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НОВИ ТРАГОВИ МИТРИНА КУЛТА у ЈУЖНОЈ СРБИЈИ'

нађене Митрине култне слике, и то: 
грчкој три места (Патрас, Пиреј и 

трво Андрос у Великим Кикладима), а

Један од најбољих познавалаца митраизма Fr. Cumont, на крају свога 
дела Die Mysterien des Mithras (Берлин 1923), дао .je прегледну карту лока- 
лизације свих до сада откривених несумњивих 'грэгова обожаваша Митре. 
У колико се тиче Балканское Полуострва, падају у очи многобројни наласци 
у шеговом северном делу, док су јужно од линИје Скадар ع  буга^ско-турска 
граница на ррном Мору, од Прилике, забележена свега четири меСта V коіима 
су

острво Андрос у Великцм 
четврто у Јужној Србији : код Прилепа, 
где je бугарски археолог Кацаров за време 
светског рата открио један митреј, који 
je, на жалост, доцније уништен.^ Што се 
тиче самих митреја, наласци су још оскуд- 
нији : на целом'е Балканскоме Полуострву, 
поред поменутога код Прилепа, откривен 
je још само један у блиЗини Дубровника.
~  Ми сИо у прошлој књизи овога часо- 
писа (Гласник Скопског научноГ друштва, 
књ. XI, Одељење друштв. наука, 1931 ا год. 
стр. 228) приказали је^ан HOB фрагмент 
за К0ЈИ држимо да пфипада Митриној 
култној слици, а сада смо у могућности 
да прикажемо још неколико важнијих на- 
лазака из ове области: три нове култне 
сЯике и поуздане осгатке једнога малога 
митреја. и  овде je, као и у највећем броју 
археолошких открића, случај играо главну 
улогу : један мештанин из Куманова, тра- 
гајући за закопаним благом, наишао je на

Сл. 1. -  Ге.графски положа! кумановског 
MHTpeja.

і  храм.
. . . .  трагови римског пута.
LLL трагови наСеља.
® стари резервоар.

На прву ве^т о овоме открићу.
остатке

управник Музеја Јужне Србије, господ. Др. Радослав rpyjrdi, упутио ме je 
н.а лице места, где сам у друштву са г. Игором Павловим, професором из 
Куманова, прегледао ископине и узео најпотребније податке؛з а доцније смо 
довршили откопаваше, Koje су сељаци отпочели, и направили дефинитивну 
скицу митреја.

„цркве са неким чудним иконама, 
Koje и личе и не личе на Светога Ђорђа"

д о в р ш и л и  о т к о п а в а ш е , Koje су  с е л а ц и  с к и ц у  MHTpeja
1 Господ. Др. Никола Вулић, проф. универз. прегледао je рукопис и дао нам многе корпсне напомнне и обавештења. на ؛;.Чему смо му врло захвални.2 Kazarov, Ein Mithrasdenkmal in Makedonien, Arch. Relig. .XX, 236.

١ 3 Господ. Нгор Павлов, обавестио je јавност 0  открићу митреја ; он нам je дао првобитну скицу храма, а уз то нам je помогао ia  ce нађени објектиоткуле за Музеј Јужне Србије.1



و.’лпсник Скоиског Нпучног هأ؛ااأالاللء؛،
То место посетио сампрви пут 1931 год. Тада ме je позвао ٢. Тодор 

крстић, четнички војвода из Куманова, да прегледам неке ископине на његовом 
имању, Koje се налази са обе стране сеоског, добро очуваног пута,4 који 
се код села Романоваца одваја од главног пута Скоплзе — врање и, идући 
згодном удољином северним подножјем брда 'Красте, силази на друм Кума- 
ново — Доброшане. Тражећи воду, г. KpCTHh je у стени, на дубини од неко- 
лико метара, наишао на резервоар, који je у ствари био један велики питос;

a у непосредној близини откривени су и те- 
мељи старих грађевина. Око 500 м. ниже овога 
места, спуштајући ce кумановско-доброшан- 
ском путу, откривен je митреј. Овде je сва 
ближа околина посејана комадима старога
црепа, цигље, малтера, разних комада од зем- 
љаних судова и т. д., док je једно мало Behe 
долинско проширеіье пуно темеља од старих 
зграда. Ту су откривени и трагови старога пута, 
по CBoj прилици Skupi — PautaJia, који je затим 
прелазио Кумановску реку код пројовачке 
бЗње (где су такође налажени црепови', цигље, 
гробови) и ишао преко старога Жеглигова 
да.ље.5 Једна околност пада у очи : идући до- 
лином од доброшанског пута ка Романовцима, 
после 11/2 км. наилазимо на митреј, и TO са 
десне стране пута, формално укопан у стрму 
падину красте, па тек онда настају много- 
бројни и несумњиви трагови насеља ; испод 
митреја их нема, и ако je долина и доле плодна 
и врло добро наводшена, па чак и боља за 
насеље.

Сви до сада пронађени митреји архитек- 
тонски се у главной подударају; одступања 
нису велика, а често пута су изазвана и самом 
природом места. Ради поређеша на сл. 2 .да- 
јемо основу митреја из Хедернхајма,« а..на 
Сл. 3 je осНов качена митреја код Куманрва. 
— Као што се види, главни простор у храму 
je правоугаон са мало уздигнутим апсиднии 
-додатком на једној страни, где je стајао све.ти 
ре.љеф (б—с, сл. 2; 6  С| сл. 3). Дуж зиЛова—ا
и са једне и са друге стран'е била су podia 
(ЕЕ сл. 2, Ei Е) сл. 3), тј. једна врста уздигну- 
тих банака, широких око 1.50 м., на којима су 
верни за време богослужења клечали или ле- 

'жали (— све димензије нашега митреја дате су 
на цртежу). о  таваници не можемо ништа по- 
уздано рећи, пошто није очувана, али je по 

CBoj прилици била озидана на свод, да би се означио небески свод. Ап- 
сида и велики простор између подија (F и F|) беху резервисани за свеште- 
нослужитеље. Према саопштешу г. Павлова, пред апсидом су нађени тра- 
гови о п ь и ш га  (о, сл. 3) ук о п ан ог у зе м љ у, ограђен ог и поплочаног великим 
црвеним опекама ; ту je поред пепела нађено и животињских костију. Улаз 
у храм био je насупротној страни. кроз врата се улазило у прилазе (А, Aj), 
па се степеницама (В, Bl) силазило у прави храм, крипту, у  крипти je опет 
једна врста степеница (D, Dl), Koje заузимају целу ширину про؟тора К0ЈИ се 4 Код мештана познат под именом „Стамболски пут". б Taj je ,пут и данас у употреби, е Fr. Cumont,Die Mysterien des Mithras, P. 138,

Митреј из Хедернхајма.Сл. 2.
А пронаос са колонадом. -  с с  са- кристија. -  D вестибил. — ЕЕ се- дишта са стране-подије. -  F про- стор за свештеника. — G апсида са светим сликама; т , п олтари Солу II Луни.
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дели на три дела : два подија са стране и централни део. Из приложених 
основа и описа јасно се види, да ce наш митреј готово ,подудара са хедерн- 
хајмским. Као Behe одступање могло би се узети само отсуство и трагова 
ко'лонадама у пронаосу, Koje се налазе у Хедернхајму. Како се пак храм 
налази у веома стрмој падини, то je апсида сасуседним деловима у при- 
ЛИЧН0Ј дубини — око 2 м  а идући даље ка излазним вратииа делови храма ؛.
су све плиНе укопани тако, да се сама 
врата налазе готово на површини земље.
Отуда би се могло закључити да je храм 
само делимично био укопан у земљу, можда 
нетто дубље него што то д؟нас изгледа, 
пошто се он налази на месту Јако изложе- 
НОМ ерозији са стрмених страна Красте. у  
северо-западном делу нисмо могли на јед- 
номе месту утврдити трагове зидова, ве- 
роватно да су уништени неразумним копа- 
гьем пре нашега доласка. Висина очуваних 
зидова варира од 0.50—1.20 м  најбоље су ؛
очувани сполши зидови. C âM  начин зидања 
je врло прост: необрађено камење са по- 
неким уметнутим редом иіироких римских 
цигаља, и све то слепљено обичним блатом.
У унутрашшости je нађен и један жртвеник 
(т، сл. 3 и сл. 4) од лепо обрађеног слат- 
К0В0Д۴0Г кречњака; за базу и поклопац 
имао je четвртасте плоче од зеленог пеш- 
.чара. На прочелној страни жртвеника види 
се доста читко исписано : DEI, што би тре- 
бало попунити : Naturae Dei. — Неповољно 
годишше доба (месец јануар) није дозво- 
љавало копаше у вейем обиму по околини 
храма, а оно би можда могло дати још 
интересантних налазака, пошто се свуда 
налазе остатци земљаних судова, трагови 
огништа и т. д.

Као што смо у почетку поменули, 
нашли смо три култне слике при митреју

код Куманова ؛ од којих je она на сл. 5 најважнија 
и најинтересантнија. Рељеф je њен сразмерно велики؟: 
дужина 0.60, ширина 0,45, а дебљина 0.02'-0.03 Μ. 
Изгледа, према величини, да je он био централна 
култна слика у нашем митреју. Рађен je од белог 
крупнозрнастог мермера и à jour. На жалост доста 
je оштећен, нарочито централна слика,- али су нам 
зато боље очуване слике у горшем луку и доњем 
фризу. При тумачењу слика служим се СитопРом 
идући редом, почевши од десног угла горњег лука, 
од слике до слике؛ а о централној слици говорићу 
напослетку.

Прва слика биће по CBoj прилици биста Со- 
ла, који присуствује чудесной рођењу Митрином 
(сл. 6).

Друга слика преставља рођење Митрино. То je младиЬ, наг до прсију 
и излази, односно рађа се и з  стене (9·εος εκ  π έ τ ρ α ς ) . На глави je за гьега ка-

7 По Г. Балд. Ciipujuвећина рељефа овога типа не прелази димензиЈе 0.30 X  о 24 —Види: Развитак Митрине култне слике у дунавским областима, Старинар 1925, стр 49.

А. пронаос. -  В. степенице. -  Cl са- к؛ исТија - D l  улаз у крипту. -  El подије — Fl простОр за свештенике. — G l апсида — g, место где je нађен рељеф са сл. 6. — h, место где je на- ђен рељеф са сл. 5. — т.. олтар. — 0 , огњиште.



Гдасник Скойског Научног Друинйва4

рактеристична фригијска капа ; у десн.ј руци уздигао je мач, његопо обично 
оружје, а у лерој буктињу, симбол светлости.

На Tpehoj слици виде се две усправљене људске прилике једна иза 
друге, а од претходне слике одвојене су дебелим испупченим луком. Веро-

Сл. 5. — Главна култна слика у релефу.
]атно je, да ова два лика престављају пастире, КОЈИ, иза стене , 
посматрају чудесно рађање новога бога.

На идућој слици дата je прилика слабо одевена и са, рекли бисмо, 
шиљастом капом ; у десноЈ на ниже опруженоЈ руци држи неки округао 
предмет, који му допире до струка. Ова слика веома потсећа на Атиса, врло



Трагови м ш ирин а  кулш а ا  ل  J y iR o j  Србији

сличног ономе из Ватикана8, који у десној руци држи тамбурин, а у левој 
педум. На стубу поред њега обешене су цимбале. Кад je, ,на име, под ути- 
цајем семитског култа соларни хенотеизам постао владајућа религија у Риму, 
Атис ce почео сматрати .сунчаним богом, који je пасти'р звезда (отуда има

Сл. 6. — Горњи фриз главне култне слике.
pedum). — Он je у то доба идентификован и 'Са Бахусом и са Наном и са Ози- 
рисом и са Митром. -  НовопосвеЬени примали су свете дарове из тамбурина.

Сл. 7. — Доњи фриз главне култне слике.
Даља слика приказује мушкарца огрнутог химатиономذ у левој руци 

уздигнутој држИ неки дугачак предмет налик на Копље, а десну je .оборио 
на ниже држећи такође неки предмет. ИдуЬе две фигуре имају исти став.8 Chiarmonti, Vatic. Mus,  ̂ таблица ةًا ..



Г і с і к  Скойског Н аучиог Друшлива6ЗЛИ им je одело различито. Није лак. одлучно реЬи к.га оне престављафу. 
По једном мишљешу то би била нека божанства : Телус, Тихе, ХроносЭ По 
другом тумачешу то би били пастири, К0ЈИ су дошли у пеЬину да виде 
новога бога, да му се поклоне и да га обдаре. Предмети у десним рукама 
били би дарови, а у левим обични пастирски штапови. Ако би ово тума- 
чеше било тачно, онда би она мала животиња у горшем делу лука, лево 
од њих, престављала вола за јаслама у пеЬини, у којој се родио Митра.

ИдуЬе три фигуре чине целину. Митра je овде, изузев фригијске капе, 
дат потпуно наг и престављен у моменту када пушта стрелу из лука према 
једној стени. На месту, где je ударила стрела у камен, потекла je вода, Kojy 
један човек, у клечећем ставу, захвата обема рукама и пије. Позади Митре 
j'e друга прилика, Koja стоји и додирује га рукама؛ по CBoj прилици моли 
га да својом моЬи створи воду. На OBoj слици je, дакле. Митра божански 
стрелац, К0ЈИ ударом стреЯе у стену или облак даје воду осушеној земљи. 
Али није само сушом, већ, по старой Иранской веровашу, Ариман je хтео и 
потопом да уништи живот на земљи. На ово би нас могла опомињати и
слика онога бика у горшем луку, (ако не бисмо усвојили раније тумачеше):
бик би био једино живо земалско биће Koje се спасло од пртопа؛ њега he 
Митра заклаТи, па he бикова крв оплодитИ земљу. Fritz s 3  xl мисли да je؛
рељеф поменуте животише остатак зодијачког круга, К0ЈИ у многим спо- 
меницима окружава рељеф1' ; истина и он каже да ово тврди са резервом.
.  Ради потпуности додајемо, да je на дну лука по CBoj прилици била биста
Луне, као пандан OHoj Сола.

фриз испод централне слике такође je испушен малим сликама (сл. 7). 
По правилу OBaj се фриз не налази код Митриних рељефа у западној Европи
— код слика тзв. рајнског типа ؛ фриз са рељефима главна je одлика ду- 
навског типа Митриних култних слика. На многобројним споменицима, па и 
на нашим, веЬи део слика из фриза, престављају сц'ене у којима се јављају 
заједно.Митра и Сол. БиЬе да све ове слике престављају епизоде једне ле- 
генде, али je врло тешко међу шима похватати ред и тачно реконструисати 
драму, Koja се одиграва између ова два бога. Прва слика са лева на десно 
преставља Митру на кошу, што није редовна појава на оваквим култним 
сликама. На другој слици престављена je борба Митре са Солом. Tpeha 
слика je заједничка гозба Митре и Сола у знак шиховог измиреша. Слика 
четврта преставља како Сол, после свих успешно свршених херојских под- 
вига на овоме свету, узима Митру у CBOja ватрена кола — Сол je на- 
пред, а Митра поза'ди -  и води га у царство бесмртности,- на небо, одакле 
he он и даље штитити честитост и поштеше. Кола су у трку према Океану, 
К0ЈИ горе лежи -  лик се једва распознаје .  и вреба на Митру да га уништи, 
али je благодареЬи Солу ова опасност избегнута и Митра одлази на небо.
— Додајемо joui да се на доста места налазе трагови црвене и зелене боје, 
којима je рељеф био обојен.

Централна и најважнија сцена, убијаше бика, овако je приказана: Пошто 
се, по правилу, ова сцена одаграва у пеЬини, она je дата у едикули и испод 
лука, што треба да симболише пеЬину. Кад je култ Митре пренет у Вавилон, 
он je тамо примио многе елементе халдејског вероваша, а на првом месту. 
обожаваше звезда. Овим се тумачи круг зодијака, који се код неких култних 
слика јавља на дошој ивици лука. На нашем рељефу место зодијака дошао 
je стилизован венац. Исти такав венац замешује и бочне пиластре, те тиме 
добијамо још је؟ан доказ о припадности нашега рељефа дунавском типу, 
пошто су код pajHCKor типа са стране широки пиластри испушени ситним 
сликама у четвртастим оквирима. Од централне слике у главной недостаје 
нам један од носача буктиша и пас. и  ако недостаје глава. Митра се лако

Encyklopaedia Britanika, i أل f o m .
.Fritz Saxl, Frühes Christentum 11. spätes Heidentum, Wiener .Jahrhuch für Kunstgeschichte 1923, стр. 84 زل
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распознаје по карактеристичној ориенталној Н0ШЊИ и хламиди, од Koje ce 
сачувао само један део везан за горњи лук. Од леве руке, којом je ухватио 
бика за ноздрве, очувана je само шака, док je десна скоро цела, и она 
држи 'мач, до половине забоден бику у плећа. Бик je под притиском Ми- 
триним поклекао, а дат je у 
доста лепој обради, премда 
му врат изгледа нешто дужи 
него што би требало. На гру- 
дима биковим виде се нека 
испупчења, што he можда 
бити остаци ногу од пса, 
који напада бика. Испред ње- 
га СТ0ЈИ усправно са доле 
укрштеним ногама један од 
носа.ча буктиша ; десна рука, 
у Kojoj - треба да буде бук- 
тиња, недостаје, док у левој 
у лакту превијеној држи лук 
од ст.реле, што je такође ре- 
ђи случај. Нароч'ито je л е 0 ؟  
замишљена и изведена змиЈа: 
дата'je у огромној величини 
тако, да испушава цео про- 
стор између фриза и цен- 
тр؟лне слике, и тако je изу- 
вијана да додирује час горшу 
сцену, час фриз и на тај на- 
чин ојачава. и одржава везу између ових делова ; није цела очувана, али се 
глава јасно види испод предших ногу бикових, управо испод ране, од чије

he крви да се напије и тиме 
оплоди. Напослетку ту je и 
Аполонов гласник гавран, 
К0ЈИ се доста тешко распоз. 
Haje, jep je стављен међу 
боре Митрине хламиде.

Друга култна слика (сл. 
8 и 9) од истога je матери, 
јала као и прва: дужина и 
ширина износе по 0.32 м., 
дебљина у основи 0.08, а при 
врху 0.03 м. Нађена je код 
лев'гугла апсиде (С| сл. 3). 
Обрађена je са свих стр.ана 
и док je на предњој страни 
рељефно престављена сцена 
жртвовања бика, дотле ce 
на полеђини и обема бочнИм 
странама налазе чисто орна- 
менталне преставе. Има ΜΗΟ- 
го вероватноће да слика и 
орнаменти нису савремени; 
можда je за каснији Митрин 

рељеф употреблена једна половина каквог капитела. На постељу оздо на- 
лазе се две мале рупе за причвршЬивагье било првобитног капитела, било 
касније израђене култне слике. — и  ова je-слика изломлена, али су сви де- 
лови ту и дају се лако саставити. Митра je и овде у обичној ношши са хла- 
мид؟ м и фригијском капом, левом ΗΟΓΟ.Μ притиснуо je бика у леђа и оборио
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га на земљу. Левом руком, од Koje се сачувала само шака, држи бика за 
ноздрве, док му десном забада нож у плеЬа. Пред биком je пас, пратилац 
Мит^ин, који номаже господару у тешкој борби. Он je Предшим ногама 
скочио на бика и уједа га близу места на' коме je заривен нож. Испод

бика пружила се велика змија и приближује 
се тамо, одакле he потеЬи крв из ране. На 
левој страни je гласник гавран у лету. По- 
ложај Митрине- главе je мало необичан : 
место да гледа у жртру и удешава што 
боље ударац, OH je окренуо главу према 
гаврану; он, дакле,- слу.ша заповест о клању 
жртве, Kojy му Аполон преко гаврана са- 
општава,. Цела композиција и овде дата je 
у едикули, симболу пеЬине. -Више Митрине 
главе, у лево, израђен je полумесец; можда 
се тиме хтело пресТавиТИ да се цео Догађај 
одиграва Hohy. Са обе ؟тране едикуле, али 
изван ње, налази се но једна невешто уре- 
зана шара конусног облика са зракастим 
кругом на врху. -  Овај додатак није 
познат код Митриних :рељефа ؛ можда се 
оним зракастим кругом хтела да престави Сл. 10. — фрагмент трейе култне слике. светлос؟  сунца. — И полеђина س  бочне
стране су, као што напред поменусмо, без 

икаквих фигуралних престава; тамо су само лисни и цветни орнамента, 
који теку истим редовима на све три стране (сл. 9). Горшу, напред знатно

Сл 13. — Леви бок аре на сл. 11.Сл. 12. — Десни бок Сл.11 -  Ара из села Лопата. аре на сл. 11.
испупчену половину заузима лепо стилизовано и обращено акантово лишће. 
Испод овога, на- нешто натраг повученој и углачаној површини, израђене
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су две симетрично распоређене розете, чији се непотпуни делови налазе и 
на бочној страни. Доле, дуж целе ојачане основе, иде кима.

Сл. 10. je само горти део Митре, остало je све пропало. — Положај руке, 
одело, а нарочито капа. искључују сваку сумту да би се овде могло радити 
о неком другой лику, фрагмент има највепу дужину 0.10, а ширину 0.60 м. 
Не можемо рейи ни где .'je првобитно стајао, jep смо га накнадно нашли у 
ископаној и избаченој земљи. Сигурно je само то, да je овај рељеф одавно 
уништен, jep се види да су преломи врло стари.

OcTaje нам још да оЯреЯимо приближну старост нашега митреја. — Бла- 
годарейи наласку неколико новаца Трајана Деција и требонијана Гала, го- 
тово са сигурношйу можемо тврдити, да je наш храм постојао у половиНи 
III века по Хр., дакле баш у Оно време када je митраизам готово биона 
врхунцу CBOje снаге.

При завршетку овога рада сазнали смо за нове трагове Митрина култа, 
опет у околини Туманова. -  Господ. професор Игор Павл-ΟΒ известио' нас 
je: да je у атару села Лопата, 5./2ΚΜ. северозападно од Куманова, на месту 
званом „Дрезга", откопана једна ара, чији натпис има везе۶а Митром. -  Само 
место, где je ископан споменик, налази се око Један километар западно од 
села, у сред поља. Свуда уоколо, можда више од једнога километра у преч- 
нику, на сваком кораку виде се поуздани траго.ви насеља : цигље, комади 
грнчарије, оста.ци τ-емеља од зграда, гомиле камета и изломљене цигље, 
Koje су сељаци чистећи њиве искупили и на.слагали, и т. д. и овде je налазак 
био случајан : прикупљајуфи каыеше за зидање, један сељак наишао je у 
малој дубини на споменИК, извадио га и однео куйи.

Споменик,'ара, je четвртасто обрађен од ситнозрног мермера -са димен- 
зијама : 0.75 X  0..27 X  0.22 м. Натпис je урезан врло лепим словима на про- 
челној страни (сл. 11) и - према читату и тумачету г. др. ВулиЬа, гласи :

[Deo (Soli)] inv(cto) или inv(icto)!. 
pro] salfute] augustorum 
nostrorum [duo um] templum 
velustat^
dilapsum inpendio
suorestituit
Apollonides eofrundem]
serfvus] scfrutator] statfioriis] Lamud.
Gentiano et Basso cofnsulibus.]

I
DILAPSVM INPENDIO 
s v o  RESTITVIT 
APOLLONIDES EO|||
SER. SC. STAT. LAMVD.
GENTI.ANO ET BASSO со.
Ca једне бочне стране дат je рељеф Херкула у борби са лавом (сл. 12), док 
je на другој страни израђен само Херкулов буздован (сл. 13).2ا  -  Натпис 
нам пружа два ,поуздана податка : 1) тачно je датиран, jep се види да je из 
времена заједничке владе Каракале и Гете, за конзулства ГенцијанЗ и Баса, 
дакле 211 год., и 2)' даје и име једне до сада непознате станице: Lamud. 
— Како je споменик искоран из земље, несумњиво да je он ту in situ нађен, 
те .према томе закључујемО да горе побројЗни траговИ старОга насеља ΠΟ- 
тичу од станице Lamud или се бар тако њено име почитало, ако се претпо- 
стави да je Lamud само скраћеница од некога незнана имена.

Занимљивост овога натписа повейава се и тиме, што се у лапидарију 
Музеја Јужне србије још .од раније Налази један споменик из околине Кума- 
-нова, на коме се помиње име овога истога Аполонида. Taj je натпис објавио 
г. Др. H. Вулий y Споменику Акад. Наука XXXIX 86, и према гьеговом 
читату и тумачету гласи :

ا ٠ ا  У овом другом случају оно С|| могло би бити c(autes) или C(autopätes). или остатак2؛  Престављање Херкулеса на Митриним споменицима доста je чеС'Та' ствар. —Die Zeit Konstantins des GrOssen, Leipzig 1924, стр. 222.
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— -  — —] M(ithrae)
Fano Mag(no)
pro sal(ute) aug(ustorum) n(osirorum) (duorum) 
Apollonides
eorunfdem vectfigali] у
lyrfici] ser[vus] contrascriptor statfionis]
Lamud. quam vove 
rat contrascriptor statfions] Vizifani] 

vfotum] sfolvit) lfibens) mferito)

Gentiano et Basso cofnsulbus]

FANO MAG,

EORVND. VECT, 1 
LYR. SER. DSC. STAT. 
LAMVD. QVAM VOVE 
RAT GSC. STAT. VIZl 

V. s. L. M.
Ca друге стране: 

GENTIANO ET BASSO CO.
Подударност y датирању и имену казују да се овде ради о истој лич- 

ности. — JacHO je, дакле, да je овај одушевљени митраиста Аполонид дошао 
из станице Вицијана (данашњи Вучитрн?) у Lamud. са титулом contrascriptor, 
па je ту добио унапређен>е за scrutator-a и тада обновио OHaj у Лопатама 
(одН. други) templum vetustate dilapsum. Потто не располажейіо поузданим 
податцима о тачном месту' ,наласка овога другога натписа, остаје питате : 
да ли се и он односи на OHaj храм у Дрезги, гдеје пронађен први споменик? 
Једно ипак изгледа прузданО : ωиτpej иСпод КрасТе, Kojrf Се налази неколико 
километара југоисточно од Куманова не може имати ничега заједничког са 
аром и натписом из .Лопата,'Koje су неколико километара северозападно од 
Куманова. у  колик'о се преиа ономе маломе, случајно откопаноме, простору 
даје судити, изгледа да се у,Лопатама ради о једном новом митреју, jep 
се на месту где je извађена ара налази полукружан зид од римСких цигаља, 
који веома потсеЬа на апсиду.

Надајмо се да he будуНа ископавата донети нових и поузданијих при- 
лога за тачно решење и 0ВИ.Х питања.

RESUME
De nouvelles trdCes du culte de Mlthra en Serbie du Sud.

M. Milovan KokiC, attaché au Musée de la Serbie du Sud, décrit dans cet 
article des traces récemment découvertes de mithraisme eir Serbie du Sud. Ce,sont:'

1) .Les restes d’ 'un „Mithreum" avec un autel et trois images cultuelles de- 
Mithra, trouvés dans le vill.age de Biljanov'a.c, au nord-est de Kuinanovo.

2) Une ara, trouvée dans le village de Lopate, au- nord-uest de Kumanovo 
et ornée d' une inscription .-dont il découle qu'il y avait vraisemblablement à 
Lopate un „Mithreum“ qui fut, en 211 après I. c., restauré par Apolloiride, 
foirctionaire de la douaire à,la station de Lamud.


