
ИСКОПАВАЊА У СТОБИ.Почетком јуна месеца 1924. год. Народни Музеј у Београду први пут je отпочео археолошка ископавања у Јужној србији. Руководио их je потписани. Захважујући управнику Нар. Музеја г. Dr. Влад. р. ПетковиЕу стављена je Beba 'сулга новца на расположење за овај рад. Ископавања -су предузета ' на месту 
Стобн ,на yiuby Црне Реке, античког Еригона, у Вардар,- 5 KM. јужно од же- лезничке станице Градско, где су за време рата немаЧке трупе .откриле остатке 'од три ранохришЬанске базилике' (СлИка' !.).Литерарне вести Koje имамо иЗ старог века 0 Стобима, сразмерно су доста скромне. Први пут ce спомиње варош Код Ливија2 године 197,пре Христа Koje 'je године Филип V. Македонски код Стобиа побе^ио Дарданце. Сазнајемо даже ИЗ ове вести, да су Стоби онда припадали покрајни ПеониЈИ. Ливије означава на дру- ГОМ местуЗ да je варош joui године 183. била urbs vetus. Знамо да je она била 

167. г. главно стовариште соли за Дарданце и за трећу македонскупровинцију.. у глТвноме остаје нам историја Стобиа у римско врСме у многоме нејаСна. СтоЗи су по CIL III 8203'"' припадали у tribus Aemilia. 'Под Елагабалом она je постала веро- ватно colonia. Да она није била незнатна, то нам.доказује факат, што су Стоби доцније постали престоница провинције Macedonia II. Salutaris.. Њихов По- ложај био je, истина, веома удобен за трговачки промет. Кроз вардарску до- лину ишао je пут Naissus-ScupisThessaionica а ,с а  истока изСердике преко Ceramiae ка Via Egnatia, до Koje je допирао' код Heraclea Lyncbstisb Стоби су добили у римско,доба и право ковата бакарног локалиОг новца«. Најста- рији тамо ковани.новац потиче ИЗ времена цара Веспазијана и Тита. Ковао се до Елагабала. На свима су Стоби назначени као M VNICIPIVM  S T O B IE N IV M . Најчешћа новчана слика je Ника иди Зевс на престолу. Најинтересантнија je пак она на једном новцу Гете®. Реверс показује алегорију положаја града Стоби. Град je представљен као Амазонка, с обе стране по једна. нимфа, Koje држе по једну урну, )една нимфа представжа Еригон (црна Рекај, а друга Аксијус (Вардар), реке међу којима Стоби леже.ХришЬанство je рано прижжено у Стобима, jep иліамо Стобеког епископа Будијус-а на никејском концилу 325 ГОД.І'І. На V. васегьенском концилу у  Ца- риграду 553 г. К0ЈИ je расправжао о спору о три главе, био je ,стобски епи- СкоП Фокас заступник епИсГопа Бенената ИЗ Justiniana Prima, KojW je,' изгледа, имао известан п؛ имат над Стобима"..,.'-Али овим смо се веЬ удалили ОД' једног догађаја Kojii je б'И.О.од великог значаја за йсторЯу Стобиа. То '.je пжачкате Стойиа' ؛ 47ؤ  г. од Стране -Тео- дориха вофе источних ,Гота, у борбама за византијски -престо ·цз.меЬу ؛цара Зена и жеговог противника ВасилИска учествовале сУ две групе иСТочнНх ٢о؛ а, -једна под во^ством Теодориха Страбона, друга под вођством ГСмалца Теодо- риха, К0ЈИ je доцније као краж Гота Тех 0 ٥١і٥гит) у историји добио надИмак؛



2Гласи، « Скоаског Научное Дру، атва288Велики. Кад je  Зено, К0ЈИ je морао бежати за кратко врелге, опет дошао на престо, хтео je да обори једног готског во^у помогу другог. Пошто je Страбо
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изгледао јачи, ослонио се на њега ).، раскинуо с другим Теодорихол؛, кота je збацио са свих власти и одузео лгу све части. За Амалца -било je сада кри-

Сл. 2. — Стари мост преко Црне Реке.тично време. Нзегова в о јск а са  женама .и децой.пола народ скігтачки, пола томила авантуриста, протераних из СВ0ЈИХ седишта, потуцала се по Македонији. Солун je зат.ворио врата пред њима, пут за Тракију^био' je затворей. Најзад

Сл. 3. — Седишта античког позОришта узиданау градСку базилику. 19



Гласкик Скопског Научно، · Друштва290су се надали, да ће наћи мира у провинцији E■  irus Nova, али су били fia прелазу 
1.13 Македоније у Епир побе^ени од Византинаца. На походу за Солун опљачкали су Готи и Стоби)؛ . Вароши су ΟΒΟ.Μ прилико.ч, како ћу доцније споменути, па- иели велите штете. joui Behy штету нанео je вароши, ліоже бита, велики Маке- донски зелілотрес од 5Î8 г .' 2 ؛ , али се ускоро опоравила, jep je био као што je већ споліенуто, шезин епископ Фок'ас 553 г. I-іа цариградсколі концилу заступник епископа Бенената. Изгледа, да je он и.чао тамо нарочита положај, пошто je учествовао у депутацији, Kojy су концилски оцеви отпослали папи Вигилију';؛.Мало пре пљачкања Стобиа од стране Гота je живео Јоханес, по својој постојбини Стобајос зван, аутор једне дратоцене, још данас очуване, збиркеексцерпта. Οι-Ι je једина бар у неко-"'-'"'٩ ' . лико знатна ЛИЧНОСТ из Стобиа Kojaна.4 je позната‘ .̂ о  даљој судбини града Стобиа у средњем веку не зна، чо иишта. Нзгледа да знатну улогу Hfije више играо. Само једнол1014 ,؛. г., сазнаЈемо да je овде ВИЗЗНТИЈСКИ цар Василнје 1؛ за вреліе рата против .чакедонских Словена прешао црну Реку'5. За време првих владалаца из породице Нел؛ањића, вероватно да je варош последши пут и за свагда порушена.Нако усполіена на Β؛ ροπι није никада потпуно ишчезла, jep су се увек видели остаци поЈединих зграда, нарочито од античког л١оста'٥ (сл. 2.), шезино истраживаше за време Ту- рака није било могукно. први европ- ски научници који су шене развалине за науку тако реки поново 0СВ0ЈИЛИ, били су Ј. G. V. Hahn и L . H euzeyE На систеліатска ископаваша, наравно, Htije се ، чогло Л1ИСЛИТИ. Попушаваше Koje су Hahn и Heuzey пу- блицирали имамо у извештају о на- учном путу, који су 902 ا год. прире- ДИЛИ А. V. Premerstein и н. Вулик'в. Кратак рок између ослобођења од Ту- рака и почетка светског рата српска влада HHje могла искористити за истра- живаше Стоби-а. За време светског рата Немци су први извршили систеліатско ископавате на овоме месту. Hajnpe, без.Стручног вођења, пронађена je једна лганастирска црква у близини ,чифлика ПаликураЕ Две друге базилике 6'иле су сал-10 делимично откривене. Тек од І9І8 r. руководио je овим ископавањима један члан т. зв. Македонске Земљр- писне Комисије (Mazedonische Landeskundliche Kommission), Архитекта Dr. F . Krischen, сада професор на техничкој великој школи у Данцигу. Он je најпре потпуно открио велику надгробну базилику, Koja люжда припада jom 5. веку. После je копао у великој градској базилици, Koja je била двоспратна, као Св. Димитрије у СолунуЗ.. Радови овде нису завршени. При повлачешу Немаца, на игалост, сви су планови, дневници и снимци пропали. Ископани предмети такофе су великим делом изгубљени.Немачка ископаваша открила су само старохришкаиске или рановизан- тијске зграде. До паганских зграда није се копало. То je био ЦИЉ садашших ископаваша Народног Myseja у Београду.

Сл. 4. -  Парадос при почетку ископавагьа.
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Полазна тачка за ОБО ископавање била je читеница, ÎIITO jer потписани y своје време утврдио да ce у делимично откривеној градској базилици налазе велике мерл؛ерне степенице, Koje су првобитно припадале некој паганској тра- ђевини, и шта више како њене лаке кривине наговештавају, једнолге позоришту (сл, 3.). Стварно, jyro-источно од базилике терен има подковичасту кривину. Овде су лежала још два велика блока од белог мермера (упореди Haid, Aul den Trümmern Stobls, s. 22). Код ових блокова за Koje je, одмах првога дана, утврђено да су делови бочног зида јужног пародоса, почело се копати (сл. 4.) и у току од три недеље откривен je приличан део грађевине. Позо- риште je врло засуто (ниво оркестре лежи седалг до осам метра испод данаште

Сл. 5ل -  Иозориште* општи логлед.површине земљИшта) и 1924. године, у недостатку средстава, откривено je салю делимично. Доњи редови нека послуже као привремени извештај о досадатиК резултатима. Закључно мишљете не може се joiH дати.Као што je споменуто позориште лежи jyro-источно од градске базилике и кавеом се делимично додирује на терену, док су се оба Крила са пародо- сима и позорницом слободно дизали. Исто тако и горти део простора за гле- даоце беше издигнут од обичног нивоа за једну треЬину укупне висине.Откривен je јужни пародос са степеницалга Koje се на тега ослањају, један део седишта, као и Мали део оркестре (сл. 5). Даље учигьен je један npecèK кроз простор за гледаоце у правцу од градске базилике ка оркестре (сл. б).На овај начин люгле су се утврдити приближне димензије позориШта. Оно има у



٥'Гласнпк СкоаскогНаучное292пречнику око 90 лг, док пречник оркестре има око 30 м. Јужни пародос je ду- гачак 29.65 м., и на . Ј6.6 м. прилично je добро очуван (до.висине 5.5 лг), док je део који иде ка периферији позоришта мање одржан (вероватно салю .око 3 лг., тачни податци не могу се још дати, jep се овде није откопало до првобит- ног нивоа). Зид се састоји из изменичних редова ортостата и везача. први илају висину од 0.90 л١. са променљиволг дужинолг (до 2.90 лг), а други вис'ину од 0.42 лг. са исто тако пролгенљивом дужинол؛. Везачи испадају изван ортостата за 0.02. л؛ . Оба горша сачувана слоја везача илгају на горњој ивици танке истесане пантлике. Материјал од кога су квадри, као и цело позориште, јесте од крупно-зрнастог белог мерліера са тамнилі пругама, и ломљен je у околини, на

Сл. 6. .  Ходник у позоришту.Плетвару. Празнина иза зида испуњена je ломљеним каменом и лгерлгернилг ΟΤ- патцима. Од Kpaja на 2.5 м. ка оркестри у виду пародоса налази се улаз у један ходник, К0ЈИ води седиштима. врата су засведена профилиранилг луколг (архиволтолі) (слика 7.). На 2.5 лг. од улаза OBaj се ходник Дели: један огранак води ка дошим седиштима (он joui није потпуно откривен); други огранак чији се свод од цигаља, ослаша на зид од ломљеног камена и К0ЈИ се постепено диже, води горшилг седиштилга. После седам метар.а дужине cnaja се са једнилг већилг ходниколг, К0ЈИ оптиче око целога позоришта. Овде се са ископавашелг тек отпочело. Овај ходник je још на једнолг месту откривен, .неточно од бази- лике. И овде се наишло на један ходник К0ЈИ води од оркестре ка ходнику, 
.који оптиче око целог позоришта (упор. слика 6.) ء
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Седишта од К0ЈИХ je до сада откопано десет редова висока су 0.36 м., а широка, просечно, 0.65 м. — 0.70 м. и обично су профилирана. Дужином ивице тече једна пантлика, широка 0.07 м. Дуж пародоса пружају се степенице широке 0.90 м. Висина појединих je O.J8 м., тако да на свако седиште долази два степена. Једном балустрадом, 0.45 м. широко.«, степенице су осигуране пре، ма парадосу. На 
Њ0Ј се налази, широка 0.60 м. калгена, у пречнику полукружна, поклапача (слика8.١. Исто таква балу страда люра бити да je постојала и до оркестре, Koja je, ве- роватно, још за време употребе позоришта порушена. Она je за، ،١ењена једним груби؛ « зидолг од цигаља и ломљеног камена (који има и споља и изнутра обичан малтер). На углу може се још распознати известан број рупа, у Koje

7. — Леви парадос са улазом.je, свакако, люрао бити учвршћен неки пластични украс, од којега данас нелга никаквог трага (слика 9.).По појединим седиштима у театру налазе се натписи, имена чија слова показују својим обликом, да су ту урезана у разна времена. Прешла облици ф  и м , код појединих натписа изгледа да неки потичу joui из свршетка ста- рога века. Налазимо исто тако и цела имена уписана у генитиву на пример E Y T Y X O Y etc, каоискраћена EYXA , Л Е , ΦΙ, КА etc. Од нарочитога интереса су имена као на пр. KPATOiVYM ^, ΚΚΑΤω ΝΟΥ, Π Ο Ν ΤίΟ Υ  etc. На степеницама узетим за базилику налазимо известан број ових имена, али су овде само скра- йена. На једном степену за седеше, који такође потиче из позоришта и К0Ј-И лежи у бИизини базилиКе (cf. H aJdo. с. Стр. 20., наша слика JO.), име ίΟ Υ Λ ίΑ Ν Ο Υ  се не налази на површини седишта већ на његовој предњој страни. На ИСТ0Ј
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ТО] предној страни налази се натпис на іедном фрагменту седишта у Росолану (Haid о. с. стр. 42.). и та) фрагчент Je однесен нз нашега позоришта. Натпис гласи тобоже اررا ΙΟ ΥΦ ΙΛΕ(?). Потпуни списак иліена остаје за публикацију, Koja ће се издати на кра)у ископавана؛ .« . Нзгледа да je била и нека Брета прое- дрија. У  споліенутолг друголг шанцу кој.и je откопаван, да би се констатовале димензије целог позоришта и Kojji je био повучен ка оркестри (слика 6.) нађени су фрагмента једнога седишта, од финог белог мермера брижљиво полираног) Koje се упадљиво разликује од осталих, и ако се по размери са осталима подудара.Оркестра je могла б؛'؛ти до сада откривена само једним малим делом. Није била пОплочЗна, већ салю посута жутим песком. Зграда ؛позорнице још Hiije

Сл. 8. -  Седишта II степениде од озго.откопана, иако су нени делови нађени у оркестри где су се срушили (упор. слика 9.), и то глатки стубови, без канелура, један коринтски капител од белог, .мермера, неколико б.локова од архитрава и др-. То што су у оркестри нађени остатци од стубова црвенкастога мермера и што су ти стубови истих димен- зија као и стубови у базилици претпоставља се да и ови други исто тако по- тичу из по'зоришта.Поређене позоришта у Стобима са осталима до сада откривеним позо- риштила не м ож е.се за сада учинити, jep као што je споменуто, оно je тек једнил؛ малим делом откривено. Али једна чиненица може се узети у обзир: оркестра Koja има у пречнику око 30 м. сразмерно je врло велика. А  нарочито je упадљива висина балустраде Koja Дели простор за гледаоце од оркестре. 
٢орња ивица доцније подигнутог зИда, К0ЈИ je имаО заменити Првобитну балу-
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страду лежи просечно 3.5 . ١؛ . иснад нивоа оркестре. Уз то оркестра није попло- чана већ посу'га песком. Изгледа, дакле, да Je она била , за галона-стичке и гладиаторске игре и да Je тако постала конистром^). Да ли je то било још у почетку или тек доцније, можда после дизаша сполюнутог зида, JOUI се не зиа.Да je заиста један део старе оркестре грчког позоришта покадкад упо- требљен за споменуту сврху за то имамо доказа и парале'ла у другим античким позориштима,- fia пример у Дионисос-позоришту у Атини. Талю, у оркестри.

нодигнута je, по ДерпсЈелду за време Нерона, али вероватније тек у позно- римском добу, једна балустрада од управних плоча, Koje су биле тако спојене да нисупропуштале воду, оркестра je дакле вероватно била употребљавана за животињске и гладијаторске борбе и за наумахије. Сличној ,евреи морала je служити и преграда античког позоришта у Тимгаду у северној Африци. На други начин се постигао овај ЦИЉ у пергамонскол؛ позоришту. Тамо су доша седипіта, Koja су била ниже од нивоа позорнице, уклонили, тако да je постала

Сл. 10. — Седиште с натписо.ч'.ДОУЛШГОУ“.
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једна конистра, Koja je дуб.ъе лежала према седиштима, иего стара оркестра, слична OHoj у Стобима. Исто то имамо и у позоришту у.А сосу.Из Kojer доба потиче позориште, за сада се не ліоже ништа реЬи. Архи- тектонски остатци нађени у оркестри и који припадају зтради позоришта, потичу из позног царског доба (од 3. века на овалю). Нарочито споменути ко- ринтски капител (слика i l)  који има облик источних капитела,- по услужнол! обавештењу ٢. E. Welgand-a, проф. у Вирцбургу, могао је'бити израђен најра- није око 300. г. после Хр. Али пошто саліа зграда позорнице није још откривена, није решено питанье Kojoj je евреи служио овај капител, да ли je припадао некој на ново подигнутој згради позорнице или je салю случаЈНО доспео у оркестру. Није нађено ни новаца на основу кота би се могли извести закључци. Али из- гледа да би се ЙЮГЛО знати доба када je позориште порушено. За то имамо литерарног доказа, на име год. 479. по Хр.) када je Теодорих Велики прили- ΚΟΛΙ похода на Солун, опљачкао Стоби‘-'؛ , и год. S i 8. по Χ.Ρ., када je велики ліакедонски зелілотрес град Скупис и joui двадесет четири тврђава порушио. Тада, изгледа, да je и позориште люрало бити порушено, ΠΟΠ.ΙΤΟ се у градској

Сл. 11. -  Капител пронађен у оркестри.базилици, Koja je гранена у почетку 6. века, већ налазе делови позоришта. Да je позориште употребљавано дуже време ліоже се познати по степеницама 
Koje су доста излизане од употребе. Нека буде споліенуто да се на седиштиліа налазті један слаби СЛ0Ј пепела, а у оркестри згура од пожара као и много костију.Не узимајући у обзир добро одржано сташе, важност ове грађевине лежи у томе, што се налази на граници двеју култура: источне-грчке и западне-римске. Од великога je зиачаја, пре свега, знати да ли ово позориште припада неточной! или западном типу позоришта. и тиме би се утврдила северна граница источног, грчког, типа. Откопаваше позоришта наставиЬе се и надамо се да ћемо добити ускоро дефинитиван резултат.Од ситних објеката нађено je у рушевинама: један лепо очунан Π03Η0- римски уљани жижак, а у споменутолг ходнику испод седиціта више фрагліената истих жижака (тип 4. века по Хр.), даље једНа нешто оштейена фибула (Zwie- belknopfflbel); новац није нађен.Поред ископавања у позоришту, истраживани су и снимани градски зидови (слика 12). Ови су као и већина немонументалних зграда у Стобима саграђени од пешчара, К0ЈИ се лолги на десној обали Црне Реке, и изгледа да потичу из
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Сл. 12. — Градски зид.

Сл. 13. — „Porta".
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познијега доба, вероватно тек после разорења Стобиа год. 479 по х р . ІЦирина зидовЗ Je 2.4 м. На jyro-западиом делу, тамо где пут К0ЈИ води из Heraclea Lyncestis и Kojit ce Joui JacHO познаје, улази y варош, становници то лгесто зову Jour и данас „Порта" (слика 13).Псто тако испитана су оба клоака наведена код Hald-a, о. с. стр. 21 Nr. 8 и 8а. Утврдило се, да ни Једно ни друго ниЈеТо што он наводи. Прогни- лирани мраморНи блок, бр. 8 ниЈе ништа друго до архиволта са улазом на севернолг парОдосу (слика 14). Она потпуно одговара споменутом луку над вратима јужног пародоса. Такође се познају степенице на њему. Клоака бр. 8а je улаз у један подземни засво^ен подрум, К0ЈИ за сада није jour потпуно откопан.

Сл. 14. -  Архитект. фрагменат са десног парадоса.У близини надгробне базилике, на 22 м северо-источно од исте, предузето je копање да би се утврдило античко гробље. у дубини од 1.20 лг. откривен je један детињи гроб. Скелет, само делимично одржан, налазио се у некој врсти лежишта од малтера) и био je покривен каменилг плочама. Гроб изгледа да je био опљачкан. По тврди чињеница, што један чланак прста носи траг од брон- заног прстена, иако у гробу није нађен никакав предмет од бронзе, вей само рбине једног стакленог суда необично танких зидова. у близини гроба откривена je једна, вероватно, византијска зграда, чији се остаци зидова налазе салю 0.10 м. испод површине. Сами зидови још данас имају висину, почев од сокле, од 1.30 м. и подигнути су од ломљеног калгена без малтера са лгало цигаља. Поред зида, у рушевинама, нађен je један потпуно очуван жижак и базис једног лгалог стуба од мермера.
Б а л д у и н  С а р к а .

НАПОМЕНА.؛ н. Dragcndorff код р. Clemen-a, Kunstschutz im Kriege IJ. Bd. P. 161 sqq.
2 Livius XXXIII 19 (a 197 a Clir. n.): Philippiis cum audisset Dardanos..... superioraMacedoniae evastare...... dilectu raptum per urbes Macedonum liabito cum sex milibus peditumet quingentis equitibus circa Stobos Paeoniae improviso liostes obpressit.

3 Livius XXXIX 53,15: relicto inde ad Philippopolim praesidio, quod haud multo post ab Odrysis expuisum est, oppidum in Deuriopo condere instituit (Philippus) — Paenoniae ea regio est — prope Erigonum flu١dum, qui ex Ihyrico per Paeoniam tluens in Axium amnem editur, liaud procul Stobis, vetere urbe.
4 Livius XLV 29: Dardanis repetentibus Paeoniam, quod et sua fuisset et continens esset finibus suis, omnibus dare libertatem pronuntiavit (sc. Aemilius Paullus), qui sub regno Persei
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fuissent, post non impetratam Paeoniam salis commercium dediti tertiae regioni imperavit, ut Stobos Paeoniae develterent pretiumque stattiit.5 CiL fit 8203 IIS Скопља: D؛isJ_ mfanibus] Sex. Caelidijus Secundus! Sfextij Cfaelidij Lupi et Mat|au؟ae Comi|niae filifus) Ae؛mil[؛a] Stobos çui ordo col I ScupforumJ [hjonores! د et decu!riofnlatus con|tulit. vix. an.1 XVIII dies x x x x  |h. s. e.
.Hierocles Synecdemus ed. Burckhardt p. 643 ى
7 Tabula Peutingeriana seg. VII. Geograph. Rav. ed. Pinder-Partey p. 196.8 Prit. Mus. Cat. Macedonia p. lxi, 103 sqq.
9 Prit. Mus. Cat. n. 18.19 Patrum Nicaenorum nomina ed. Gelzer, Hilgenleld et 0 . Cuntz p. 56 sqq.

11 Mansio, Conciliorum amplissima collectio IX p. 199-200. cf. L Zeiller, Les Origines Chrétiennes dans les provinces Danubiennes de l’empire Romain p. 163 sq. Само Zeiller не би сл-١ео да идентисЈикује Стоби и Штип (Astibos).
12 Malchos frg. 18. Millier FHG IV p. 125:οτι ٧ Ba٠/;CC١j٠i'j،QOO ύ.τό τών ,Ρωμαίων στρατηγών πολλούς των ιδίων. α.ποβα٠λών, ού μικράν εχων οργήν τφ πώ&ει άπέδραμεν, άίΐίειδώς υτι εν ποσίν εύροι καίων τέ καί (!50١.٠εύων καί τή١٠ πρώτην της Μακεδονίας πύ.λιν, τούς Στόβους, έπόρθ-ησε καί τών γε στρατιωτών τών ταύτη έμφρου- ρούντων τούς άντιστό.ντας άπέκτει١٠ε١٠.12а Com. Mare. 100 (Mommsen, Cliron. Min. II. Mon. Germ. Hist. XI): In provincia Dar- dania adsiduo terrae motti viginti quatuor castella uno momento conlapsa s u n t .... Scupus namque metropolis licet sine civium suortim liostem fugientium clade ftinditus tamen corruit.18 Mansi о. с. IX p. 174 sqq.14 Christ, Geschichte der griech. Literatur 4 Aufl. p. 880.
οσίν, ά^ Kedrenos (historiarum compendium) II p. 461 ed. Ponn. : (Pasilius II. a. 1014 p. Chr.)κύ.τεισιν είς Θεσσαλονίκην κσκεϊΤεν α.πεισιν είς ΙΤελαγονίαν μηδέν λυμαινόμενος τών έ١٠ اا λλ٠ η μόνα. πυρπολήσας τά έν Βο'υτελίψ βασίλεια τού Γαβριήλ. Πέμψας δέ καί στρατιάν χειρούται τΟ €؛)ρούριο\٠ Πριλάπου καί Σ τ ύ π ε  ίο υ .  έκεΐ^εν καταλαμβάνει τδν τ ؛ ερνάν λεγόμενον ποταμόν, ٥١٠ σχεδίαις καί δυλάκοις πεφυσημένοις διαπερώσα:ς έ^ώνεισιν είς τά Βοδηνά  κό.κεΐ٥εν τη ۵’τού Ίανου- αρίου μηνός ήλδεν είς Θεσσαλονίκην.ш Рушевине се зову и данас код народа „пустоградско".
.G. V. Halm, Reise von Belgrad nach Salonik 160 sqq. 250.L. Heuzey, Mission archéologique en Macedoine 331 sqq.18 A. V. Premerstein und N. VuliC, Antike Denkmäler in Serbien und Macédonien, Oesterr. Jahreshefte VI. Peiblatt -Sp. 5 sqq .ل 17
19 Haid, Auf den Triimmern Stobis s .  29 sqq.20 Dragendorff 1. c.
20 ؛ا  Не. улазеЬи joui y посматрање резултата ископавања од 192.5. г., KOja су у међу- врелгену завршена, ипак кемо споменути овде, да смо на доњим седиштима нашег Π 0 3 0 -  ришта наишли на натписе појединих фила. Тако нам je, из досада откривеног, првог сектора позната фнла Мартија и (Јзила Валерија (Φ Υ Λ Η Σ  ΜΑΡΤΧΑΣ , Φ Υ Λ Η Σ  Ο Υ Λ Λ Ε Ρ ΙΛ Σ ) . Видимо да су оне дОбиле у римско доба римска имена. ХЬихов бррј je био вероватно 12, ако су, као Што je случај у првом сектору, у свакоме од других 5 сектора такође по 2 ({шле седеле.21 cf. Reisch-Doerpfeld, Das griechische Theater s. 305.22 Malchos frg. 18. Упор. стр.

R E SU M EDÉCOUVERTE D'UN THÉÂTRE ANTIQUE A STOPI.,,Au début de Juin 1924 le Musée National de Belgrade fit commencer pour la première fois des fouilles archéologiques en Serbie du Sud, sous la direction de l’auteur. Ces fouilles furent exécutées dans le terrain de stobi, situé à tem - bouchure de ؛a Tsrna Reka dans le Vardar, où les troupes allemandes découvrirent pendant la guerre trois basiliques chrétiennes des premiers siècles. L ’auteur rap- pelle tout d’abord l ’histoire de stobi, dans la mesure O il nous la font connaître quelques rares renseignements littéraires antiques؛ puis il passe en revue l’histoire des recherches qui ont été faites jusqu’à présent à stobi. Les fouilles de 1924 eurent pour résultat la découverte d’un théâtre antique. Il se trouve au sud est de la basilique de la ville.؛ sa cavea repose en partie sur le terrain même, tandis que les p a r o d o ï et d e u x  tie rs  d e  l ’é d if ic e  d u  th é â tre  s o n t  c o n s tr u its  lib r e m e n t . On a mis a jour jusqu’ici le mui. du parodos sud avec des escaliers y attenants et une partie des rangs de sièges ainsi qu’une petite partie de l’orchestre. Le théâtre mesure environ 90 m., tandis que l’orchestre en a 30. Le théâtre est con



14Гласник Скоиског Научно.؛ Друштва300struit en marbre blanc à gros grain. La partie inférieure du théâtre, ainsi que les escaliers destinés à la circulation du public, sont en partie mis à jour. Les degrés des sièges, dont dix rangs, dans la partie déjà exhumée, sont bien conservés, ont une hauteur de O  m. 36 et et une largeur moyenne rie O  m. 67 à O m. 70. Ils sont en partie revêtus d'inscriptions grecques. L'extrémÎté des places des specta- teurs en face de l’orchestre fait aujourd’hui un mur supplémentaire construit en cailloux, tandis que la balustrade primitive de marbre semble s'être jadis écroulée dans l'orchestl'e. Quelques fragments ont permis de constater qu'il y avait eu aussi une proëdrie. L'orchestre n’était pas pavé, mais recouvert de sable jaune'. Il semble qu’il fut employe, à une époque ultérieure, pour les combats de gladiateurs. On ne p eu t encore préciser à quelle époque remonte ce théâtre. Il semble qu'il fut détruit en 479 après Ј . c., quand Théodoric pilla Stobi. Certaines fragments du théâtre furent murés dans la basilique de la ville, qui date du début du Vie siècl. Outre les .travaux concernant le théâtre, on a exécuté en 1924 un lever topographique du terrain, ainsi que d'autres reclrerches de moindre, importance.
B . S aria .


