стигли до Солуна. 
Живот се у градовима ипак, уз све тешкоће, одвијао, да би у првим деценијама VII века 
(ратови Византије с Персијанцима) под Фоком, градско становништво бежало на југ, у 
утврђени Солун. 

Пад ромејског Наиса се одређује престанком циркулације новца у граду, под 
Ираклијем, 612-614. године. Приближно у исто време опустела су утврђења на лимесу и 
престао је живот у градовима. 
 
 
 
УРБАНИСТИЧКИ РАЗВОЈ НАИСА 
 
 
ГРАЂЕВИНЕ И ТОПОГРАФИЈА 
 

На терену на коме се простирао Наис развијао се средњевековни и модерни Ниш, 
па су остаци античког града временом нестајали. Услед темељних разарања, а свакако и 
недовољно истражености, настанак и развој римског града у многим појединостима остају 
неразјашњени. Аналогије са суседним, боље истраженим градовима, указују да се у 
склопу античког насеља могу разликовати: vicus - село домородаца, војнички логор и 
municipium- римски град. 

Присуство домородаца у Наису добро је документовано, али тек у римско доба. 
Отуда мишљење неких научника да је село домородаца постепеном урбанизацијом 
прерасло у римски град. Археолошким истраживањима је потврђено постојање 
праисторијских култура на десној и левој обали Нишаве управо у предримском добу: 
фибуле трачког типа нађене у Јагодин-мали, тзв. дачка шоља нађена у Побединој улици 
итд. Међутим на основу ових налаза је тешко говорити о насељу домородаца. Војни логор 
је свакако постојао у Наису. Вероватно је био смештен десној обали Нишаве, на терену на 
коме је касније подигнута турска тврђава. Претпоставља се да темељи тврђаве леже 
директно изнад бедема који би могли припадати логору. 
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Досадашња археолошка открића римских грађевина скромног су обима. Ради се 
углавном о случајним налазима или о радовима вршеним у унутрашњости тврђаве. 
Најопсежнија истраживања вршена су у централном делу тврђаве, око турске џамије. 
Јужно од џамије је нађен део оловне цеви, од некадашњег водовода, као и рановизантијска 
некропола. Значајно је да готово сви важнији предмети из римског Наиса потичу са терена 
обухваћеног турском тврђавом: монументална мермерна скулптура, рељефи, бронзане 
статуете и др., и то углавном из дела који је ближе обали Нишаве. Други значајни 
предмети: бронзана глава Константина, женски торзо од мермера су нађени на самој обали 
реке или у њеном кориту. На левој обали Нишаве, Наис се почео развијати,вероватно, тек 
од краја III  века. 
 
 
 
ВОДОВОД 
 

Наис је снабдеван водом из оближње Каменичке реке. Одатле до града (око 8 км) 
водио је аквадукт, саграђен у облику масивног зида дебљине око 1, 65 м кроз чију су 
унутрашњост биле спроведене керамичке цеви. На некој од овиј цеви је пронађен жиг 7. 
Клаудијеве легије услед чега се закључује да је аквадукт подигнут пред крај II и почетком 
III века. 
 
 
 
ВИЛЕ У ОКОЛИНИ ГРАДА 
 

У пространој, плодној нишкој котлини, изван густо насељеног и урбанизованог 
језгра, потврђено је постојање неколико римских вила. Обично су то простране зграде са 
више просторија за смештај и прераду пољопривредних производа (villa rustica fructuaria)  
и стамбеним објектом понекад луксузно украшеним мозаичним подовима и фрескама на 
зидовима скулптура (villa rustica habitatoria). 

Једна од значајних је случајно откривена вила на Винику. У једној од просторија 
ове виле ископана је већа количина сребрног новца с краја III века, као и калупи за 
ливење,па се претпоставља да би могла бити у питању државна ризница новца, изгубљена 
у Виничкој вили. Нешто мањих размера је вила на брегу Горица, такође случајно 
откривена. У њеним рушевинама откривен је жртвеник градског декуриона, као и сребрни 
тањири. 

Највећу површину заузимало је насеље са вилама Mediana, предграђе Наиса 
удаљено од града три миље. Виле су откривене на узвишеној заравни, на левој обали 
Нишаве. Простиру се на површини од око 40 хектара. Приликом археолошких радова 
откривено је више објеката, међу којима и зграда са мозаицима изнад које је подигнут 
Музеј на Медијани.Откривене су и терме, део палате са перистилом, пољопривредни 
објекат са питосима, као и мермерне и бронзане скулптуре, архитектонски украси, 
декоративна пластика итд. Медијанске виле нису подизане једна уз другу, већ их деле 
широки међупростори, баште или пољопривредна имања. Средиште насеља се 
највероватније налазило око данашње зграде музеја. Подизање вила на Медијани започето 
је највероватније  крајем III  века,а настављено са већим интензитетом у IV веку када Наис 
постаје привредна резиденција царева. 
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НЕКРОПОЛЕ И ГРОБНИЦЕ С ФРЕСКАМА 
 

Урбанистичка структура Наиса са утврђењем, густо насељеним стамбеним 
квартовима, вилама у околини, оближњим предграђем одражава се на број и распоред 
некропола. Најстарије гробље Наиса, које би припадало граду у време његовог почетног 
развоја, није документовано на терену, али се зна да је постојало према бројним 
надгробним споменицима и неколицини гробова. Како су ови гробови без чвршће 
конструкције (обично плитка јама) некропола је морала бити потиснута, а затим и 
уништена млађим касноантичким укопима. Према неким претпоставкама најстарија 
некропола се налазила код Виничке капије где је нађено неколико надгробних споменика 
са натписима и неколико раних гробова из II-III века. До сада су познате три гробнице чији 
су унутрашњи зидови и свод декорисани, сликани фреско- техником. Прва је откривена 
недалеко од Моста младости и датира из IV века. Друга је откривена у кругу Фабрике 
текстила. Најзначајинија је она у у Улици Косовке девојке, која датира с краја  IV века. 
 
 
 
ГРАДСКА ТЕРИТОРИЈА, ПУТЕВИ И НАСЕЉА 
 
 
ПУТЕВИ 
  

Пространу територију римског Наиса, која је захватала централне области 
провинције Горње Мезије и више насеља, су пресецали важни путеви који су од Наиса као 
средшње тачке полазили на исток (Naissus-Serdica), запад и југ (Naissus-Ulpiana-Lissus), 
север (Naissus-Viminacium-Singidunum), и североисток (Naissus-Ratiaria). Обзиром на 
конгфигурацију терена и археолошке податке сигурно је да су главни правци били у 
употреби још у праисторијско доба. Најстарији подаци о изградњи путева у провннцији 
садржани су у миљоказима на деоници Scupi-Ulpiana. Од средине  III века миљокази су 
чешћи на путевима балканског полуострва, посебно на путу  Naissus-Serdica и Viminacium- 
Naissus. 

Уз ове магистралне путеве чија је изградња била од ширег, пре свега стратешког 
али и трговачког интереса, који су били у употреби свакако већ почетком I века,ако не и 
раније, постојале су и локалне саобраћјнице. Најважније су Turres (Пирот), Hammeum 
(Прокупље),  Praesidium Pompei (Рутевац),  Timacum Maius (Књажевац). Траса и једних и 
других путева била је подређена природним условима терена. За пут су се користиле 
долине река (Морава, Нишава, Тимок, Топлица), клисуре (Сићевачка, Грделичка) и 
планински превоји и седла (Преполац, Тресибаба) . Будући да су средњевековни и модерни 
путеви грађени углавном на истој траси, остаци античких путева слабо су сачувани. 
 
 
НАСЕЉА 
 

Због изванредне важности путева који су пресецали градску територију и укрштале 
се у Наису, уз њихову трасу настао је и развијао се већи број успутних станица и насеља 
која су подизана између већих градова. У функцији ових објеката важну улогу имало је 
војничко обезбеђење пута и путника. Али, ипак најзначајнија функција успутних станица 
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била је прихватање, смештај путника и задовољавање њихових потреба. Уопште, 
организовању путовања са краја на крај царства, поклањана је у римско доба велика 
пажња. 

Постојали су и други објекти који су служили путницима, у вези са начином на који 
је обављан транспорт. Временом су се око таквих станица развила мања насеља, 
пољопривредна добра. Нарочито је видан напредак могао бити код оних места где су 
природни услови омогућавали развој делатности, па су од успутних станица врло брзо 
настајали већ прилично урбанизовани центри. Позната су насеља: Praesidium Dasmini 
(Брачин),  Praesidium Pompei (Рутевац),  Remesiana (Бела Паланка),  Ad Herculem 
(Житорађа),  Hammeum (Прокупље). 
 
 
 
ДРУШТВО И ПРИВРЕДА 
 

Римско царство је било по свом друштвеном уређењу космополитско. Његова снага 
почивала је на темељима јединствене, универзалне културе, која му је омогућавала да 
упркос великом недостацима свог политичког и друштвеног система преброди многе 
тешкоће. Али, римска култура је припадала градском становништву, била је везана за 
урбану целину. Отуда се мало зна о животу староседеоца који су у предримско доба, а и 
касније, живели племенским животом, по селима у унутрашњости бавећи се земљорадњом 
и сточарством. 

У свакој провинцији град је био средиште друштвеног, привредног и јавног живота, 
а с њим је било везано веће или мање подручје које се сматрало његовом територијом. 
Горња Мезија је била подељена на низ таквих самоуправних градова (Naissus, Ratiaria, 
Viminacium, Singidunum...). Село, а с њим и пољопривреда остали су основна привредна 
карактеристика горњомезијских области. У условима које је пружао брдовити терен, 
испресецан рекама које су се изливале из својих корита, у климатској зони која није 
дозвољавала више од једне жетве годишње, пољопривреда никада није достигла степен 
развијености као у другим равничарским крајевима. У залеђу добро чуваних граница дуж 
Дунава, многа села на Балкану су прерасла у градове током I и  II века стицањем установа 
и развијањем муниципалне организације, као и начином живота и обичајима које град 
носи са собом. У овим центрима развијале су се привредне гране: производња занатске 
робе, трговина, саобраћај итд. , а са њима се постепено стварала средња класа имућних 
грађана. О њеним припадницима, као и о војсци, највише се зна, јер су они скоро једини 
остављали споменике. Тешко је рећи како су живели нижи слојеви. Тешка друштвена и 
привредна криза царства у III веку и велики трошкови око одржавања војске су нарочито 
погодили село. Пољопривреда је престала да буде уносно занимање, и све је више 
становништва тражило спас у граду. Отуда делом и нагло ширење Наиса у првим 
деценијама III века. 
 
 
СТАНОВНИШТВО 
  

Сачувани натписи указују на сложеностетничке слике становништва у предримско 
доба са домороцима трачког (Bitus, Roimetalkes, Dizo) и илирског (Annus, Andia, Plannius, 
Dasius) порекла. Присуство домородаца келтског порекла, изузев слабих трагова у 
археолошком материјалу, није значајније. Упоредо са јачањем римске власти, 
организовањем првих колонија, римских грађана, концентрацијом војске у провинцији за 
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предстојеће ратове са Дачанима и уређењем војничке цесте на север и југ, становништво 
Наиса се морало знатно увећати, захваљујући пре свега приливу странаца. Најстарији 
доцељеници били су војници и ветерани. Легионари се у Наису јављају у релативно 
касном периоду, у првим деценијама III века, и нису битно утицали на формирање 
градског становништва. Најбројнији у граду и на територији били су Aurelii. Међу 
носиоцима овога имена је било припадника легија, помоћних јединица, ветерана.Име 
Aurelius носила су и тројица до сада познатих декуриона у Наису: M. Aurelius Posidonius, 
Aurelius Lupus и Aurelius Vitalis. 
 
 
ПОЉОПРИВРЕДА 
  

Основно занимање становника Наиса била је пољопривреда. Пространа и плодна 
нишка котлина, испресецана долинама двеју већих река: Јужне Мораве и Нишаве, са 
многим потоцима који се сливају са околних узвишења, пружала је доста погодности за 
развој свих видова пољопровредне производње. У Медијани је откривено випе 
пољопривредних објеката за смештај производа. Пољопривредну производњу илуструју и 
оруђа од гвожђа (рало, мотика, пијук, српови) налжени на разним локалитетима у граду и 
на територији. О виноградарству, које је и иначе неговано у горњномезијским областима, 
говори камена преса за муљање грожђа, нађена поред терми на Медијани. 
 
 
ЗАНАТСКА ПРОИЗВОДЊА 
 
  У изворима и археолошком материјалу документовано је постојање разних видова 
занатске производње у Наису. У IV веку овде је била смештена радионица за израду војне 
опреме (fabrica). Њена делатност је била у вези са растућим потребама за снабдевањем 
пограничних јединица. У исто доба у Наису је постојала и радионица за производњу 
сребрног новца (officina). Све досад откривене сребрне посуде носе посвете владаримашто 
ову радионицу опредељује као царску. Ови сребрни предмети обично су били коришћени 
као царев поклон истакнутим војним заповедницима, а ковани су у пропагандне сврхе. 
Нишке радионице снабдеване су из оближњих рудника Средоземне Дакије. Ту су јошп 
биле и многе друге радионице (каменорезачке, за производе од метала, од стакла, од 
керамике итд.). 
 
 
ТРГОВИНА 
 

Повољан географски положај на раскрсници старих трговачких  путева, уз остале 
погодности, битно су утицали на развој трговине. Трговачки значај Наис има у свим 
етапама свога  развоја, па и у врме најжешћих напада. 
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РЕЛИГИЈА И УМЕТНОСТ 
 

Државна религија у античком Риму почивала је на двојним темљима: на обожавању 
цара и поштовању Капитолског тројства, Јупитера, Јуноне и Минерве. Њене осноне идеје 
препознају се и у провинцијским градовима, где се у храмовима, обично на истакнутом 
месту на форуму, састајао народ и одавао пошту божанској моћи владара и врховном богу. 
У прва два века нове ере  поштовала су се божанства која доносе напредак и економски 
просперитет (Фотруна,Меркур), богату жетву (Либер), здравље и сигурност (Асклепије, 
Херкул), а нарочито су била омиљена божанства која штите кућу и огњиште (Лара и 
Пената). 

Било је присутно и веровање у локална божанства која је у провинцијама 
поштовало домаће становништво. Код Келта, то су били богови природе, виле и нимфе. 
Веома су била бројна и сложена веровања са веома старом религиозном традицијом 
(Египат, Мала Азија, Месопотамија). Нарочито су брзо продирале иточњачке религије, 
култ Велике Мајке из Мале Азије, грчко-египатски култ Сераписа, Изиде и Харпократа и з 
Египта, Митре из Ирана и др. Ширење ових веровања било је у уској вези са путевима 
трговаца и занатлија са Истока, а такође и са кретањем војних јединица. Ту је нарочито 
велику улогу имала војска распоређена у Подунављу. Ови култови су нашли велику 
подршку у економски најсиромашнијим слојевима друштва. 

Сразмерно велики број споменика из Наисачине жртвениици. Подизани су римским 
божанствима (Јупитер, Јунона, Фортуна, Либер, Херкул), грчким (Омфала), оријенталним 
(Мирта), али такође и домаћим трачким или илирским (Трачки коњаник, Myndritus, Dea 
Dardania, Atto, Atta). Споменици посвећени Јупитеру и Јунони одражавају култ 
капитолског тројства преузетог из логора, како је то и иначе чест случај са другим 
насељима уз војна утврђења. 

Духовни живот становника Наиса у сфери култа и веровања био је врло сложен. 
Потпун увид у ову област стиче се тек ако се узму у обзир бројне бронзане и мермерне 
статуете, представе у рељефу, мермерне иконе и други археолошки материјал који је 
служио култу. 
 
 
 
МЕРМЕРНЕ ИКОНЕ 
 

Мермерне иконе које понекад носе натпис, мањих су димензија, правоугаоне или 
при врху полукружнои засведене. Израђиване су од белог мермера који је допуштао и 
финије моделовање и обраду. Сцене су обично у плитком рељефу, рађене, чини се. 
Серијски, за потребе широких слојева верника. Натписи урезани на овим иконама често су 
посвећени различитим боговима који не морају имати суштинске везе са самом 
представом. Што на својеврстан начин показује универзални карактер култа предака. 

Познате су иконе на којима је приказан Зевс (Медијана), Јупитер (Димитровград), 
Трачки коњаник (Ниш), непознато божанство Атон (околина Врања), Митра (Ражањ) итд. 
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БРОНЗАНЕ СТАТУЕТЕ 
  

Бронзане статуете су биле мањих размера и рађене су серијски према далеким 
хеленистичким и грчкоримским узорима. Доносили су их трговци са истока и запада или 
су се израђивале у калупима у домаћим радионицама. Даровале су се храмовима или су се 
чувале у кућним светилиштима, а биле су и чест пратилац војске.  

Известан број таквих статуета нађен је и у Наису (Медијана). Изузетном вредношћу 
се истиче бронзана статуета Јупитера на престолу извађена из Нишаве. Висок уметнички 
квалитет и солидна занатска обрада су основне одлике ове статуете. Познате су још и 
статуете: Меркур од бронзе (Брзи Брод), Венера са јабуком (Ниш) и друге. 

 
 
СКУЛПТУРЕ У МЕРМЕРУ 
  

Римска скулптура у сфери култа и религије проткана је хеленистичким уметничким 
наслеђем и изузетно остварује оригиналност у концепцији и изразу. Њено заостајање за 
реалистичком портретном уметношћу, својствено римском духу, огледа се у провинцији. 
Нишке култне скулптуре, до сада познате само из Медијане, представљају солидан рад са 
меким, класицистичким облицима према грчким узорима, који одолева провинцијској 
склоности ка реалности и упрошћавању. Између малобројних нишких скулптура из Брзог 
Брода пажњу привлачи женска статуа од мермера, такозвана Дијана. Ради се о фигури у 
готово природној величини, без главе, израђеној од крупнозрнастог белог мермера. 
Претпоставља се да је у питању домаће балканско божанство. 

На Медијани је откривена прилично бројна група скулптура од мермера и порфира. 
На њима су представљени Асклепије, Хигија, Дионис, Херкул и Сатир. Ове скулптуре 
одликује висок степен обраде, као и склад у концепцији. Претпоставља се да потичу из 
првих деценија III века.  

 
 

РИМСКИ ПОРТРЕТИ 
  

Портрет је у римској уметности био веома негован, широко прихваћен, почев од 
скидања воштаних маски са лика умрлих до реалистичких приказа предака, чланова 
породице и значајних личности. Израда и излагање портрета на јавним местима, али и у 
домовима, на надгробним споменицима, никада у историји није узимало толико маха као у 
римско доба. Трајна одлика римске портретне уметности је реализам, кроз све фазе 
његовог развоја. Портрет је увек приказивао битне карактеристике личности и у таквој 
концепцији се препознавао у свим областима царства. Са почетком IV века започиње нов 
процес у развоју римског портрета. Постају све више присутне тенденције ка 
идеализацији и стилизацији лика.  

Два значајна портрета су они из доба Константина I рађен у бронзи са траговима 
позлате и портрет главе тетрарха у порфиру. 
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ЗАКЉУЧАК 
 

 
NAISSUS, антички град, тврдо, неосвојиво војничко упориште, економско и 

културно средиште простране територије, у дугих шест векова. Достигао је висове и сјај 
царских градова, али и прах немилосрдног хумског разарања. Подизан са амбицијама, на 
солидним темељима, као што су прометна раскрсница, развијено занатство и трговина, 
природна богатство у околини .... 

Недовољно је података који дају реалну слику живота у Naissus-у и који илуструју 
друштевене и производне односе у процесу њиховог развоја, који одражавају мање имућне 
структуре становништва чија су бројност и учешће у збивањима, како у граду тако и у 
околини, били без сумње доминантни. Из такве овдашње средине уосталом, поникли су и 
неки великани античког свега, креатори његове будућности. 
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