
н о в и  НАЛАСЦИ У ЕПИСКОПСКОЈ ЦРКВИ .у СТОБИМА

Овај извештај о последњим наласцима у епископској цркви у Стобима 
јесте допуна изЕештају што га je р. Егер дао у Гласнику Скоп. научног 
друштва V, 14 и д. (Jahreshefte XXIV, 42 ff). После Егеррва реферата ja сам 
јОШ два- пута вршио откопавања у градској цркви у СтО^има؛ и то прЕи пут 
1927, на Koje je Егер још могао да укратко укаже у додатку својој публи- 
кацији, стр. 44, и друго 1928. Moj главни рад те године, као и у свим пре- 
ђаш^им, био J'e концентрисан нЗ ПозориШте, где су с'е такођер постиГли 
важни и неочекивани резултати, који he ускоро бити објављени.

Директору београдског Народног музеја г. проф. д - р  Влади р. Петко- 
вићу, који je сад преузео водство ископавања у Стобима, захваљујем и на 
овом месту што ми je, и по МОМ одласку из Београда, омогуЬено да радим 
у Стобима године 1927 и 1928. Даље дугујем срдачну захвалност г. проф. 
д-р Радославу м. rpyjnhy, директору Музеја Јужне Србије у Скопљу. Он 
ми je омогућио да се с пролеЬа 1932 посветим радовима око Позоришта у 
Стобима и уз то још једном прегледам и наласке из епископске цркве. 
Захвално се сеЬам. и никад неускраЬене предусретљивости г. капетана у п. 
драг. м . ПоповиЬа у Градском, К0ЈИ ми je и овом приликом као и увек 
помогао да се лакше савладају TeuiKohe.

Што се тиче овог извештаја о епископској цркви, напомињем да 
се он односи само на радове Koje сам ja предузимао, т.ј. на откопавање 
средшег брода, јужног бочног брода и једне половине припрате. Није ми 
било Moryhe да откопам другу северну половину. Исто тако сам ,и у 
северном бочном броду Прокопао само неколико ' пробних канала. Било би 
преко потребно предузети детаљна испитивања у средшем броду и у през- 
битерију, Са задатком да се одреде евентуалне старије периоде зидања ؛ тај 
задатак дабогме није тако једноставан и привлачи велику одговорност.

Године 1931 Влада р. ПетковиЬ обновио je ископавања у Базилици и 
откопао je преостатак припрате као и северни бочни брод. Резултате he 
објавити сам ПетковиЬ.‘

Основа Базилике одређена je непобитно Beh откопавањем Егеровим. у  
TOM погледу y n y h y j e M  на Егеров план који понављам на сл. 1. Moj .се 
посао, како рекох, ограничио на откопаваше унутрашњости. Потпуним чиш- 
Ьешем средњег брода установило се да на патосу није никад било мозаичких 
украса. Првобитни патос сачишавали су разни узорци из тамносивог шкри- 
љевца у једном 90 цм. широком оквиру од обичних плочастих опека у облику : 
крљушти, ромбова, осмоугаоника итд. у  средњој осовини главног брода, 
5.75 м далеко од главног улаза, налазила се једна велика плоча од шкри-

1 Један претходни извештај ٥ радовима године 1931 дао je Вл. р. ПетковиЬ у Годишњаку Краљ. срп. академије наука XL (1931), 221 и д. о фрескама Koje су се појавиле у пргіпрати и о њину скидаіьу извешТава м. д. Ђурић у Старинару, 111 сер'., Ѵ1І СВ. 1.1932), стр. 86 и д. — Један кратак преглед о ОВИМ наласцима у Стобима дао сам у „Die Weltkunst“ VI. (1932), 29.
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љевца, дуга 1.35 м и широка 0.82 м, око Koje je био оквир од црвеног 
мрамора широк 0.50 м. Да ли се под TOM плочом налази гроб каквог свеца 
или шта друго, или се ради само о обичном украсу патоса, још се није 
могло утврдити. У средини средњег брода, баш напрама амвону, налазио се 
медаљонски крст са квадратним оквиром који je Beh Егер споменуо (стр. 38). 
Овај патосни материјал 'после je више пута поправљан мањим или већим 
уломцима мермера, а погдешто и комадима пешчаника или обичним плоча- 
стим опекама.

Припрата и средни брод немају једнак ниво jep je средни брод ,нижи 
за 0.72 м него припрата, односно 0.80 нижи него праг средњих Ерата (сл. 2).

ог ٠٠ ٠  с ٠٦

Од ових воде два широка степена у средши брод,, горши има ширину од
0.86 м на дужину од 3.75 м, а Д0ЊИ мери 2.20 м са 4.50. Док се горњи 
степей састоји из једне једине мраморне плоче Koja се падом зида разбила 
у више комада, донн je састављен из више комада. Између осталог нашло 
се овде узидано неколико оградних пиластра који су ваљда првобитно 
Припадали емпорама те he се мало ниже споменути (стр. 17). Мора да 
су сви басамаци обнављани у неко доцније време кад je Beh било нестало 
емпора па je црква редуцирана, како je то изложио Егер стр. 38, у цркву 
за невољу, причему су тада већ непотребни ступови емпора, једноставно 
употребљени као грађевински материјал.

Управо под степенима што воде из припрате у средши 6-род CTajao je 
у секундарној употреби један велики почасни грчки натпис на плочи од 
црвенкастог мермера. Он je лежао са писмом окренутим доле, али га je зид 
панувши на Њ разбио у небројене комаде и комадиЬе. Плоча je десно окр- 
шена тако да се треЬи од ступаца само малим делом сачувао. Мора да 
je натпис првобитно био постављен на неком јавном месту, ваљда форуму, 
пошто je то почасни натпис који je постављен по решењу стобскогавеЬа. 
Натпис Ьемо донети на Kpajy, под бр. 3, заједно с осталим натписима.

Како je споменуто, од мозаика се у средшем броду није нашло ни 
трага, али je нађен у целој припрати и у источном делу јужног по-
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бочног брода. У северном бочном броду није се у разним пробним каналима 
нашло никаквих остатака од мозаика. Ако их je било, мора да су разорени 
при редуцирању цркве на средни брод, како je проведено у ПОСЛ6ДЊОЈ пе- 
риоди, и приликом правлеша мале сакристије лево од презбитериума. Да су 
се очували остаци мозаика у јужној бочној лађи такођер je чист случај. 
у  највећем делу ове бочне лађе налазила- ce још само подлога па и она 
јако разорена. На жалост није било могуће подићи моза.ике одмах по от- 
кривашу или их бар на одговарајући начин копирати. Пошто није било- 
других помоћних сресгава при руци, направљене су само приврем.ене фото- 
графије. А мозаици су онда брижно покривени са картоном па еа 0.5 м.

Сл. 2. -  Поглед на праг средњих врата базнлике.
дебелом землом, да се после дигну са згодним срествима. Ипак ce 
показало да су недовољне и ове мере за заштиту. Како сам могао конста- 
товати при МОМ последњем бавлешу у Стобима, у априлу 1932, остаци МО- 
заика у јужном бочном броду маше више су ишчезли, као жртва много- 
бројних посетилаца К0ЈИ су мало по мало земљу скидали па узимали поједине 
камичке за успомену.

Joiu се могло познати по остацима мозаика у јужном бочном броду 
да патос није био украшен једним непрекидним декором него je био раз- 
дељен у поља. Били су још сачувани остаци од шест поља, по два упоредо, 
ширином бочне лађе. Везао их je међусобно један орнаменат плетера. Од 
првог поља налазило се још само мало каменчиЬа по којима се ништа није 
могло закључити о томе шта слике претстављају. Од другог поља још су 
били ту само преостаци оквирског плетера ؛ али мора да je и оно било 
разорено у последњој фази цркве, пошто je било искрплено малим пло- 
чицама пешчаника. Најбоље су очувана трейе и четврто поле, у  треЬем 
полу, Koje je било очишћено само на једном углу, биле су претставлене 
различите водене животиње: један велики полип, једна водена змија, један 
црвени рак, једна патка, једна сепија и разве рибе унаоколо. у  четвртом 
полу биле су сувоземне звери : један носорог ؛рд сивих камичЗка, са очша-
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цима белим; затим два тигра у борби, једна велика жута животиња, сигурно 
лавица, и још разних других животигва, Koje ce више нису могле јасно 
распознати. Од б и б  поља очувани су били само одломци. Тако се нашао y 
петом пољу још један преостатак јеленске главе ; у шестом, разне птице 
Koje ce већ нису могле ближе одредити. у  западном делу јужног бочног 
брода мозаици су били ишчезли, ако их je уопцгге и било. Што се тиче

техничке стране ових мозаика и оних у при- 
прати, напоменуЬемо да су каменчиЬи у боји 
били претежно од белог и шареног- мрамора. 
За црвене каменчиће употребљавани су погде- 
што и комадиЬи оп'еке.

Врло су добро очувани мозаици у при- 
прати. Ни ове нисмо још могли подиЬи него 
смо их фотографисали и опет затрпали. Њи- 
хова je судбина бона од судбине раније спо- 
менутих. Године 1932 још су били на месту 
па се надам да he се дирекција НародногМ^- 
зеја побринути да. их д'игне пре него буде 
прекасно. и  нартекс je 6.ИО подељен, као и 
сама црква, на три дела.. у  наставку бариера 
Koje су делиле средши брод од бочних, на 
којима су стајали велики мраморни ступови 
(Егер стр. 16), нашли смо у припраіи на ВИ' 
сини патоса мраморне трагове на којима су 
првобитно стајала по два постамента за ступове 
од белог крупнозрнастог мермера. у  јужном 

делу припрате сачувао се само један, док се ја'сно познавало по рапавој 
површини мраморног Прага место где je стајао и други. Северни део, како 
je речено, ja нисам откопавао2. Четвероугласти постамент на КОМ je ста- 
јала округла база носи на 
две стране, монограмски крст 
(сл. 3). Висина постамента je
0.52 м, целокупна висина 
очуваног дела 0.78 м, а доња 
ширина 0.68 са 0.70 м. Од 
ступова који су стајали на 
.том постаменту и носили кров 
припрате очували су се неки 
одломци. Трупци су били ка- 
нелирани, а Ј0НСКИ капители, 
неједнаки међу собом, иско- 
пани су Beh 1924 и 1925 го- 
дине. И ступови и капители 
били су скинути са неких 
старијих грађевина те су овде 
по други пут употребљени.
Тле нартекса било je свуда 
украшено мозаиком. Између јужног спољашњег зида и првог мраморног 
Прага очувани су само незнатни остаци мозаичног патоса, и то делови пле- 
тера дуж зидова. Боље се очувао мозаик патоса међу праговима. и  овде je 
патос подељен у пола слично као.у јужној бочној лађи, по два упоредо. 
Прво поле има обичан орнаменат крлушти (сл. 4), док je н'а другоме орна- 
ментални украс : између ромбова квадрати са геометријским шарама؛ Tpehe 
поле има такођер орнаменталне шаре : квадрате међу осмокраким крстовима2 Како сам накнадно видео 1932, Петковић je нашао у северном делу припрате joui један постаменат; други je и овде био ишчезао.

Сл. 4. Прво поље мозаичког патоса међу праговима.

Сл. 3. -  Постаменат за мраморни стуб.
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И у средН)ем квадрату кантарос (сл. 5). Четврто поље било je оштећено веіі 
и онда док се Црква употребљавала : било je искрпд»ено оПекама. у  петом 
пољу види се у средини осмопера звезда са медаљоном, 'на чијем су тамном 
дну приказане две животише, сигурно овца и вук. ,По угловима су симе-
трички поредане подвептице- 
(пауни и патке) око једнога 
кантароса (сл. 6). Преостали 
део овот патоса ja више нисам 
откривао, него je то учинио 
госп. Петковић 1931. Он je 
мозаике дигао. Од претстав- 
љених сцена спомиње се, у 
Годишњаку краљ. срп. ака- 
демије за 1931, стр. 221, je- 
дан медве٩ К0ЈИ на؟ ада бика, 
затим два Јаггвета, Једно пре- 
ма другом, у облику грба.
Поједина поља везана су ме- 
ђусобно и у припрати слич- 
ним плетером као у побочној 
лађи. Занимљиво je да ce 
нигде нису нашли мозаички 
записи.

Пош'го су северни и западни зид припрате још сачувани до знатне 
висине, могли су се овде спасти остаци некадашњих зидних слика. Додуше

.Сл. 5. — треће поље мозаичког патоса међу праговима. ■٠؛،

:٠٠ Сл. б. — Ц؟Т0 поље мозаичког патоса међу праговима.
очуван je био само постамент којим се имитовала једна разнобојна интарзи- 
јама украшена мраморна... балустрада међу пиластрима. На сваком једи:
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пољу били су различити орнаментна (а украс горших делова Зидова већ je био 
опао). При том се показало у западном делу нартекса доста узиђиваша и 
презиђивања. Док je првобитни зид рађен солидном и правилном опекой, 
видели су се у прерадама делови зида од ломљеног камена. Између осталог 
била су зазидана врата што стоје према улазу у средњи брод (В. план сл. 1).

Требало би joiu споменути зидни украс средњег брода чијем познавању 
су последња ископавања знатно допринела. Нетто се у том погледу могло

саопштити веЬ у Егерову извештају стр., 38. пре 
свега Η.πρ. о ттукатураиа на западном зиду од 
К0ЈИХ су нађени многобројни о д л о м . Највећи je 
комад једна јагњећа глава од Koje je очуван један 
комад висок 0.27 м, виде се на тему остаци бо- 
јења (сл. 7). Остади одломци претстављају разне 
плодове: крушке, јабуке, грожђе итд. Комади 
нису рађени као рељеф него као одвојена пла- 
стика, па мора да су до пола били уметнути у 
зид. Бојадисана им je увек само слободна страна. 
Нашло се и доста остатака акантусова лишЬа од 
штука, као и комад волутноГа капитела од ИСТОГ' 
матеріала.

Дуж западног зида наилазили смо, као и 
код конфесије, свуда на веЬе беле или зелене 
мермерне плоче и на остатке од архитравских 
плоча, слично ЕгерОвим на сл. 44. Такођер се 
нашла овде једна плоча којом je био обложен 
један зидни пиластер (сл. 8) од белог мрамора, 
висока 0.22 м, широка горе 0.29, доле 0.235, де- 
бела 0.05 м. Како показује.- широко извучени и 
јако поткопани аКантус, спада овај комад нај- 

раније у 5 век, али показује знатних разлика према плочама за б 
досад познатим из Базилике. Средњи лист акантуса недостаје, зато се опет 
налази на дошем рубу остатак једног јајног 
ведца (Eierstab). Изнад њега стоји грубо 
рађена витица са 'СМОКОВИМ лишЬем Koja ce 
свріиава у три гране код а б а к у с а .  В и с е ћ и  
смокови листови испушаваЈу простор где 
иначе стоји средњи акантусов лист. Иза 
тога, као код нормалног капитела, стоје де- 
лимично јако пластичне heJices. Од једне 
друге обложне плоче, сличне Егеровој (сл.
42 и 43), нашла су се четири одломка К0ЈИ 
пристају један уз други, висока 0.25, а ши- 
рока 0.27—0.32 м.

Могло би се помислити, судеЬи по томе 
што седу нашло, да je западни зид био де- 
лимично обложен мермером, и то у дошем 
делу. Али ваља напоменути да су лево и 
десно од средших врата још стајали остаци зидног сликарства и 'ГО по 
Д0ЊИМ деловима зида, па дакле није могло бити мраморне облоге, бар не 
код постамента. Преостаје хипотеза да су они комаДи ؟зидне облоге Koje смо 
нашли били употребљени за поправку патоса, у последњем стадију цркве.

Сад су се могли склонити веЬи комади фресака. На северозападном у.глу 
средшег брода б и л и  су очувани ЊИХОВИ о с т а ц и  jour до знатне висине. Данас 
су дабогме отпали. Ту су биле претстављене завесе, једна драперија Koja je

ذ  фреске Koje je пронашао Петковић реконструише м. д. Ђурић у Старинару иа спом. 
месту) сл. 1. Део који сам ja открио био je свакако слабије очуван, али су се и овде по заостат- 
цима могли мање вище добро препознати првобитии мотиви.

Сл. 8٠ Облога 31ІДІІОС пиластра.
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ишла дуж зида као постаменат. Овај прости сликарсди рад мора да je при" 
падао последњем периоду цркве. Нашли су се веЬи комади ф ресакаиса 
горњих делова зида и могли су се саставити. Са уздужних зидова потиче 
глава једног свеца, судейи по стилу можда из VI века, а можда и нешто 
млађа (сл. 9). при ископавању године 1931 нашли су се и други остаци 
светачких слика, међу њима једна Марија подигнутих рукуТ На више места 
показивали су се и остаци зидних записа. Шта 
више било je M o ry h e  и саставити једну од 
њих нађену у јужном бочном броду. То je 
Исусова реч измешена на основу Job. 4, 14؛
 и 7, 37. На Kpajyhe бити више говора ء 635
о значају овог натписа (натпис бр. 5).

Овде вала још да проговоримо о стакле- 
ним мозаицима у кубету апсиде Koje спомиње 
Егер стр. 30. Последшим копашем у самој 
Базилици није се додуше нашло ничег новог 
у том погледу, али јесте копашем у Позори- 
шту. При изношешу рушевног материјала у 
његовој кавеи нашао се један танак СЛ0Ј са 
отпацима од правлеша стаклених мозаичких 
коцкица. Нађене љушчице стакла, међу њима 
и једна Beha језгра, из Koje je тек требало на- 
пр'авити коцкице, показују исте боје и исти 
материјал као и мозаици у апсиди, што доказује да су поједине коцкице 
заиста правлене тек на лицу местаб.

Што се тиче горших делова црквене грађевине, Егерова реконструк- 
ција потврдила се ископавањима год. 1927 и 1928. Тешкоћу задаје само 
питаше где да се сместе многобројни мраморни пиластри К0ЈИ су служили 
као веза и ослонац за по две оградне плоче Koje су се сучелавале. Они су 
са главой на врху били високи по 1.05 м, без главе по 0..90 м. Пресек je 
квидратичан и мери 0.22 са 0.22 м до 0.26 м са. 0.30 м. Спреда показују

један једноставан украс (сл. 10), а постранце.имају 
бразде широке по 0.11 м, дубоке 0.05 и дуге 0.8,6
м. Горши де.о ових удублења проширен је к о д  
неких пиластра те je широк 0.13 до 0.14 м. На 
плочама ограде . углобленим овде биле су дакле 
греде. На то указују и рупе на горшим странама 
неких плоча ограде. Пошто се при целом иско- 
павању није нашло ни једног комада архитектуре 
К0ЈИ би долазио у обзир за ове. греде, ja претпо- 
ставлам да je оно што je лежало на плочама била 
једна дрвена греда. Пиластри имају на доњој страни 
по једну укопану рупу да се причврсте за подмет- 
нуте плоче. — Питаше je само где вала ставити 
ове мраморне пиластре. Пошто их има много — до 
1928 могло их се установити најмање 16, при чему 

северна страна још уопште није била откопана — а и по месту где су се 
нашли, не изгледа вероватно да су сви припадали презбитерију. Не he бити 
ни да су сви од прилаза на емпоре, како Егер на стр. 44 претпоставла, 
пошто их je и зато премного, а ни .они набори Π.Ο страни нигде се не слажу.

4 Годишњак XI, 221.
Како ми Г. Сотириу љубазно саопштава, сличне су се ствари нашле и у Базилици Св. Димитрија у Солуну, у тесалској Теби и у епирском Никополэу. у ج  тесалској Теби се, приликом копана Tpehe базилике, нашла десно од атриума чак и пећ за прављење стаклених плоча, а поред ше мноштво обојенов стакленог мозаика, И Т О :  и целе плоче бојадисаног стакла и Be h  готове коцкице. Изгледа да je ОБО први пут да се нашло CÛM0 место где. се праве стаклени мозаици. Стари ауторн ништа о том не говоре.

.2

Сл. 10. -  Пиластри за оград- не плоче.
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бар не на ступовима који су рађени са оградним плочама Koje би косо уза 
њих стајале. Долазе дакле у обзир само балустраде на емпорама, при чему 
онда дабогме не би једна ؛едина плоча затварала цео простор између два 
ступа, него по две, Koje су биле везане по ؛едним пиластром. Размак међу 
ступовима у .'емпорама није дакле у овом случају могао износити око 2.50 м 
него око 4.50 м, т.؛. на два интерколумнија доњег реда ступова отпадао би 
по један интерколумниј емпора. Подлогу за балустраде емпора сачињавали 
су степени за седење из Позоришта. Они су постали излишни приликом

смањивања цркве у 'ПО- 
следњем времену њена жи- 
вота, па су и уклошени, 
заједно са пиластрима и 
плочама. Позоришни сте- 
пени нашли су се, како 
ћемо ниже описати (стр. 
24), у јужој побочно؛ лађи 
као банак брижно сло- 
жен. На површини било 
je ؛онуукопаних рупа у 
којима су стајали утис- 

нути железни можданци (клинци) за причвршћивање плоча и ступаца. Један 
од блокова имао je и ؛едну плитку удубину широку и дугачку по 0.25 м, 
Koja би долазила у обзир само за наше ступце (пиластре). Нажалост степени 
нису више били сложени оним редом како су стајали на емпорама.

Можда je један део пиластара био употребли и на прилазима на 
емпоре. Само je чудновато да се досад нису нашли никакви остаци од 
оградних плоча К0ЈИ би могли доћи у обзир за степенице. Оно мало косих 
комада припада амвону. Мора се даље приметити и то да се ни у бочним 
лађама ни у припрати нигде нису нашли ма какви трагови камених или зи- 
даних степеница. Или су се дакле те степенице, приликом последњег пре- 
грађивања, т.ј. у време кад су уклоњене бочне лађе, а с њима и емпоре, 
тако темељито разрушиле, 
да се о њима више ништа 
не може установити где 
су првобитно стајале; или 
су биле само од дрвета. у  
последњем случају не би 
дабогме долазили у обзир 
за степенице они споме- 
нути пиластри-од камена.
Tpeha би могућност била 
та, да je степениште било 
приграђено споља, можда 
на северозападном углу 
Базилике (упореди сл, 1). Кад се буде далзе копало, добићемо ближих оба- 
вештења о призидама на TOM месту. А мало je вероватно у овом случају и 
то да су оградни ступци одатле превучени у јужни брод.

Два од оградних пиластра показивали су споменуте удубине за угла- 
бање оградних плоча не само са стране, него и позади". Удубине су и овде 
истих димензија као и оне по страни. На једном од ових стубаца имала 
je глава на врху ؛едну малу рупу позади Koja je још била заливена оловом. 
Камо спадају ови комади, не могу да кажем.

Што се тиче ново нађених оградних плоча, веЬина од ЊИХ има за украс 
само крст, или на једној једноставној кружној плочи, у кругу, или као ме- 
дал>онски крст .у сасвим шематском венцу. Две оградне плоче, противно од 
ос'галих, показују само једно поље, можда су стајале на крају, између ступа 
и зида, где je интерколумниј био ужи. Поред ових једноставних, нашли су

Сл. 12. — Оградна плоча.

Сл 11. — Оградна плоча.
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се сада остаци и од богатије украшених оградних плоча као и делови оних 
фрагментираних плоча, Koje су налажене пређашњих година. Такве су плоче 
сл. 30 и 31 код Егера, сада у потпуности нађене.

У овом што следи дајем подробан опис неколико боље очуваних комада.
Сл. 11. - -  Потпуно очувана оградна плоча од мрамора, али пребијена 

на двоје. Нађена у јужној бочној лађи наспрам амвона.' Дужина 2.25 м, ви- 
сина 0.73 м, дебљина 0.09 м. 
претстављен je у два јед- 
ноставно уоквирена поља 
по Једа۴ латински крст на 
кружно) плочи спромером 
од 0.36 м. Осим те плоче 
нашле су ce још три мање 
више изломљене, с истим 
украсом, међу њима и јед- 
на плоча са само Једиим 
пољем.

Сл. 12. -  Оградна 
плоча од мрамора, потпуно очувана, али тако؟ ер на ДБОЈ'е преоиЈена. палена 
у јужној бочној лађи. Дужина 1.92 м, висина 075 м, дебљина 0.10 м. Два

поља, уокв٩рена слично као 
горе, показуЈу по Један латин- 
ски крст у кружном оквиру. 
Позадина за крст истакнута je 
црвеном бојом, KOja се још јасно 
видела при откопавању. Ова ce 
плоча разликује од осталих тиме 
ΙΠΤΟ има рељефни украс са 0- 
бадве стране. Стражња страна 
носи једноставан латински крст 
у пољу. На уским странама, с 
обадва Kpaja, избочена су ре- 
бра, дуга по 0.55 м, да се 
углобе у горе споменуте оград- 
не ступце у чије постране бразде 
тачно пристају. На доњој страни 

плоче један профил, али тај може да потиче^Дсамо од .првобитне употребе 
плоче, као што je уопште велик део архитектонских комада приправљен из 
материЈала снимљеног са па- 
ганских грађевина. Егер на 
стр. 25 спомиње још једну 
плочу са два лица. — крст 
у кружном оквиру показују 
и остаци од друге две плоче, 
али су ове имале рељефе 
само с Једне стране.

Сл. 13. — Оградна ПЛО" 
ча од белог мермера, ΠΟΤ- 
пуно очувана али у средини 
препукла. Нађена у јужном 
бочном броду. Дужина 2.22 
м, висина 0.75 м, дебљина
0.13 м. Два' једноставно 'УО- 
квирена поља имају по један 
медаљонски крст, опкољен кружним оквиром К0ЈИ свакако треоа да прет- 
ставља .неки венац са кога иду на ниже грубо рађене витице свршавајући

Сл 13. -  Оградна плоча.

2*
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ce y бршланово лишће.0 Крстови су у оба поља друкчији, лево осмоделни, 
десно шестоделни. Још су сачуване постране избочине дуге 0.55 м, за угла- 
бање у оградне ступце. с горње стране четир.и рупе, лево доле такођер 
више рупа и удубина чији ЦИЉ се више не да утврдити, али који ваљда 
потичу од првобитне употребе.

Сл. 14. — Оградна плоча од белог мрамора, потпуно очувана, али на 
двоје сломљена. Јужна бочна лађа. Дужина 1.35 м, висина 0.75 м, деблина

0.10 м. Релеф као горе, само што 
плоча има једно поле. Медалонски 
крст шестоделан. груб рад. Са стра- 
не избочена ребра да се углобе у 
оградне пиластре.

Сл. 15. Оградна плоча од 
белог мрамора, сачувана у 4 ко- 
мада. Дводелна, од леве половине 
сачуван само мален комад. Нађена 
поприлици у средини јужног бочног 
брода. Дужина очуваних делова 1.21 
м, висина 0.57 м, деблина 0.11 м. 
Брижан рад. Шестопери медалонски 
крст у венцу, а у  горним прегра- 
дама су палмете, у Д0ЊИМ птице (са- 
чувата само једна, десно), у  спо- 
лашњим отсецима лево и десно од Сл. 17. -  Фрагмента оградне плоче. средњег дела стоје по два правоуга-
оника, KOJH су направлени од дво- 

делних врпца заузланих четири пута. у  унутрашлости су витице Koje су 
различите у сва четири правоугла, с  десне уске стране плоча je конкавно 
урезана, тако да приста^е уза ступ.

6 Сличне оградне плоче нашле су се у старохришћанској цркви у мариовском Суводолу, Kojy je франц Месеснел објавио у Гласнику Скоп. науч. друштва, XI, 202 и д. Медина пло^а 
Koja се Д0неі(ле може саставити налази се на стр. 209, сл. 11. крајеви витица овде су ипак окренути npeftia горе, а изнад бршљанових листова СТ0ЈИ по један латински крст п о д е б л и  крајева. Остатке сличних плоча имамо и у првој базилици тесалске Тебе (٢. Сотиру, АС x .n - v t .  θήβοΗ της Θ®٠٠αλίας, стр. 77 у : ٥Αρχα، ٠λΟγ، κ؟  Έφημίρΐξ: 1929),
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Сл. 16. .  Разни остаци оградних плоча од белог мрамора нађени у 
jyiKHOM бочком броду близу амвона. Рубни комади показују Яеблину од 
0.08 м, остали од 0.04 до 0.05 м. Није искључено да ове фрагменте треба 
доделити амвону, пошто су таши од оста- 
лих оградних плоча. БиЬе да ихваљ а 
сматрати деловима балустраде са обе 
стране степеница. Комади с крајева по- 
казују исту дволинијску заузлану врпцу 
као горе на сл. 15, са -витицама унутра.
На три уломка налазе се приказане живо- 
тиње: лав и јелен ; даље још један ситан 
остатак. који се данас не може поближе 
определити.

Сл. 17. — фрагменти оградне плоче Сл. 18. -  фрагменат мраморне ограде. 
од кречшака. ПроСто рађено. Медаљонски

крст осмоделан, опкољен кружним 
оквиром, под њим и поред њега ви- 
тице и птице. Споменуо Егер, стр. 25.

Сл. 18. —,،'Мраморна ограда (?) 
сломљена на више комада, непотпу- 
но очувана. Нађена у јужној бочној 
лађи. Дужина 1.18 м, данашња ви- 
сина 0.54 м, дебљина 0.09 м. грубо 
рађена мрежа. Ромби, створени шта- 
пићима мреже, делимично нису ни 
исклесани. Отвори испушени пло- 
۶ама од црвеног мермера. Лево, руб 
je укосо срезан да се метне у неки 
ступ, или пре у споменуте оградн.е 
пиластре. На доњој страни лево, 
бразда дуга 0.08 м за гвоздену спону 
(клампу). Плоча je доцније надоме- 
штена, на место Једне Једноделне 
оградне плоче.

Од великих капитела који припадају доњим редовима ступова нађен je 
1927 само један једин. Сл. 19. — Висина 0.74 м, промер доле 0.50 м, абакус 
0.80. м. Капител од белог мра- 
мора разбијен je увиш е ΚΟ- 
мада, али су се сви битЈЈи ΚΟ- 
мади нашли у рушевини те je 
капител опет састављен. Четири 
реда по осам оштророгих, ΜΗΟ- 
годелних акантусових листова 
са јаким превојима. Изнад тога 
груб јајни венац и перасте ΒΟ- 
луте. Овај капител са ОДЛИЧНИМ' 
ефектима светла и сенке спада 
у најлепше лисне капителе Ба- 
зилике.

Из епископске цркве у 
Стобима потиче и један вели- 
ки капител КОЈИ je одвучен у  
Чичево, северозападно од Сто- 
биа, одакле je донешен у Скоп. 
ски музеј. Висина 0.68 м, про-

Сл. 19. — Капител са акантусовим лишНем.

Капител из Чичева.Сл. 20.
ء له٠ع ر ع ءا ١ع  %ј ١٠. Ј ٠ υ ΐ Α ί Χ Λ Ι Ι Ι Α ٧ [ءل و  ٠ ٧ ٧  п р и

мер доле 0.50-Μ, горе 1.10 м. Сл. 20. — На четири угла орлови раширених 
крила, међу њима витице. Око једног орда савија се змија. Доле, венац акан-
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тусова лишћа. Три даља велика капитела налазе се у Дренову, где стоји 
доста остатака из Стобиа (упор. Егера, стр. 14).

Сл. 21. — Бео мраморан капител, данас узидан изнад средњег ступа дре- 
новске цркве. Веома олупаи, Д 0Њ И  лиснати венацдлетомодбијен, од другог

Сл. 22. — Капител из Дренова.Сл. 21. — Капител из дренова.
су такођер очувани само остаци. Висина данас још 0.57 м. Изнад венаца 
стоје на супротним странама паунови, међу іьима чемпреси. Поред паунова 
joui остаци лавова. Капител припада групи о којој je говорио Егер, стр. 
18 и даље (сл. 11 до 13). Joui један капител ове групе нашао je Петковий 1931.

Један капител од белог мрамора 
употребљен je у дреновској цркви као 
подлога за олтарску плочу. Висок 0.66 
м, дебео доле 0.55 м. Двоструки лисни 
в е н а ц ,  изиад њ е г а  в е л и к и  ј а ј . л и к и  вснац.

У припрати дреновске цркве, лево 
дОле код главног улаза налази ce joiu 
један мраморни капител (сл. 22). — 
Веома оштећен, горњи део je четворо- 
угласто затесан, а и Д 0Њ И  део 'je јако 
отесан. Данашња висина 0.50 м, Д0ЊИ 
промер данас joui само 0.48 м. На угло- 
вима се могу препознати птице (ор- 
лови?) чија се раширена Крила састају. 
Венци лишЬа, на којима су ваљда пр- 
вобитно орлови стајали, више нису ту. 
Врло прост рад. Дали, je комад УОПШТ؟ . 
припадао епископској цркви стбпској 
могло би се можда сумњати с обзиром 

на разлику димензија ; иако се сигурно не може судити услед јаког оште- 
ћења. Можда се ради о каквом доцнијем надомештеном комаду.

Од импоста К0ЈИ су били над великим капителима можемо приказати 
такођер само један HOB комад (сл.' 23). — Он je од белог -мрамора као и 
досадашњи. Дужина 0.96 м, ширина 0.68 м, висина 0.365 м, бочна линија 
доње плохе 0.53 м. Предња косина импоста украшена je лишйем овлаш 
рађеним, и то лево и десно по половину акантусова листа, међу њима један 
облик ваљда замишљен као пупољак. Рад одговара потпуно предметима код 
Егера сл. 14, 15 и 17.

Сл. 23. --  Импост великог каптела.
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импоста емпорских капитела нашао се само Један нови комад 
Нађен je у јужној бочној лађи и од белог je мрамора. Дужина

Сл. 24. — Импост емпорског капитела.

и  од 
(сл. 24).
0.76 м, ширина 0.56 м, висина 0.35 м. Промер доње основице 0.36 м. Волуте 
капитела су, као код већине досад познатих капителских импоста перјасте, 
а плоха између њих показује четири лево 
окренута оштроврха листа. Строго симе- 
трично украшена коса плоха импоста 
показује, слично као код Егера сл. 26 и 
27, пупољак и чашицу. Споља су четвр- 
'Гине круга са оштроврхим лишћем, из- 
међу којих четири симетрично поредана, 
слободно извађена листа, К0ЈИ се при- 
љубљују пупољку.

Да je унутрашњост цркве била о- 
светљена кроз засвођене прозоре, од ко- 
јих су нађени средши ослонци заједно са 
импостом, већ je Егер споменуо, стр. 26.
Један новопронађени импост од црвеног
мрамора (сл. 25) разликује се од досада познатих. — у^место досад обичне 
луласте ш'аре он показује и на предњој и на стражњој страни грчки крст у

кружном оквиру. Поврх њега излазе из 
међупростора витице лево и десно. крст и 
кружни оквир имају на обадве стране раз- 
личите украсе. трагови црв'еног бојења. 
Позан, груб рад, можда надомештај.

Апсида цркве добивала je светлост кроз 
један висок такођер засвођен прозор. Средши 
ослонац и припадни му импост од црвеног 
мрамора нашли су се између Позоришта и 
Базилике. Средши ослонац, К0ЈИ je .био на 
обе видне стране уобличен као полуступ са 
једноставно профилованим вратом, био je 
висок 2.23 м, са горшом дужином од 0.80 м 
и ширином од 0.3٧ м. Догьидео био je у 
комадима. На бочним странама трагови 

малтера с рупама за можданце (клинце) за првобитно облагање са прозрачним 
алабастром или с мрамором. Импост Што на TOM стоји (сл. 26) висок. je 
0.30 м, дуг горе 1.18 м, доле 0.86 м, док му 
ширина износи 0.65, односно 0.33 м. Он на 
једној страни има једну луласту шару.

И од амвона се опет нашло више но- 
вих фрагмената којима се потпуно потвр- 
ђује Егерова реконструкција. Поједини од- 
ломци чак су лежали у великим масама 
рушевине изнад развалине Позоришта. Je- 
дан веЬи комад К0ЈИ припада узлазним сте- 
пеницама овде je насликан да пружи један 
пример рада (сл. 27). Горе спомену'ги (стр. 21) 
и репродуковани фрагменти припадаће ваљда 
рељефима који су били у овим оквирима. Да- 
леко je бољи рад у корнишу платформе, Kojy 
je вей споменуо Егер на стр. 37 али je није 
репродуковао. Витице су рађене à jour, у  
завијутцима делимично животише (сл. 28).

У припрати се нашао један капител јонског облика (сл. 29). — Међу во- 
лутама с једне стране су два оштроврха листа, друге, судеЬи 
рупама, некакав слободно израђен орнаменат К0ЈИ je данас одбијен. Висина

Сл. 95 -  Импост ОД црвеног мрамора.

Сл 26 — Импост из апсиде.
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0.125 м, горіьа бочна дужина 0.27 са 0.23 м. Промер основичке површине 
за ступ 0.20 м. Припадност овога капитела остаје у питашу. Судейи по малим 
димензијама, није могао припадати ступовима К0ЈИ су стајали у. припрати на 
основицама горе, на стр. 14, споменутим.

Ваља обратити пажшу на још једну појединост Kojy још нисзм успео 
сигурно објаснити. у  десном бочном броду нашао се на одстојању од

0.50 до 0.80 м, паралелно према бариери 
што дели бочни брод од средшега брода 
односно од спољашшега зида доцније бази- 
лике, један 18 м дуг банак који с-е састоји 
од позоришних степена за седење (сл. 30). 
Он je брижно овамо премештен како пока- 
зује подлога од ломљеног камена и опеке. 
Каквом циљу ту има банак да служи, не 
б и х  знао рећи. Али слутим' да je OH ca- 
чињавао првобитно подлогу за канцеле ем- 
пора, како .показују уклесане рупе за мож- 
данце. Шта више још су сачувани неки 
оловом заливени гвоз^ени можданци. На Сл. 27. — фрагменат са амвона. два места се виде јасно и квадратна удуб-
љења, широка 0.20 X 0.25 м, којадоказују 

да су овде стајали горе споменутИ пиластри. Само наравно нису више по- 
ј.едини степени - сложени оним редом како су првобитно стајали на емпо-

Сл. 28. — Корниш платформе.
рама. Ново брижљиво намештење у јужном бочном броду могло je имати 
CBOJ смисао у томе да се хте٩ а црквеним посетиоцима пружити згода за 
седеше ван цркве, KOje, како je познато, 
није било' у унутрашшости православних 
цркава. у  TOM погледу може се навести 
аналогно уређење у још сачуваним сред- 
шевековним и новијим црквама по србији.
Ми тамо налазимо у припрати као и у 
бочним отвореним просторима једноставне 
направе за седење, дрвене или зидане.
^ожда je с тим у вези чињеница да je 
Јужни спољашњи зид данас равно скинут 
до висине од 0.50 м по прилици над 
старим патосом. Само тамо где се зид
састаје са нартексом остао je очуван по један 1.5 м широки комад ب 
зида. Зид-je дакле брижљиво удаљен приликом смањивања цркве по нужди. 
Можда je овде дошло једно према jyry отворено предворје, наместо бочног 
брода. За то говори између осталог и та околност што je овде joiu остао де- 
лимично сачуван стари мозаични патос, К0ЈИ би сигурно био потпуно пропао 
.да je стајао сасвим под ведрим небом.

За историју епископске цркве? особитр за питаше кад je коначно запуш.

Сл. 29. — Јонски капител.
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тена, најновија ископаваша нису довела вичег вовог изузевши важни грађе- 
вивски ватпис. За последњи период Стобиа ми остајемо важалост и даље 
упућеви на оно мало историјских вести. А оне су више него оскудне. Шта 
о томе знамо Beh сам реферисао у Гласнику V, 5 и д.НАТПИСИ.

Да објавимо сада натписе К0ЈИ су се нашли у Базилици после оних Koje 
je објавио Егер у Гласнику V, 43. — Додајем још и неколико на.тписа Koje 
сам копирао приликом ископаваша у Стобима. Бројеве 6, 10 — 18 и 2 1 -22  
нашао je г. Д-р Влада р. Петковић на месту једне рановизантиске палаче, 
поприлици у средини гра- 
да, североисточно од По- 
зориштаЕ те ми их je 
пријатељски уступио за 
објављиваше, на чему му 
а овде захваљујем. Нат- 
писи откривени при ко- 
пашу у Позоришту обја- 
виће се ускоро заједно с 
Позориштем. Стога су за 
доцније остављени и они 
натписи К0ЈИ се налазе на 
позоришним степенима у- 
зиданим у Базилику. Бр. 6,
8, 13 и 14 међутим су већ 
објављени и од ВулиЬа у 
„Античким споменицима 
иаше (Саолгеник
Крал. срй. акаделица нау- 
ка 11 оделзак, 55, год. 1931).

Горши праг са 
натписом о грађевини, од 
белог мрамора, пребијен 
на два дела, десна поло- 
вина у селу Росоману, за- 
падно од Градског, лева половина нађена 1927 у нартексу БазИлике. Оба 
дела спомише веЬ Егер (стр. 39 и д. и 44). Заједничка дужина 3.05 м. Остале 
димензије наводи Егер стр. 39.

Стражша страна показује фриз од лозових витица и, птица Koje кљују 
грожђе. -Средина je означена једном посудом са ручкама, из Koje избнја 
витица. Декорације предње и стражње стране нису из истог времена како 
доказује различити стил киматија. Детаљан опис код Егера на спом. м.

Припадни довра.тници су о'д црвенкастост мрамора и могли би бити из 
Позоришта. — Желети je да се склони на сигурно место онај комад што 
лежи у Росоману, пре него би се жртвовао за једну нову грађевину цркве K o ja  се тамо спрема. E M i N O r i  t  М ЕѲ Н іІіЧ О Ѳ СОДГІЮТАТОСЕПІСКОПОСФІАШПОС ا  OIKOAOMHCENTHNAriANlOr e r  EKKAS

Εμμανουήλ ب  με-θ■’ ήμων 0 9'(ε٠)ς
+ άγιώτατος επίσκοπος Φίλιππος ة  αίκοοόμησεν τήν άγίαν του χ)·(εο)٥ έκκλ(ησίαν)

Време епископа Филипа није познато.7 Упор. план положаја у Гласнику V, 2, али ту још нису унесена нова откопавања. План палаче налази се у „Старинару“, III cep. VI св. (1931), 110. Претходни кратки извештајн у Годишњаку срп. Kpajb. акад. наука за 1927 и д, и у ВзвештаЈу о стогодищн>ици Нем. арх. НН* ститута, стр. 192 и д.

Сл. 30. -  Банак у jyjKHOM бочнои броду.
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2. — Велика плоча од црвеног мрамора. Горе и доле снабдевена профи- 
лованом гредом-, десно окрњена, и лево joj недостаје комадиЬ. Пошто натпис' 
иде лево ' готово до руба, вероватно je и овде била једна закључна греда на 
посебно настављеном комаду. Како се први редак да употпунити ,са извесном 
сигурности, биће да плоча није имала више но три колумне.

Димензије: висина 1.00 м, дужина 1.30, дебљина 0.04—0.05 м. Висина 
слова 0.025 ,—0.04. м. Плоча je лежала писмом окренутим на доле пред сте- 
пеницима Што воде из припрате у главни брод, а камење што je на њу пало 
разбило je у пафампарчад. Она je обухваћена у дрвен оквир и пренесена у 
музеј у градско.

Κατ]ά το δόξαν τη χρατίστβουλφ κα٤ τφ ίε[ρωτάτφ δήμιρ] 
rpajviav Αλεξάνδραν Π(όβλιον) Σέντιον Νικόλαον τόν Ε [....

καί Π[. . ..
σι άρχφερέα τών Ντο- 
βαι'ων[ Π. Σέντιον Σε} 
πτι'[μιον. . . . . . . .
٥٠[ , . . . .
Β؛. . . .
Ε[....

Σεπτίμιου υιόν 11ο- 
βλι'ου Σέντιου Σεπτι'- 
!Α’.ου Νικολάου το٥ άρ- 
χιερέως καί Γρανι'ας 
’Αλεξάνδρας τ^؟ αρ- 
χιερείαζ Σιλβάνη Κλε- 
ονι'κη τόν εκγονον

τήν αρχιερεΓαν γυναΐ- 
κα Ποβλίου Σεντίου Σε- 

μιου Νικολάου Πό؛ -πτ 
Σεπτι-' ؛βλιοζ Σέντιο 

μιος Νικόλαος γυ- 
ναίκα πάσης έν τφ 

ψ αρετ٩ς ενεκα'؛β

Почасни натпис који je ваљда направљен приликом постављата статуа 
на форуму или другде. Односи се на три лица : протиницу Граниу Алек- 

сандру, жену проте п. Сентија Септимија Николаја ; па на теног 
сина п. Сентија Николаја Септимија; и једног Tpeher члана 
фЗмилије чије je име изгубљено. Завештачи натписа jecy: за 
гранију Александру, њен муж ; за њеног сина, баба Силвана 
Клеоника؛ за трећег члана фамилије ниј.е сачувано име завештача. 

Ред 1 треба овако попунити:
Κα]τά τό δόξαν τηκρατίστ'β βουλ^ κα؛ τφ ίε[ρωτάτιρ δήμφ]

Nwop. ІлОоегм, StadteOeriltiuas. іпг röm. Kaiserreich, a p ةءةء؟. . > 
и д. Напом. 4. АЕМ XV 211 и д., бр. 86 из Долне Лопнице, срез 
трново у SyrapcKoj.

Време патписа: почета.к 3 века по Хр.
3. — Оградни пиластар са главой од белог мрамора (горе 

стр. 17). Доњи део укосо одломљен, али сачуван. Висина без 
главе 0.90 м, дебљина 
пиластра 0.26 X 0.30 
Ml На једној од по- 
бочних,са издубина- 
ма за оградне плоче 
снабдевених страна, 
стоје остаци неког 
paHHjer натписа. —
Сл. 31.

Пиластар je, ка- 
ко се види по нат-

пису, изрезан из неке веЬе плоче؛ остаци натписа не могу се надопунити. 
— Први редак можда οικο]δό[μη]σα τήν...

4. — Оградни пиластар са главой од белог мрамора, нађен у десној 
бочној лађи цркве. Доле укосо окртен, као бр. 3. Висина са главом 1.02 м, 
без главе 0.90 м, дебљина 0.25 X 0.22 м. Слова висока 0.06. На једној по- 
бочној страни, слично као горе, остаци неког царског натписа који je услед 
издубљета јако оштейен. Не припада броју 3, jep je дебљина различна. — Сл. 32.

Сл. 32. — Оградни пиласгар са фрагм ентима натписа.Сл 31. - О -  градни пила- стар са оста- пима натписа.
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[Αύτοκράτορα Καίσαρα ·υ-εοϋ Αδρι-Ј 
[ανοΰ υιόν θεού Tpcaa'/Oû ύωνον]
[θεοΰ Νέ]ρουα εγγονον 'Γ(ίτον) Α،λ[ιον]
[Άντονε؛]νο[ν Σεβ(αστον) Εύσεβήν άργιερεα,]
[μέγ،στο]ν δημαρχικής έξο[υσίας]
[το ٠ αύτοκράτορα τδ . πατέρα πατρίδοξ)5. —- Остаци зидних слика, нађени у десном бочном броду Базилике. Седам 

фрагмената, КОЈ.И сачињавају један свитак са изрекама. — Размере 0.20 м са 
0.30. Слова висока 0.02—0.025 м. Леви руб изречве траке сачуван. —' (Сл. 33). Έγ]ώ ε؛[μι ή] ا πηγή τής ζωή[ς, δ δέ] ا δίψον ελ-9-η [ές μέ] ا κ'α ού μή διψ[ήσει] I ε؛ς τον έώνα.

У 3. ретку испала Je допуна уз ελθ-η. Пошто има места за највише че- 
тири слова, неби ту МОГЛО стати πρός με, како бисмо очекивали по J ob. 6, 35 
него само ές μέ.

Остаци потичу из Једног од оних натписа у облику свитака, К0ЈИ су се 
често стављале по црквеним зидовима. Остали нађени комади међутим су 
тако незнатни да je искључено ма какво попуњавање.Трака, чије Je допуњење осигурано, потсеЬа на 14 ,4 . ل0و : δς б’ Sv mrj έκ τοδ ΰδατΟς 0Ö εγώ ألة'قذ<)ا ) αύτφ, ού μή διψήσει ε؛ς τδν α؛ώνα, и J ob. e, 35: εγώ ει’μι δ άρτος τής ζωής итд; има извесне слич- ности, м а д а  издалека, и са J ob . 7, 37.8 Али реченица као έγώ ει’μι ή πηγή τής ζωής итд., нема међутим никакве тачне пара- л еле у Новом Завету.

Да се овде ради о каквој апокриф- 
Hoj Исусовој речи изгледа искључено с 
обзиром на место где Je нађена. Кад би 
крајем V или почетком VI века неканонске 
Исусове речи могле да се употребљавају 
у једноЈ епископској цркви, онда би се 
морало модификовати досадашње схва- 
тање о стварању канона. Не изгледа много 
вероватна ни помисао на неку досад не- 
познату варианту текста уз канонско Jo- 
в'аново јеванђеље, можда уз 6, 35, пошто 
je разлика одвеЬ велика. Да наша изрека 
потиче из неке секташке цркве, томе противречи чишеница што та. изрека 
потиче из времена кад je црква сигурно још била епископска. Осим тога 
знамо, да једина секта KOja би овде долазила у обзир — Богумили, К0ЈИ су 
се у 13 В. проширили по Маћедонији, — није имала никаквих сталних 
богомоља.у

Најближе тумачење изгледа дакле да he бити то: да се ту ради о из- 
реци из неког богослужења, при чему Ьемо нарочи'го мислити на литургију 
при тајној ве’чери. Овде се измене библијског текста разумеју саме по себи 
и не падају у очи. Литургијска проширења потичу већином из једног ста- 
ријег времена, бар што се тиче шине сржи и чинила су се по литургијској 
потреби. Кад je појам канона временом постао строжији, онда су и несвесно 
а и са пуном свести пригушене оне слободно разношене речи Господше па 
и мењање правих Господњих речи. Али промене, Koje су се веЬ налазиле 
у литургији, биле су заштићене праксом и самом литургијом, KOja je Beh 8 98 И у  Јовановој Апокалипси налазе се многе сличности са нашом изреком, тако 7, 17; б, 10; 14, 7; 16, 4 и 21, 6.9 фр. Рачки, Богумили и Патарени (ново издагье Краљ. срп. академије, Београд 1931), стр. ة2ة  и даље. Упор. Mansi, Conciliorum coli, ampliss XIX 436 и даље, што се додуше односи на њима сличне Валдензе. Слично : Reimrii Sach, contra Waldenses (Bibi max. patrum, tom XXV p. 266: .derident ecclesiam muratam").



18Гласник Скойског Научног Д р у и ів а2 8сама по себи важила као свети текст. Пошто се дакле наш натпис сигурно налази у једној епископској цркви, чиме отпада сумша о неком јеретичком мењању, тешко да he се радити и о чему другом до о речи из неке литур- гије и то по CBoj прилици из дела причести. с тим се слаже и она у нашој изреци изражена мисао, да je Исус врело живота, jep je мисао вечног живота везана за причест Beh од почетна. Наша изрека, као допунска реч при путиру вероватна je, а за J ob. 6, 35 управо и потребна допуна.и
I ؟  ؛ ؟< ، ؛! , Das Leben Jesu, im Zeitalter der neatestamentl. Apokryphen, 

стр. 377 и д., нарочито стр. 388 : као и А. Resch, пружају много
материјала за питање проширења Исусових реченица, Koje су чишене из ли- 
тургијских разлога, као у Стобима. Тако псеудоклементинске хомилије XI, 26 
стављају Исусу у уста једну реченицу Koja потиче из обреда крштеша. Један 
сличан случај за причесни део. литургије имамо у т. ЗВ. Апостолским Устано- 
вама VIII 12, где се реченица апостола Павла I Кор. 11, 26 са потребним изме- 
нама приписује Исусу: όσάκίς γάςαν εσίΗητβ τον άρτον τούτον καί τδ ποτήρ،ον τούτο

πί'νητε τον θάνατον τΟν έμδν καταγγέλλετε αχρίς αν 
ελ·Θ·ω (Resch, Agrapha, стр. 73 и д.). и  међу т. ЗВ. 
Јовановим аграфама наводи Реш (стр. 16 и д.) 
две реченире» Koje имају изве۶не сличности с нашим 
натписом. Изгледа MOryha Нека веза са причести, 
за другу реченицу чак je 'и вероватна : 1) εγώ ε؛μ، ή 
πύλη τ^ς ζωής 2 ؛) Ι١'ώ ε،؛ρ.ι το ύδωρ τδ ζών. Карак- 
теристично je овде као и у нашем натпису оно 
١,έγώ ε؛μι", и појмови ή ζωή и τδ ύδωρ τδ ζ٥ν. Али 
у стопском натпису ваљда je литургиЈСки каракер 
много јачи него у Јовановим аграфама.

По лубазном саопштењу г. проф. Лицмана 
у Берлину, налазе се не само реченице из Библије 
него и згодне литургиЈске реченице често по зидо- 
вима и патосима старохришЬанских цркава. Riehl 
je у Inscr. 1 CB. стр. 13 (бр. 
2188—2389) обичне акламације, а у гл. 14 (бр. 
2390 - 2500Ј библијске изреке саставио. Примере 
je лако и увећати. у  многобројним зазивањима 
светаца употребљавају се литургијски обрти. Врло 
je леп CIG IV. 8643, где први ретци потичу из 
литургијске 'жртвене молитве. Дале CIG IV 8909, 
8912, 8916—18, 8921, 8829-39, 8943.

6. — Гробна стела од белог мрамора. Нашао 
je Вл. р. Петковић у кућишту велике рано визан- 
тиске палаче у центру града. — Сл. 34.

Висина 0.93 м, ширина 0.38 м, дебљина 0.10. Сл. 34.— Надгробн стела фул- Стела je горе окрњена, доле je остатак клина да
циниа и Фронта Гајова сина. се углОби у камеН постамента, у доњој половини

je античка пукотина из античког времена, Koja je 
у средини лево била састављена једном везом. Стела je поделена на два 
пола. Горе покојник у пуној фигури с туником и тогом, у руци држи ваЛда 
свитак тестамента. Лево и десно од нише, упоредо са покојником, стоје при- 
митивне витице. у  доњој половини СТ0ЈИ поле за натпис једноставно уокви- 
рено. На пречки између горњег рељефа и натписа своји лево један бик (?), 
поред њега натпис : φρέν τον г  I α؛ου 

Натпис на дошем полу :
ΧεκΟνδα Μανίου I ζω.α έποίησεν έ|κ τού ΖδίοΦουλκινίΚβϊο!) τφ υΣφ μνήμης 10 ا

10 Господину доц. д. Рагнару Астингу, у Ослу, заавалан сам за πρΗ-јатељску помой при обради овот натписа, ,
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п а тп и с п оред оика je накнадно у тесаf! те значи нову сахран у некога Ф ронта, Г ајо в о г сина. О б ја в и о  га Je и ВулиЬ , Спом ен ици стр. 46, б р. 0 5 إ .Р е д ак  3 : I између κ и V у  речи Φουλκινι. накнадно je од озго ум етнуто. ф ул ц и н и ус Je било и п о т е п  gentile јед н о г од , аугустал а, К0ЈИ су завеш тали У л - триксов натпис п о зор и ш та. —  Гласник С к о п . н ауч. др уш тва V , 8.7. — С т у п  од  пеш чаника на КОМ je  доцн и је оте. сана сп реда Једна равна плоха да се стави натпис.П релом љ ен  на д в о је , горе н епотпун. Н а  доњ ем  д ел у спреда и п о зади , по једна р уп а за клин. Висина це-

Н атпис п оред бика je накнадно утесан

Г о р е крст, п оредС л . 35. и ف .θ·(εδ)ζ. десно А

Сл. 35. — Надгробна сте- ла архиђакона Теофила Запироса.н ауч. д р уш тв а V , ؛8 

І Ц б і  
κΐ,'τε θε 
οφίλος Ζ[ω- 
πύρ.υ
άρχιδ(ιάκονος)ζ γ ί .ζ  4)(sic!) ةج)و(ةИ м е З о п и р о с често долази у М аћ ед о н и ји , измеЬу осталог и на једн ом  такођер касном гробно'м натпису 

К0ЈИ je  нађен у базилици об јављ ен ој у 1932, стр. 82.8. -  П лоч а од  б лог м е р м е р а ,л е в о  окрњ ена. Вис. 0.60 м , ш и р. 1.00 м , д еб л э 0.20 м, слова висока 0.045 м. К о п и р ао сам je 1927 у селу Ч и ч е в у , север о зап . од С т о б и а , где je служ ила на ул азу  у турско г р о б ^ е  за
Δία Όλύμ]πι٥ν βασιλέα κέ "Ηραν βασιλίαν 
κέ τον σψτ]'^ρα ΆπΟλλωνα Ί.υβεντία Σαβινι 
ανή.Μ δδ[γματι κα·θτε<ει>ρομένη της
.. ٠έ]πύησεν τά άγάλματα.Ради се дакле о посвети агал- мата једн ом  б ож ан ском  тр о јству , Koje се састоји од З е в са , Х е р е  и А п о л о - на. Завеш тала их je  Ју б е н ц и ја  С а б и - ниана из захвалности за CBOje по. свећењ е.

(ΓΠΟΝΒΑ(Ιλ€λΚ€ § β ٨α  ٨ !A N  Ι Π  Ο Μ Ο Ν Α ίΟ  Υ β 6 Ν ΐ Α(Αβ IN؛ I /Γ Μ Α Τ ΙΚ Α Θ Κ Κ Ρ Ο Μ Κ Η ΪΠ Ο Τ  Η C 1 Υ Κ 1 Α Α Γ Α Λ Λ Λ Α Τ Α

Сл36 ؛. — Зарештајна лкоча Јубенције у  3. ретку ди тограф и ја IS. Л и га-Сабиниане Зевсу, Хери и Аполону. ту р е , д аљ е етацизам и облик έ]πύησεν
место έποίησεν, KOje се налази на на- 

шим П0؟ним натписима често почев од 200 по Х р ., датирају натпис у 3. 
век по х р .9. —  О д л о м ак  н ад гр об н ог камена од  белог м р ам ор а, лева половина од- лом љ ен а. К оп и р ао сам га у Ч и ч е в у , где се налази на улазу у тур ск о гр об љ е у близини б р. 8, годийе 1927. В и с. 1.20 м , ш и р . 0.40 м , д е б љ . 0.20 Mj слова висока 0.025 м . .Позно писм о. Г о р е  остатак једн е гр уб о рађене бисте.
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Α5ρ. Μ]άξίμα
τφ πατρί Ήρ]ακλείδη
κάτδ μη]τρ٤ Βειβία ( =  Vivia)
μνήμης] χάρ،ν.

10. — Одломак надгробног камена од белог мрамора, лево и десно 
и одоздо окрњен. Нашао га ПетковиЬ, као горе бр.6. — Вис. 0.46 м, шир. 
0.27 м, деб. 0.10 м, слова висока 0.005 м.

Ώκταβια[νψ)(ΙΤ Α ////Β ΙΑ ..
MASIMtBl...

У реду 1. између А и В  грешка у камену на KOjy je пазио каменорезац кад je стављао натпис.
11. — фрагменат надгробног камена, нашао Пет- 

ковић. Горни руб очуван, иначе са свих страна окр- 
'њен. Вис. 0.30 м, шир. 0.14 м, деб. 0.11 м, слова 0.05 м.

М^апіо). ОІіо\. Î(ilio)
Iuciin تم

testVamento.....
Између Olioи испало je почетно слово очева 

преномена.
м '. Olius Iucundus можд'а стоји у KaiiBoj вези 

са оним м '. Olii који се спомишу на натпису Cl: Jll 
12309 из Стобија.

12. — Рубни оквир од белог мрамора, горе за- 
обљен, с обе стране окршен. Нашао га ПетковиЬ. Вис. 
0.04 м, данашша дуж. 0.27 м.

Σεβασ]τοΰ καί θειότατου αύ[τ٥0 ...
13. —٠٠ Велики надгробни споменик, од белог мра- 

мора, расечен на три дела и употребљен за импосте 
К0ЈИ су били употребљени у палачи KOjy je нашао 
ПетковиЬ. При TOM су изгубљени делови натлиса, и 
то између 1 и 2  блок'а један комад широк око 0.65 
м, а између 2 и З  један од 0.30 м по прилици. Нађен

je 1 9 2 8  и пренесен у Музеј у Градско. Горе профилиран руб, К0ЈИ je међутим 
сачуван само на другом блоку. Размере:

Плоча I: вис. 0.72 м, шир. 0.36 м, деб. 0.13 м.
Плоча 11: вис. 0.70 м, шир. 0.35 м, деб. 0.10 м.
Плоча 111: вис. 0.69 м, шир. 0.35 м, деб. 0.12 м. — Висина слова je

0.07—0.03 м.
Види: Гласник Скоп. науч. др. V, 8 и код ВулиЬа, Споменици, бр. 100. 
Натпис je у два језика, латински и грчки. Изгубљени делови једнога 

текста дају се лако надоместити на основу очуваних делова другога.

Сл. 37. -  Мраморна плоча с 1 осветом Артемиди.

1111 )c(aius) Sentifus S É r Jn in u s  1ueiterlanus) le]g(ionis 
Scytbficae po]s(uit) sibi et c(aio) [Senti]o 
Saturnino [militi cob(ortis) p]raetor(iae) 1111 eqniti [j(ilio) et Gam]ae liiliae

]conÇiugii et Sentiae ZJosuni lib(ertae) suae 
ς ούετρανος [λετ]ίων٥ς Δ[Г. Σέντ،ο[ς Σατ&υρνΐν٥ 

ησεν παί Γ. Σε[ντι'ω] Σατευρνίνο؛]ΣκυίΚκής [έαντω έπ٥ 
α Γαυ،'α؛στρατιότη σ[πείρ(αζ) Δ πρετ٠ρ،α[νής ίππεί[υίψ καί Ίο[υλ 

٥övt τϋ ά]πελευ·9·έ[ρα][α  Zo؛٠φ καί Σε[ντ؛τνσυ[μβ 
Натџис нам даје добар поглед на једну ветеранску фамилију, каквих су 

Римљани мноштво насељавали у овим' крајевима да би област систематски
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р о м ан и зо в а л и .11 и п о ред свога племиЬког им ена, Koje по CBOj прилици потиче од неког од познатих к о н зул ар а, ٢٠ С е н ц и у с С атур н и н ус нейе бити И тал ик , него биће да je своје рим ско име д о б и о  тек п о во дом  прим ањ а у л е ги ју . С ин  ветеранов сл у ж и , као МНОІ’И М а ћ ед о н ц и , већ у гар ди јско ј т р у п и ^ к а о  ко- њ аник. Ж ен а  je такођер већ римска гр ађан к а. Четв^та особа ко јо ј je дигнут спом ен и к, ослобођеница З о су н и с или З о с у , ваљ да je  келтског порекла и носи гентиле свога п а т р о н а .1214. —  П л о ч а  од  белог м р а м о р а , д есн о окр њ ен а, нема ни левог доњ ег угла. Н атписно ползе je у  п р оф и л о ван ом  ок ви р у. —  С л . 37.Вис. 0.85 м, ш и р. 0.40 м, д е б љ . 0.08 м , висина слова 0.04— 0.035 м.Н а ш ао  je  П етковиЬ зајед н о с б р . 6. С а д  je  у М у з е ју  у Г р а д ск о м . Види и ко д ВулиЬа, С п ом ен и ц и  стр. 146, б р . 104.15. -  О д л о м ак  јед н е нат- писне плоче од  црвеног м ра- м ора, са свих страна о к р њ ен е.—  Вис. 0.18 м, ш и р . 0.26, д е б .0.12 м. Н а ш ао  je  П е т к о в и ћ у  р уш евин ам а византиске п алаче.—  С л . 38....]  sim o et F l(av io ) А [ ...М о ж д а  je 'ГО дати раш е по двојици ко н зула, али се к о д  Л и - бен ам а. Fasti consulares, не на- лази ни јед н о  кон зулско име на „s im u s" (као З о зи м у с или сл .).16. —  Д в а  ф рагм ента који  пристају један  уз други  са н адгр об н ог нат- писа на белом м р ам о р у , о д асв уд  об лом љ ен и. Вис. 0.16 м, ш ир. 0 .16, д еб љ .

Сл. 38 и 39. — Фрагмента мраморних плоча с нат- писима.

фрагменти мраморних плоча с натписима.Сл. 40-42. —0.10 м, слова вис. горе 0 .0 1 5 - 0 .0 2  м, доле 0.03 м. Н а ш ао  их П етковиЬ каои б р . 15. —  С л . 39.
...]ερωντ [...
٠..]αμβ[ου έπ[οίησενμνή]μης χάρ، [ν٠17. —  ф рагм енат од црвеног м р ам ор а, о д асвуд  ок р њ ен , и позадина 11 12

11 Упор. Егер, Jahresh., XXIV, 84 и д.,' Сариа, Гласник V, 8 и д.; Jahresh, XXVI, 70. На- рочито je интересантан у TOM погледу натпис с. Јулија Понтика, ветерана leg. VII, с. р. Е., 
К0ЈИ je сахрањен „in praedio suo" (Jahresh. XII, Beibl. 218 и Д.). Ha натпису спомиње ce чак и величина поседа.12 Женских имена на - -  unis или -  и има врло много у келтским крајевима. Упор. о, Cuntz, Jahrb, f. Altertumskunde IIj 1908, 13 и д.



22Гласник Скоиског Научиог Др٥ииііва32

отучена. Вис. 0.13 м , ш и р. 0.21 м , д е б л . 0.11 м (у данаш гьем сташ у). Н а ш а о  П еткови Ь , као гор е. —  С л . 40.18. —  Три ф рагм ента плоче о д  белог м р ам ор а, од К0؛ их се два при- љ у б љ у ју . О д а с в у д  о к р т е н и . Велика монументална слова, делимично с траго- вИма п^вене б о је . Н аШ ао их П еткови Ь , Као гор е. Вис. 1. и 2. ф рагм ента 0.28 м, ш и р . 0.22 м ; 3-hera : вис. 0.12 м , ш и р . 0.12 м , дебео 0.04 м , слова ви- сока 0.09 м. —  С л . 41.

Сл. 43— 45. -  Фрагмента мраморних пл.ча с натписима.19. —  О д л о м ак  н адгробн е стеле (?) од  пеш чан и ка, о д асвуд  окрш ен. В и с. 0.19 м, ш ир. 0.13 м , д е б Љ. 0.15 м, слова вис. 0.04. Н ађен у материјалу код Б азил и ке. —  С л . 42. ...] mi [...
...) fee fi t . . .20. —  О д л о м ак  плоче од  пеш чан и ка. Л ев о  je очуван проф илован руб ш ирок 0.09 м. Н ађен  у материјалу између Б азилике и П о зо р и ш та. Вис. 026 м, ш и р . 0.29 м , д е б љ . 0.135 м , слова висока 0.05 м. —  С л . 43.о[...(или с ...)v(otum ) s(olvit) m (erito?)21. —  М али фрагм ентирани постаменат јед н е статуице од  белог м р ам ор а, лево окрш ен , до ле п роф илован а н ога, горе ок р угл о' плитко уд уб љ ењ е да се ту постави статуица. H a iu a o  га П етковиЬ у куЬиш ту византиске палаче (в. горе б р . 6 и д аљ е). В и с. 0.02 м , ш и р. и дебЈв . 0.07 м, слова висока 0.0075 м. —  С л . 44.22. —  ф р агм ен ат од  вапн енца, о д асв уд  окрњ ен. Н а ш ао  П етковиЬ 1927, као гор е. ~  С л . 45. - -  В и с. 0.20 м , ш и р. 0.15 м, д е б љ . 0.10 м , висина слова 0.03— 0.045 м.

Capita.

R E S U M E
Nouvelles découvertes dans la basilique episcopale tle stolii.D an s la présent article publie 1’ auteur, le D r. B alduin  Sa ria , professeur à' 1' U niversité de L ju b lja n a , les resultates de ses recherches faites en 1927 et 1928 dans la b asilique episcop ale de S to b i.. L ’ article, qui est un supplém ent au rapport du professeur R . E g g e r  dans la m êm e revue to m . V (1929) P. 14 et seq. ( =  Oesterr. Jah resh efte X X I V  P. 42 et seq .), sera p u b lié ,d e  m êm e dans les Jah re-h efte des österr. arch äol. Instituts à V ien n e to m . X X V III , 112 sqq.


