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Почитувани читатели,
Почитувани колеги,
Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови” кое како и години наназад
така и овој пат ќе понуди автентични материјали и нови сознанија од областа на
историјата, заштитата и презентацијата на движното и недвижното културно
наследство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија,
историја на уметноста, епиграфика....
Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги од редот на вработени во
оваа институција, но и трудови на колеги кои работат во различни сфери во
културните и научнитеинституции ширум републиката.
Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение
на корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе
ги најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме за тоа
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место
во некој иден ваков број.
Како и секое претходно, и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги и
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни
трудови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста.
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и за секаква асистенција во
врска со аплицирањето за учество во Зборникот.

в.д.Директор

Претседател на Редакцискиот одбор

Енгин Насух

д – р Мери Стојанова
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НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА

Весна КАЛПАКОВСКА1
МОЛИТВЕНИТЕ ПРОЗБИ ВО ЕПИГРАФСКИТЕ СПОМЕНИЦИ ОД
РАНОВИЗАНТИСКИОТ ПЕРИОД
Апстракт: Во првиот дел од текстот се разгледуваат молитвените обраќања,
призиви и прозби, во рановизантиските натписи од IV-VI в. врежувани на разни
архитектонски елементи во храмовите, ѕидни графити, надгробни натписи и
натписи на предмети. Најчести се молитвените обраќања до Господа/Христа,
кои ги има од сосем едноставни до разгранети содржини со извадоци од
литургиски текстови. Молитвени обраќања до Богородица, исто така, се сретнуваат. Вториот дел од текстот е посветен на молитвеното обраќање на Св.
Троица на натпис пронајден во храмот на Пресв. Богородица во с. Велушина.
Клучни зборови: рановизантиски натписи, молитвени призиви, молитвени прозби

Во овој текст се осврнуваме на христијанските молитвени призиви
и прозби врежани во рановизантиските натписи (4 в. – 6 в.). Овој аспект од
концептот на христијанските натписи ги раздвојува од натписите од
паганскиот период не само по лексиката, семиотиката и иконографијата,
туку е рефлексија на христијански светоглед, целосно преумување и изменета перцепција на животот и на сите содржини во него. Натписите со
христијанска содржина го напуштаат античкиот пагански етос, мошне
често и античката елеганција и естетика2, а акцентот на нивната содржина
се става на колективниот и индивидуалниот христијански светоглед и
духовност.
Во првите векови пред официјалното признавање на христијанството често се сретнуваат натписи каде пагански елементи, текстуални и
иконографски, се испреплетуваат со христијански3, но од 4 в. бројот на
таквите споменици се намалува, така што натаму преовладуваат претежно
христијански содржини, текстуални и иконографски.
Во текстов разгледуваме модели за молитвени призиви и прозби во
рановизантиските натписи од 4 в. до 6 в. што се присутни на сите видови
натписи што се поставуваат во споменатиов период.
Од аспект на содржината на молитвените призиви и прозби се сретнуваат од наједноставни до текстови што вклучуваат делови од догмите на
Вселенските собори, литургиски текстови и парафрази на нив и индивидуални или колективни додатоци.
1

Д-р на класични студии, ул. „Карпош“ бр. 5-3/13, Битола, e-mail:
kalpakovska@yahoo.com
2
Мораме да кажеме дека има христијански натписи, особено мозаични, со исклучително
високи естетски стандарди, но како што се приближуваме кон средновековието,
естетиката на антиката бледнее, а настапува византиската христијанска естетика.
3
Felle (2017) 40-41; Jastrzebowska, 1991, 35-45.
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Во текстов прикажуваме примери за молитвени прозби на разни
видови натписи што се групирани според призивите (инвокациите) на
Господа, Христа, Богородица и Св. Троица.
Кон корпусот рановизантиски натписи со молитвени обраќања овде
го приложуваме натписот од храмот на Пресв. Богородица од с. Велушина
за кој подетално се елаборира во вториот дел од текстот.4
МОЛИТВЕНО ОБРАЌАЊЕ ДО ГОСПОДА/ХРИСТА
Натписите што содржат молитвени прозби до Господа или Христа
се најчести, било да се врежани на камен, натписи на мозаик или графити.
Се сретнуваат во следниве форми:
Ku/rie, boh~qi - Xriste/, boh~qi- Господи, помогни -Христе, помогни5
или
Qee/, e)le/hson /Xriste/, e)le/hson - Господи, помилуј/Христе, помилуј6
Схемата на овие молитвени обраќања со еден призив и една прозба
во некои натписи е проширена со наведување на лице/а и имиња што се
обраќаат до Господа со оваа прозба (tw|~ dou/lw| sou - на слугата твој).7
Натписи со вакви молитвени прозби освен во базиликите/храмовите се
сретнуваат и капители8, тегули9, но и на предмети што луѓето ги носеле со
себе или ги имале покрај себе и надвор од храмот, на пр., на воена опрема
како натписот на шлемот со спојки откриен во Хераклеја.10
Ku/rie Xriste/, boh~qi, xa/rij u(gi/a...
Освен за помош, милост и здравје за живите, молитвени обраќања
се сретнуваат на надгробните натписи каде прозбите се однесуваат за
4

Овој натпис беше презентиран на Меѓународната научна конференција одржана по
повод 70 години од Институтот за класични студии, 22-23 ноeмври, 2016, Скопје и е
отпечатен во Зборникот од конференцијата на англиски јазик. Во оваа прилика
приложуваме краток приказ на овој натпис на македонски јазик.
5
Бабамова (2012), 258, 262, 263, 265; Feissel (1983), 227:
Xriste/, bwh~qi to\ dou/lou sou Pri/skou su\n panti tou~ oi)/kou au)tou~.
228, K(u/ri)e boh~qh tou~ dou/lou sou Pe/trou, a)mh/n.
Едеса, 3: +Ku/rie panto/kra/twr Sabaw/q, sth/rize t/o\n oi)~kon to[u~ton].
6
Бабамова (2012), 268.
7
Бабамова (2012), 258 а, б, х, к;
Xr[iste/, boh~]/qi to\ do[u/lw| sou]/[O]u)rsiki/nw| [kai\]/filou~sin au)tw~n7; Aphrodisias in Late
Antiquity: http://insaph.kcl.ac.uk/ala2004/narrative/sec-VIII.html: 118, 125, 129, 132, 134, 135,
136, 142, 145.
8
Feissel (1983), Баргала, 283: [Xris]te/, boh/qi tw|~ dou/lou [sou] (Ermi/a| e)pisko/pw| +.
9
Idem, Баргала, 284: Xriste/,/boh/qhson/Mouswni/ou.
10
Манева (1986).
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покојното лице. Иако има бројни формулации, во суштина, молитвените
прозби на надгробните споменици се однесуваат на молбата за вечен
живот.
Две молитвени обраќања на надгробни споменици од Хераклеја се
врежани во следниве форми:
X(rist)e/, a)na/pauson eu)xej tw~(n) a(gi/wn
Христе, нека почива по молитвите на светиите11 и
X(rist)e/... a)na/pauson meta\ tw~(n) a(gi/wn sou12.
Христе, нека почива со твоите светии.
Молитвеното обраќање од Филипи пак посочува и на правоверноста на
упокоените.
+K(u/ri)e )le/hson h(ma~j kai\ a)na/sthson h(ma~j tou\j e)n th|~ o)rqh~|
[pi/]sti e)nqa/de koimhqe/ntaj. +
+Господи, помилуј нè и воскресни нè нас што во вистинска вера овде
заспавме+13.
Епитафот на свештеникот и лекар Паул од Филипи, покрај дел од
литургиски текст, содржи и прозба што се однесува на денот на Второто
Христово Пришествие и на последниот суд.
!

...K(u/)rie )I(hso)u~ X(rist)e\ o( Q(eo\)j o( poih/saj a)po\ tw~n mh\ o)/ntwn ei)(j)
ei~)nai, e)n th|~ h(me/ra| th~(j)
kri/sewj mh\ mnhsqh~j tw~n a(martiw~n mou, e)l[e/]hso/n me.
„...Господи Исусе Христе, Боже кој од небитие во битие (нè) преведе, во
денот на судот, не спомнувај си за моите прегрешенија, помилуј ме!“14
Молитвените обраќања со призиви и прозби за колективот со
разгранета содржина вклучуваат и фраменти од Символот на верата,
литургијата и други богослужбени текстови.
[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ]
[Ku/rie )Ihsou~ Xriste\ gennhqei\j e)k th~j p]arqe/|nou Mari/aj staur[wqei\j]
[di' h(ma~j, boh/qei th|~ po/l]ei tau/th| | sth~nai ei)j a(/pant[a]
[xro/non kai\ fu/lacon tou\j e)]n soi\ kato[i]|kou~ntaj ei)j do/ca[n sou]
„Господи, Исусе Христе, што си се воплотил од Марија Дева, си се
распнал заради нас, помогни му на овој град да опстои цело време и
сочувај ги неговите жители во твојата слава.“15
11

Inscriptiones Graecae, 150, надгробен натпис од Хераклеја Линкестис.
Ibidem, 152.
13
Feissel (1983), 234.
14
Idem, 237.
12
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МОЛИТВЕНО ОБРАЌАЊЕ ДО БОГОРОДИЦА
Молитвените обраќања до Богородица се сретнуваат на натписите,
иако не толку често како оние до Господа/Христа. Првиот пример што го
наведуваме е од Коринт и е поставен заедно со натписот што содржи дел
од Символот на верата (белешка 14).
+(Ag(i/a)
Mari/a, Qeoto/ke, fu/lacon th\n basilei/an tou~ filoxri/stou )Ioustinianou~...su\n toi~j oi)kou~sin e)n Kori/nqw| k(ata\) Qew~n + zw/ntaj +.
„+Света Марие, Богородице, сочувај ја државата на христољубивиот
Јустинијан....со оние што живеат по Бога во Коринт+.“16
Вториот пример е натпис на мозаик со посвета од папата Сикст III (432г.440г.) во големата базилика на св. Дева Марија во Рим кој не е зачуван.17
На дел од натписот е напишана догмата за св. Богородица од Вселенскиот
собор одржан во Ефес во 431г.
“Virgo Maria, tibi Xystus nova tecta dicavi/ Digna salufero munera ventre tuo/
Tu Genitrix ignara viri te denique faeta/ Visceribus salvis edita nostra salus/
Ecce tui testes uteri tibi praemia portant/ Sub pedibusque iacet passio cuique
sua/ Ferrum, flamma, ferae, fluvius saevumque venenum/ Tot tamen has mortes
una corona manet.”18
„Марие Дево, јас Ксист, нова градба ти посветив/ Дар достоен за твојата
спасоносна утроба/ Ти, Родителке, што за маж не знаеше и, сепак, зачна/
Нашето спасение се роди од твојата утроба/Еве сведоци на твојата утроба
награди ти носат/Под нозете е поставено страданието на секој/ Меч, оган,
ѕверови, река и отров јак/По еден венец им останува, иако сите овие умреа.
“

15

Idem, 223. Фејсел, исто така, посочува на очигледната сличност на овој текст со дел од
литургијата на св. Јован Златоуст:
Mnh/sqhti, Ku/rie, th~j po/lewj e)n h( paroikou~men kai\ pa/shj po/lewj kai\ xw/raj kai\ tw~n
pi/s-tei katoikoun/ntwn e)n au)tai~j.
“Спомни си, Господи, за овој град каде што живееме и за секој град и земја и за оние што
со вера живеат во нив.”
Bees (1941): “+Fw~j e)k fwto/j, Qeo\j/a)lhqino\j e)k Qeou~ a)lhqinou~/
fula/ch to\n au)tokra/tora/)Ioustiniano\n kai\ ton\/ …..„+Светлина од светлина, Бог
вистински од Бога вистински/ сочувај го владетелот Јустинијан...“
16
Bees (1941), 2; Feissel (1983), 223.
17
Felle (2017), 53.
18
ILCV 976 цитиран и анализиран од A. Felle (2017), 53.
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На натписите, исто така, се сретнуваат и кратки молитвени обраќања со
истата схема како молитвените обраќања до Господа/Христа, само што
призивот е до Богородица.19
boh~qi + qew/toke Mari/a.

Помогни + Богородице Маријо.
МОЛИТВЕНО ОБРАЌАЊЕ ДО ПРЕСВЕТА ТРОИЦА
Натписот што го содржи овој призив е најден во храмот на Пресв.
Богородица во с. Велушина каде што се наоѓа и денес20 и најверојатно
припаѓа на 6 в. Содржи мошне краток и едноставен текст во 3 реда:
+
+
+
+Tria/j )axo/riste, mh\
xori/szo a)po\ to\n e)phkalo/meno/n se
+
+
+
+Троице неразделна, не
разделувај се од
оној што те повикува

Структурата на ова молитвено обраќање до Св. Троица содржи еден
призив и една прозба. Призивот ја опишува Пресвета Троица со еден од
нејзините атрибути – неразделна (a)xw/ristoj).
Троица во православната вера е определена со следниве атрибути:
(Пре)Света, единосушна, животворна и неразделна
(a(gi/a, o(moou/sioj, zwopoio/j, a)/xrantoj, a)xw/ristoj)).
19

Aphrodisias in Late Antiquity: http://insaph.kcl.ac.uk/ala2004/narrative/sec-VIII.html: 146.
Kalpakovska (2017) Studia classica anniversaria: Прилози од меѓународната научна
конференција одржана по повод 70 години од Институтот за класични студии, 22-23
ноeмври, 2016, Скопје. Ур. Томовска Весна и др. Филозофски факултет-Скопје, Скопје,
2017, 195-207.
20
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На натписот од Велушина, Пресвета Троица е определена со еден
од погоре наведените атрибути кој е наведен во дефинитивното
канонизирање на Символот на верата на IV Вселенски собор во Халкедон,
одржан во 451г.21 што можеме да го сметаме како terminus post quem кога е
поставен натписот. Периодот на 5 и 6 в. е мошне бурен и динамичен во
поглед на разни црковни и теолошки прашања. Овој временски сегмент го
обележуваат три вселенски собори заради елиминирање на еретичките
учења (несторијанско и монофизитско учење)22 и утврдување на правилното исповедање на верата. Правилното исповедање на верата и учењето за
Света Троица се заокружува на вселенскиот собор во Константинопол во
553г. со потврдување на каноните донесени еден век пред тоа во Халкедон
и отфрлање на обидите за реставрација на несторијанството и монофизитизмот. Во 6 в., конкретно во време на владеењето на царот Јустинијан
дефинирањето на двете природи на Христос и на правилното учење за
Света Троица проникнува и е вткаено речиси во сите сфери на
општествениот живот. Царот Јустинијан презема сеопфатни активности за
обновување и зацврстување на државата како наследничка на поранешната
Римска Империја меѓу кои верските прашања23 имаат голема улога и
значење во реализирањето на оваа цел. За да се зачува, зацврсти и прошири халкедонското правоверно исповедање на верата во 529 г. се издава
Codex Iustinianus каде веднаш на почетокот е поставено поглавјето De
summa trinitate et de fide catholica et ut nemo de ea publice contendere
audeat24.
Хронологијата на настаните натаму покажува интензивни активности во
таа насока; во 533/4 г. царот Јустинијан праќа проглас до сите градови во
Империјата со правилното исповедање на верата.25 Наскоро потоа во
литургијата се додава химната што ја составил самиот цар:
21

IV Вселенски собор во Халкедон свикан заради сузбивање на евномијанството,
несторијанството, дефинирани се двете природи на Христос: ἐν δύο φύσεσιν ἀσυγχύτως,
ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως – in duabus naturis inconfuse, immutabiliter, indivise,
inseparabiliter.
22
Трет вселенски собор одржан во Ефес 431г. заради несторијанската ерес, Четврт
вселенски собор одржан во Халкедон 451 за отфрлање на одлуките на т.н. Latrocinium
Ephesinum одржан 449г., Петти вселенски собор во Константинопол 553г. каде се осудени
обидите за реставрација на несторијанството и монофизитизмот. Cf. Зајковски, Д.,
Христијанството во Македонија од 313 до 700 година: векови на консолидација,
етаблирање и дефинирање, Скопје, 2013.
23
Приврзаниците на монофизитизмот да ги прифатат решенијата на Четвртиот вселенски
собор (451г.) и да се вратат во канонско единство со правоверната црква. Зајковски:96.
24
Codex Iustinianus recognovit Paulus Krueger
https://archive.org/stream/corpusiuriscivil02krueuoft#page/6/mode/2up
25
Chronicon Paschale vol. I, MDCCCXXXII, 630-633:
“Kai' th~| k' tou~ au)tou~ di/ou mhno\j, th~j ib' i)ndiktiw~noj, proe/qhken qei~on au)tou~ gra/mma o(
au)to\j basileu\j )Ioustiniano\j e)n Kwnstantinoupo/lei, katape/myaj kai\ th~| po/lei (Rw/mh| k
ai\ e)n (Ierosolu/moij kai\ e)n th~| mega/-lh| tw~n )Antioxe/wn Qeoupo/lei th~j Suri/aj kai\ e)n th~| m
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(O monogenh/j (Uio\j kai\ Lo/goj tou! Qeou~
(Единородни Сине и Слове
Божји) што и денес е дел од литургијата каде во неколку стихови е
претставена сржта на православното исповедање на верата.
Во истиов период царот Јустинијан презема и други активности за
искоренување на остатоците од паганството и христијанизација на населението во Империјата26. Покрај активностите за духовната клима во Империјата во негово време цутат и градителски дејности, градење на нови
тврдини и обновување на старите и разни други градби.
Учењето за Света Троица и правилното исповедање на верата имаат
одек и се мошне присутни во теолошките расправи и во книжевноста во
тој период. Тоа е присутно во делата на писателите, философите27, па дури
и во документи на пониски службеници кога се обраќаат со барања и
молби до царот или пониските нивоа на власта.28
Натписот пронајден во Велушина веројатно бил поставен на место
во храмот каде што секој можел да го види и да го прочита. Палилогијата
што е присутна во првиот и вториот ред (неразделна/не разделувај се)
освен што укажува на прилично писмено и добро упатено лице во
правоверната христијанска терминологија овозможува и полесно помнење
на напишаното, т.е. кратка молитва до Троица Неразделна во духот на
православната вера.
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РЕЗИМЕ
Во овој текст се разгледуваат молитвените обраќања на рановизантиските
натписи од 4 в. до 6 в. Првиот дел од текстот наведува форми и содржини на
молитвените прозби упатени до Господа, Христа и Богородица на натписи
поставувани за разни пригоди. Во вториот дел од текстот се разгледува натпис со
молитвената прозба до Пресвета Троица што е пронајден во храмот на Успение
на Пресвета Богородица во с. Велушина, а најверојатно потекнува во 6 в.
Натписот на плочата е топла и искрена молитвена прозба што гласи: „Троице
неразделна/не разделувај се од/оној што те повикува.“
(Tria/j )axo/riste, mh\ /xori/sqo a)po\ to\n e)/phkalo/meno/n se.).

SUMMARY
The paper considers prayers in the Early Byzantine inscriptions from IVth to VIth
century. First portion of the paper deals with forms and contents of the prayers to the
God, Christ and Mother of the God on inscriptions made for various ocassions. Second
part of the paper focuses on the incription containing a prayer to the Holy Trinity found
in the temple of the Dormition of Virgin Mary in the village of Velushina dating most
probably from the VIth century. Incription engraved on the plate is, in fact a short,
warm and sincere prayer to the Holy Trinity, which reads: “Trinity Inseparable,/ let not
separate from the one / invoking you.”
(Tria/j )axo/riste, mh\ /xori/sqo a)po\ to\n e)/phkalo/meno/n se.).
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