
Наис (лат. Наиссус, грч. Ναϊςςός) је био антички римски град, ког су првог населили 
Дарданци у 3. веку п. н. е., а касније су га утврдили Римљани. У Наису су рођени будући 
римски цареви Константин Велики и Констанције ИИИ. Током 5. и 6. века наизменично су га 
освајали Хуни, Источни Готи, Гепиди, Византија и Авари. Словенска племена су га освојила 
око 612.-614. године. На месту античког Наиса данас се налази град Ниш. 

Римска власт

Гаиус Аурелиус Валериус Диоцлетианус
Римљани су освојили област централног Балкана у првој деценији првог века, када и 
дардански град Наис улази у састав империје. У првом веку Наис није имао нарочитог 
значаја за римско царство, временом је колонизован и добио је статус муниципија. Наис своју 
улогу у историји царства добија тек за време цара Диоклецијана када је држава подељена на 
четири области, тетрархије.

Доласком Диоклецијана на власт 284. године дешавају се промене у уређењу државе. Власт је 
подељена између четворице тетрарха који су управљали источним провинцијама 
(Диоклецијан), Илириком, Италијом, и Галијом и Британијом. Овом променом уређења 
области већих градова Наиса, Сердике и Пауталије (Ћустендил) сада су чиниле средоземну 
Дакију. Ово је била многољудна провинција смештена у средњебалканском подручју.

У време Диоклецијана (датовање је извршено према налазима новца), северно од града, изван 
бедема (лат. еxтра мурос), подигнуте су монументалне терме са хипокаустом.

Константин Велики

Константин Велики, мозаик из Аја Софије у Цариграду

Подизање јавних и луксузних грађевина у Наису се приписују цару Константину, пре свега 
зато што је рођен у овом граду 280. године (а владао 306-337). Отац Константинов, 
Констанције Хлор (Диоклецијанов савладар) је такође рођен у дарданским областима горње 
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Мезије, по женској линији је можда био рођак Клаудија ИИ. Мајка Константинова, царица 
Хелена, Констанцијева конкубина, је била стабуларија (крчмарица) у Наису, пореклом је из 
Дрепанума у Битинији. Више царских едикта говори о Константиновим честим боравцима у 
Наису између 315. и 334. године: 13. мај 315 (или 329), 25. јул 319., 25. август 334. 316. и 317. 
Наисом је владао Лициније, после изгубљене битке код Винковаца 316. године, коју је водио 
против Константина. Наис, Солун и Сердика су 317. године споразумно припали 
Константину.

Констанције и Констанс
После Константинове смрти, у Наису су и даље боравили цареви, задржавајући се извесно 
време приликом дугих путовања или се припремајући за борбе са супарницима. Тако су у 
зиму 340. године у Наису боравили Константинови синови Констанције и Констанс, који су 
овде потписали два едикта. Први 19. јануара, а други 2. фебруара који је издао сам Констанс.

После смрти Констанса, узурпатор Магнус Магненциус је преузео власт на западу. 
Констанције је за то време био заузет ратом са Персијанцима и није био у могућности да 
спречи Магненција да прошири власт и на исток. Тада се Ветранион, војсковођа подунавских 
легија, прогласио за цара по наговору Констанцијеве сестре. Двојца царева су се срели у 
Наису 25. децембра 350. године. Најпре се војницима обратио Констанције који их је 
подсетио на заслуге свог оца и на војничку верност, а потом је Ветранион предао инсигније 
царске власти. Констанције му је потом опростио издајство и допустио да проведе старост у 
једној палати у Бруси.

Констанције ИИ

Констанције ИИ на римском новчићу

На походу против Констанција ИИ у Наису се задржао извесно време и отпадник Јулијан. У 
град је стигао у другој половини октобра 361. године. У граду је остао до децембра исте 
године, и за то време је упућивао посланице сенату, Атињанима, Коринцанима и другим 
грчким градовима тражећи присталице.

Римски цареви Валентијан и Валенс су боравили у Медијани 364. године (месту удаљеном 5 
километара од Наиса, како бележи Амианус Марцелинус), при повратку из Тракије, када су 
поделили своју пратњу. Овде је Валентијан издао више царских едикта у периоду од 2. до 13. 
јула.

Хуни
У 4. веку под налетом Хуна, а уз одобрење Римљана, Визиготи се насељавају у Трачкој 
Дијецези. Они су дигли буну против Рима, због малтретирања од стране римских чиновника, 
а Римљани су послали војску да их смири. У бици код Хадријанопоља 378. године Римљани 
су потучени а погинуо је и сам цар. Нови цар Теодосије води борбе са Визиготима али је на 
крају склопио мир и допустио им да се населе у Илирији. Визиготи су се 401. побунили, 
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ратовали у Италији а на крају ушли и у сам Рим.

Хуни су 441. године упали у Илирик и опустошили Наисус, Сингидунум и многе друге 
градове и утврђења. Цар Теодосије ИИ је био принуђен да закључи мир са хунским вођом 
Атилом, уз плаћање високог данка и уступања појединих територија. Међутим, 447. године 
Атила је поново упао у Тракију и опустошио око 70 градова у које се убрајају и Наисус, 
Сердика, Марцианополис… Историчар Приск, пролазећи 448. царским друмом поред Ниса, 
забележио је да је он још лезао у рушевинама после пустошења из 441. године. Хунска 
држава се распада после Атилине смрти 453. године.

Неколико деценија касније Готи поново нападају Илирик. По сведочанствима Јорданеса, 471. 
готски владар Тјудимер је прешао Саву и напао Наис. 488. године Теодорих је прешао са 
својом војском у Панонију, а потом у Италију борећи се против Одоакра.

Наис у 6. и 7. веку

Јустинијан И на мозаику у цркви Свети Витале у Равени, Италија

Наис је обновио цар Јустинијан И, који је и рођен у његовој близини. О овој обнови писао је 
историчар Прокопије. Обновљен и су пре свега бедеми и војни логор, у околини је изграђено 
и обновљено око четрдесет утврђења. Услед економских тешкоћа и недостатака војске, 
регион није био способан да се одбрани од словенских и аварских напада који су уследили.

Словени

У току 6. века Словени из Паноније, Анти и Авари често су нападали области Дарданије, при 
чему је више пута страдао и град Наис. Почетком 7. века услед сталних борби са 
Персијанцима и немогућности да бране Балканске територије, Византинци напуштају 
градове, одлазе на југ када ове области насељавају Словени. Временски период између 612. и 
614. се може сматрати за крај антике у Наису.

Грађевине откривене на територији Наиса
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Мартиријум из рановизантиског периода у центру града Ниша

Археолошка истраживања Наиса вршена су у централном делу тврђаве, где је откривена 
улица која се пружала у правцу север-југ, са грађевинама из рановизантијског периода. 
Претпоставља се да је ова улица настала на месту старије градске комуникације.

Град је имао форум који се налазио на југоисточном делу турске тврђаве, у близини кога су 
откривене две грађевине репрезентативног карактера, објекат под сводовима и тробродни 
објекат са портиком. Северно од форума је откривен објекат са вестибулом, украшеним 
подним мозаиком. Уз западни бедем турске тврђаве откривена је 1975. грађевина (димензија 
21x15 м), највероватније стамбеног карактера, са шест просторија. Од извора Каменичке реке 
до Наиса је водио акведукт (ширина зида је износила 1,65 метара), који је носио керамичке 
водоводне цеви, како би се град снабдевао водом.

У граду су били присутни бројни култови, о чему сведоче налази вотивних жртвеника, 
скулптура и ситне бронзане пластике. Натписи са жртвеника указују да су претежно 
заступљени култови римских божанстава, Јупитера, Јуноне, Фортуне, Либера и Либере, 
Херкула али и Митре као и трачких или илирских божанства. Претпоставља се да су у Наису 
постојали храмови, али изглед и локација нису познати. Према налазу из Медијане, где је 
откривен групни налаз скулптура од белог мермера и порфира претпоставља се да је постојао 
храм посвећеног Асклепију и Хигији.

Будући да није утврђена функција лукзуног објекта под сводовима, са украсима и зидном и 
подном декорацијом, који је откривен на територији турске тврђаве, претпоставља се да је у 
питању храм. Према положају (уз форум) претпоставља да је био посвећен Јупитеру.[3]

На Градском пољу откривен је објекат који чине октогонална просторија и вестибул. 
Претпоставља се да је у питању царска резиденција или стан важне личности. У овој 
грађевини су сачувани мозаици на подовима, који су идентични по квалитету и мотивима 
онима откривеним у Медијани.

********************************************************************************

То говоре неки назови научници, који су до сазнања дошли из фалсификованих докумената.
Све су фалсификовали желећи да избришу Србе и србско Божије порекло из историје.
Захваљујући вишим силама и Господу Богу, који нам је подарио савршено Слово – србску 
Словарицу, нису могли да избришу србске називе, само су их мало модификовали јер су били 
глупи па нису могли да ураде ништа друго и боље.
Оригинални документи, гро њих је намерно уништен од римокатоличке цркве у њиховој 
чувеној инквизицији, а оно што је преостало уништавали су они који су чували себе и своје 
наводно Божије порекло.
Језик и наша Словарица су сачували доста тога за нас да бисмо могли да одгонетнемо истину.
Када је Коста сазнао да је праунук Месије - Србина Ристе, кога су разапели у Нишу, на брду 
Виник, само због тога што је хтео да узме своје право, и световно и духовно, на престо који 
су заузимали његови преци, увео је нову веру, односно вратио култ србских Богова и крст као 
симбол из давнина и тако је вера добила назив – КРСТЈАНСТВО.
Временом кроз фалсификате град добија назив НАИССУС након Исуса, или тачније 
ПОИССУС.
Чему такав назив.
Када су фалсификатима брисали име Ристе, назвавши га Исусом, јасно су рекли у имену 
града по Исусу или након Исуса, јер су хтели да се зна право место где је Месија био разапет.
Доказ да сам у праву је и црква која је саграђена од наследника Ристине ( Исусове ) лозе у 
Нишу, а не у Јерусалиму, како неки тврде да је Месија био тамо разапет.
Лажни писци лажних народа, грци, римљани, византинци, пишући лажи давали су себи на 
значају.
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Пошто нису могли да битније измене србску Словарицу, оставили су нам ненамерно траг у 
називима.
Са фалсификатима се кренуло, по данашњем мерилу времена, у 16. веку.
Ако хоћете да будем прецизнији, одмах после пада Смедерева, када су отели титулу деспота, 
господара света, и пребацили је у Ватикан.
Зато има толико нелогичности и збрке у јавној историји преко којих многи „историчари“ 
прелазе јер немају никакво знање а ни жеље да се баве истраживачким радом.



                         МАЈКА МАРИЈА СА БЛИЗАНЦИМА : РИСТОМ И РАДАНОМ

И ја сам био по мало у заблуди, и нешто ми је сметало и терало ме је да истражујем.
Када ти нешто смета неда ти мира.
Било ми је симптоматично зашто сви Апостоли имају србска имена, а Месија носи друго име.
Знао сам ја да је Месијино име било Риста, али због општеприхваћеног имена Исус нисам 
хтео да га мењам.
Али када се пише истина онда да све назовемо правим именом.



Јесте отац Јаков који је био у сукобу са Ристом...итд о томе сам већ писао.
Немањићи илити Свевладовићи су побили 260.000 Богумила, правих бранилаца 
КРСТЈАНСТВА, само да би сачували себе на власти и свој примат.
А ТИ ЛАВЕ ( АТИЛА ) је дошао у једном тренутку да види шта се дешава са Србијом, а 
дошао је са руба србских земаља – значи из РУСије.
Хуни, Визиготи као и други, све србска племена, које су фалсификатори приказали као друге 
народе.

Шта је Хитлер тражио на Старој планини?
Тражио је скривена документа, оригинална Јеванђеља и списе.
Није их нашао.
А она јесу у Србији.
Сакривена су у србским пећинама у околини Соломоновог града.Нико не може да их узме 
осим ИЗАБРАНОГ, а ИЗАБРАНИ и без тих списа зна ИСТИНУ.
Све прохујале године су „године које су појели скакавци“ и године које смо проживели у 
наметнутом матриксу, холограму који су нам сервирали.
Крај времена и простора је и све се открива.
Нема тајни ни мистерија.
Пробају преко ситних душа из Србије да нам сервирају сада неку другу истину, али им не 
полази за руком.
Када се почело са фалсификатима појавио се измишљени народ – групација – Цинцари.
Било је тих еснафа у сваком тадашњем народу.
Они су своју еснафску идеологију претворили у националну, а затим су створили народ : 
Јевреје.
То је био слој имућних цинцара...
И међу њима је био слој сиромашних, али су успели да од њих створе нацију тек у Србији, а 
сада и стварају народ – цигански. И не зову се више Цигани већ Роми.
По плану они би требало да добију своју државу на територији србске земље и да им Ниш 
буде главни град, а држава би се звала Моравска.
Коцкице мозаика се сваким даном све више склапају и ИСТИНА све више излази на видело.

„Tsintsari

Ljudi koji su živeli na Balkanskom poluostrvu.
Možda samo jedna stvar nije u sporu. Sve ostalo stvara Diskusije: poreklo, istorija, stanovništvo, 
čak i ime. Tsintsi-oni sebe zovu, ali oni takođe zovu armanski arumuni, Armani, kutsovlaki, vlaki 
(srpski tsintsari način, strašno ljuta kada ih zovu Vlasima) chifuti, chivuti Jevreja.
Istoričar Dušan Popović dao je sledeću definiciju: "Tsintsar porekla ili Ilirija ili trakiets, jezik, 
koristi mešavinu rimske i lokalnih sliavianskogo, kroz veru-pravoslavne, kultura - Grci, po 
zanimanju marketing. Sve ostalo - ime, državljanstvo -. Prilično maglovito " 
Postoji tsintsari - Srbi i Bugari, Rumuni i Albanci, Grci i Turci, Moldavci, ili ... Ukrajinski hutsuls 
(da-da!). 
A uostalom, oni kažu (postoje čak i knjige, akademske, prašnjavim i dosadno), četvrta žena Filipa 
Makedonskog, je jedan čije ime je Olimpija, nekada nosio ime Mirtalei je bio na mestu epirskoi 
princeza iz plemena Molosi, koje su precizno tsitsarskim plemena. Shodno tome, tsitsari je svet 
Aleksandra Makedonskog, kao i ideju o putu Inn - ove prototipove moteli, došao sa feta sirom i 
salata Šopska ..:), do suza smeje ceo svet drame koji se sastoji Alkibiiad Nusha (Branislava 
Nushich) i Jovan prodavnica (Popovic) , je Srbija najznačajniji politika - Nikol Pashich (vrsta 
Pasko), i najpoznatijeg srpskog bankara Lazara Pachu poznata činjenica da je sam kralj odbacio 
kredita, s obzirom na njegov zahtev, preterana i neopravdana.
Tsintsar je bio i Naum Krnaru - Karageorgiœ lični sekretar, koji je poginuo zajedno sa njim u 1809. 
Godine 1905 tsintsari ukazom sultana Abdul Hamid priznatih nacionalnih manjina. Ali, nikada nije 



primio ni najmanji autonomije u bilo kojoj od balkanskih država. 
U priči su uspomene na tri poznate tsintsarskih gradova. Ovaj Gramos u Grčkoj. Grad mleka, kako 
su ga zvali. Pošto u ovom gradu je izgrađen od strane ovog molokovod (laktodukt) od porcelana 
cevi, gde se mleko iz planine pastrbisch (katun), sišao u grad za obradu. 
Posle pada Gramosa, tsintsari u dolini planine u Albaniji Opara, izgrađen grad- Moskopole-grad 
mermera. I impresivnih 80 000 ljudi okupilo se ovog "tsintsarski Rimu." A zvona od 72 
pravoslavnih crkava začuli moskopolski vazduha. Nakon dolaska Turaka i islamizacije teritorije 
Moskopole zaboravljene, i tsintsari nisu mogli da nikada u istoriji da pozovete grad kao svoju 
prestonicu. Sada makedonskom gradu Kruševu smatra prećutnim kapitala tsitsarei. 
I uvek tsitsari ostali pravoslavci. Čak i kada su Turci vladali celom Balkanu. Oni su branili sebe je 
jednostavan - deca ... istetoviran na čelu krst. 
I lepe devojke. A ipak - bez dece, odveden janjičara, nema lepote tsintsarskih u turske hareme. 
Poznat tsintsari i njegova štedljivost sa novcem i tako često se posmatra kao ... Jevreji. 
Ukupno je u činjenici da su oni, kao Jevreji žive u dijaspori. 
U srpskoj Jevrejin - ili je tsintsar glavni () UT, i Jevreji - Jevrejin u negativnom smislu Jevrejin. „
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