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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 нас-
ледство, 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 кул-
турните 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 тру-
дови 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. 

  

Претседател на Редакцискиот  одбор 
 

 
Енгин Насух 

 

 в.д.Директор 

 
д – р  Мери Стојанова 
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УДК 726.82:27-526.62“652“ 

УДК 904:726.825.04“652“ 

 ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР.24 

 

Оливера ЈАНДРЕСКА
1
 

   

„ФУНЕРАРЕН БАНКЕТ“ КАКО ИКОНОГРАФСКИ МОДЕЛ 

НА АНТИЧКИТЕ НАДГРОБНИ СТЕЛИ 
 

 Апстракт: Фунерарната уметност е значајна од повеќе причини. Таа 

во себе содржи важни аспекти од приватниот и социјалниот живот на 

луѓето во античкиот период. Во овој текст ќе се анализира иконографијата 

на оваа ритуална, есхатолошка и социо - историска сцена, како и 

релјефните полиња на две надгробни стели од Збирката на камена пластика 

од НУ Завод и музеј- Прилеп, кои припаѓаат на две различни иконографски 

целини: првата стела спаѓа во целината - покојник кој лежи на кревет 

(lectus, kline) во придружба на прислужници и членови од семејството, а 

втората стела спаѓа во стели со претстава на покојник, прислужници, пред 

него триножна маса (mensa), на која има принесено ритуален оброк. 

 

Клучни зборови: антички надгробни стели, анализа и значење на 

сцената „фунерарен банкет“, симболи на фунерарната уметност 

 

Надгробните споменици со претстава на покојник како лежи на клине 

и епиграфските натписи се метафорично пренесување на знаковните 

симболи. Преминот на покојниот во подземниот свет, знакот – симбол 

(надгробна стела), според кој се знае неговиот гроб - σήμά и идејата за живот 

после смртта се дел од семантиката и фунерарната уметност. Релјефните 

полиња на стелата заедно со епиграфските натписи ги содржат потребните 

информации за идентификување, го означуваат присуството на смртта меѓу 

живите, но исто така служат и како активатори на колективната меморија и 

претстава за лиминалниот концепт меѓу животот и смртта. Визуелизацијата 

на идејата за живот после смртта е инклузивна идеја во античката 

есхатологија и античката сепулкрална уметност и на тој начин и овде се 

разгледува интерпретацијата на надгробните стели, заедно со невербалната 

комуникација: гроб – гледач, која предизвикува емоции.  

Оваа сцена може да се анализира од повеќе аспекти: банкет како 

општествено случување, банкет како хероизација на покојните и банкет како 

дел од задгробниот живот. Почетоците на сцената фунерарен банкет се уште 

во ранобронзено време во сириската уметност
2
 и железно време во Левант 

                                                           
1
 м-р Оливера Јандреска, кустос- археолог, НУ Завод и музеј Прилеп, ул.Александар 

Македонски, бр. 400, Прилеп, е-адреса: oliveravera@gmail.com  
2
 Polcaro, А., Disposal of food funerary offering and reconstruction of funerary banquet rituals in 

middle Bronze Age Syrua, Conference, International Congress of the Archaeology of the Ancient 

Near East, London, 2010. 
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(Билад еш Шам)
3
. Овој концепт за Левант, Феникија, Анадолија, Палмира, 

античка Грција и антички Рим има заеднички карактеристики.
4
 Тоа се, пред 

сè, машки празнични банкети или време за јадење, пиење вино, слушање 

музика и раскажување на некакви настани. Вообичаената пракса вклучува 

клине – кревет, кој се претпоставува дека потекнува од Левант, а подоцна во 

текот на VIII – VII век пр.н.е. е прифатен од Грција. Ритуалниот оброк кој се 

принесува на маса е застапен и во фунерарната иконографија на 

Месопотамија и Египет.
5
 Екскурсот на етрурските погребни кревети и каучи 

применува многу исти прашања на оваа независна, но слична традиција и со 

погребните кревети во грчко – римската уметност. Оваа сцена - покојник на 

клине се појавува и во претхеленистичка Анадолија околу VIII – VII век и 

актуелно е мислењето дека овој мотив за првпат во Анадолија добива 

фунерарен карактер.
6
 Сцената „надгробна гозба“ претставува погребен 

банкет, одржан на гробот на починатиот. Семејството се собира на гробот на 

посмртна гозба, поставувајќи кревети – клинеа и храна за починатиот, кој во 

релјефите е главниот протагонист.
7
 Со тоа покојниот е присутен и меѓу 

живите и во подземниот свет. 

Оваа тема може да ја следиме од самите почетоци на својот развој, но 

не е потребно да се анализира генерално за сите култури. Најчесто, овој 

мотив има есхатолошко, но и ритуално значење. Моделот на надгробна гозба 

од Анадолија е прототип на грчките symposia и римските convivia. 

Информациите за постоењето на symposia и convivia ни се познати од 

археолошките наоди и од историските извори.
8
 

Претставата на надгробна гозба според Денцер содржи три толкувачки 

парадигми
9
:  

1. Овоземно толкување: Претстава на аспиративните настани на животот 

на сопственикот на гробот; 

                                                           
3
 Nijboer, A.J. , Banquet, Marzeah, Symposion and Symposium during the Iron Age: Disparity and 

Mimicry, in F. De Angelis (ed.), Regionalism and Globalism in Antiquity; Exploring Their Limits, 

95-125, Colloquia Antiqua 7, Peeters Leuven, Conference: Regionalism and Globalism in 

Antiquity, Vancouver, 2013. 
4
 Del Olmo Lete, G., The Marzea and the Ugaritic Magic Ritual System, Barcelona University- 

IPOA, 2015, 221-241.  
5
 O’Neill, B., Setting the scene: The Deceased and Regenerative cult within offering table imagery 

of the Egyptioan Old to Middle Kingdoms c.2686 – c.1650 BC, Archaeopress Publishing Ltd., 

2015. 
6
 Wujewski, T., Anatolian sepulchral stelae in roman times, Poznań, Wydawnictwo Naukowe 

UAM, 1991, 29.  
7
 Grossman, J. B., Greek Funerary Sculpture: Catalogue of the Collections at the Getty Villa, 2001, 

115-116. 
8
 https://www.gutenberg.org/files/1181/1181-h/1181-h.htm; Lissarague, F., The Aesthetics of the 

Greek Banquet: Images of Wine and Ritual, translated by Andrew Szegedy-Maszak, Princeton, NJ: 

Princeton University Press, 1990, 7. 
9
 Dentzer, J. M.,  Le motif du banquet couché dans le Proche-Orient et le monde grec du VIIe au 

IVe siècle avant J.-C., Syria. T. 63 fascicule 1-2, 1986, 169-172. 
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2. Ритуално толкување: Ритуално принесување на дарови или 

комеморативен банкет; 

3. Есхатолошко толкување: Гозба во задгробниот живот.  

Овие концепти се анализираат од повеќе причини. Можна е 

претпоставката дека клинеата, концептуализирани како банкет – кревети се 

вечна опрема на покојниот за вечниот симпозиум (античка Грција: 

(συμπόσιον, symposion или symposio, од συμπίνειν, „да се пие заедно“). 

Симпозионот е дел од банкет после оброкот, дел од гозбата кога пиењето од 

задоволство е придружено со музика, танц, рецитали и разговор.
10

 Тоа се 

настани со посебни правила. Собирањата се од затворен тип, а гостите се 

само мажи. На вазите од архајскиот и класичниот период може да се 

забележи дека на овие собири можат да присуствуваат само жени со понизок 

социјален статус - прислужнички, девојки кои танцуваат или кои свират на 

флаута.
11

  

                                           
12

 

 

Сл. 1 Атичко црвенофигурален кратер, 440-430, Музеј Мартин фон 

Вагнер, Вирцбург.  

 

Овие социокултурни аспекти на симпозионите според досегашните 

истражувања создале класификација на јавни и приватни банкети, кои се 

важна форма на социјална организација на античките грчки општества.
13

 

Римскиот convivium се разликува од грчкиот symposium по тоа што 

акцентот на релјефната сцена е ставен повеќе на јадењето отколку на пиењето 

како што е на стелите со претстава на symposium во античка Грција.  

                                                           
10

 За основната шема на иконографскиот тип “Totenmahl“ види: Burkert, Walter, Oriental 

Symposia: Contrasts and Parallels. In Dining in a Classical Context, University of Michigan Press, 

1991. 
11

 За улогата и  присуството на жени на овие банкети види: Corley, K. E., Private women in 

public meals: Social conflict in the synoptic tradition, Peabody Hendrickson, 1993. 
12

 Фотографијата е презена од https://www.laits.utexas.edu/ 
13

 Murray, O., Forms of sociality, The Greeks, Chicago Univ. Press., Chicago, 1995, 218-253. 
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14
 

Сл. 2 Мермерна надгробна стела, лок. Градиште, с. Дебреште 

 

Една мермерна надгробна стела со надгробна гозба (инв. бр.328)
15

 

потекнува од локалитетот Градиште, с. Дебреште. Според анализата на 

полето со епиграфски натпис
16

 натписот е предаден во стихови.  

Текстот во превод: 

Го гледаш гробот на овој добар човек, којшто безгрижно 

проживеа седум декади од години. 

Атидо што умре откако дочека деца од децата. 

тој, дури беше жив, беше сакан од пријатели: 

а сега, милата му сопруга и синовите што тој ги остави, 

споменик му направија: и ти поздрави ме кога поминуваш. 

Атидо син на Калас, Мателис ќерка на Лисаниј, здраво. 

 

Според формата, оваа мермерна стела спаѓа во стели со триаголен 

фронтон, натписно поле, релјефно поле и метопи. 

Изработена од бел мермер, со димензии: 106х45х7см., завршува со 

триаголен фронтон, додека пак клинот на стелата е откршен. Се издвојуваат 

                                                           
14

 Фотографијата е преземена од архивата на НУ Завод и Музеј – Прилеп; 
15

 Мермерната стела е дел од Збирката на епиграфски споменици и камена пластика – Завод и 

Музеј – Прилеп. 
16

 Анализата на натписот и преводот го подготви д-р Весна Калпаковска. 

56



НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА  ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР.24 
 

три полиња. Во првото поле е натписот на старогрчки јазик во седум реда, а 

осмиот ред е испишан под релјефното поле. Под епиграфскиот натпис е 

полето со релјефни претстави на 4 лица, а во третото поле има три метопи. 

Фронтонот е украсен со стилизирани акротерии, а неговиот врв е украсен со 

кружна розета. Долниот дел на фронтонот е украсен со геометриски орнамент 

во форма на цик- цак линија, а под него стелата е украсена со спирала.  

 

17
 

 

Сл. 3 Поле со релјеф – Детал од мермерна надгробна стела 

 

Во полето со релјефни фигури е прикажан покојник кој е во 

полулегната положба, потпрен со лакотот на неговата лева рака, а во десната 

рака држи чаша или некаков друг вид на сад. Лево од покојникот е 

претставена фигурата на прислужник, кој во раката држи керамички сад кој 

наликува на кратер, а десно од покојникот на столче од типод дифрос седи 

женска фигура. Нозете ѝ се подигнати на ниско столче, а во десната рака 

држи ладало кое е во облик на бршлен. Бршленот е еден од најпознатите 

фунерарни симболи во античка Грција и антички Рим поради неговиот убав 

природен мирис, кој ќе го надживее мирисот над распаднатото тело. До 

женската фигура стои нејзина придружничка со кутија на главата, која го 

симболизира богатството (накитот и козметиката) на нејзината господарка. 

Кутиите за козметика се поврзани со фунерарниот ритуал на помазување и 

балсамирање на мртвото тело. Сите фунерарни симболи кои се претставени 

на оваа стела ја симболизираат социјалната положба на починатиот, како и 

есхатолошката симболика преку која се разбира идејата на античките народи 
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 Фотографијата е преземена од http://lupa.at/ 
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за задгробниот живот. Оваа стела според палеографската анализа е датирана 

во II-I век пр.н.е.
18

 

Уште една надгробна мермерна стела (инв.бр.314)
19

 со претстава на 

надгробна гозба или “totenmahl“ („оброк на мртвите“) потекнува од 

античкиот локалитет Стибера, с. Чепигово. Од оваа стела е сочуван само дел 

од релјефното поле, кој е важен фрагмент во толкувањето на погребниот 

модел „оброк на мртвите“, кој во иконографијата се разликува од претходната 

надгробна стела.  

 

20
 

 

Сл. 4 Надгробна стела, Стибера, с.Чепигово 

 

 

Сочуваниот дел од стелата е со димензии од 46х45х8 см и е од типот на стели со 

покојник на клине кому му се принесува ритуален оброк.  

На оваа сцена се забележува полулегнатото тело на покојникот, а лево 

и десно од него се претставени две човечки фигури, фронтално поставени, 

чии нозе се потпрени на ниски столчиња. Пред клинето на кое е изложено 

телото на покојникот е триножна маса на која стои оброк за покојниот.
21

 

Храната која се принесуваа пред покојникот има симболично значење, 

како и керамичкиот сад кој покојникот го држи во раката. На надгробната 

                                                           
18

 Битракова – Грозданова, В., Споменици од хеленистичкиот период во СР Македонија, 

Скопје, 1987, 118. 
19

 Мермерната стела е дел од Збирката на епиграфски споменици и камена пластика – Завод и 

музеј – Прилеп.  
20

 Фотографијата е преземена од архивата на НУ Завод и Музеј – Прилеп. 
21

 Слични надгробни сцени со претстава на “Totenmahl“- http://lupa.at/ 28132, 

28212,28303,28331,28340,28544; Јованова, Л., Inventaria archaeologica personarum, T. 2, Скупи 

– некрополи, стории за истакнати личности според епиграфски и археолошки сведоштва, 

Каламус, 2015, 82, 84. 
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стела од Стибера, на масата има леб, кој скоро секогаш е прикажан во форма 

на кружна розета. Значењето на овој есхатолошки симбол на вечноста е 

многу често застапен во античката фунерарна уметност. Розетата како 

соларно – лунарен есхатолошки симбол го претставува цикличното движење 

на животот, односно моментот кога душата се враќа од каде што дошла.
22

 

Интересен е фактот што секогаш на столчето има леб, а до него на 

некои стели стои кратер или амфора за вино, што е прототип на 

евхаристичните сцени кои подоцна ќе бидат дел од христијанската уметност, 

виното се налева во богослужбен сад - путир и се меша со вода и леб за 

христијаните да ја примат светата тајна - причест (телото и крвта на Христос). 

Според ова може да заклучиме дека постои континуитет во верувањата за 

задгробниот живот и во погребните обичаи кој се пренесува во сите кодекси 

на религиозните верувања.
23

 

Обично на сцените каде покојникот лежи на клине во раката држи сад. 

Релaцијата керамички сад – земја – тело е една од најстарите парадигми за 

настанувањето на човекот.
24

 Керамичките садови претставени на надгробните 

стели имаат симболично значење. Течноста во садот ја симболизира душата 

на покојниот, а садот е неговото тело. 

25
 

Сл. 5  Надгробна стела од Хераклеја 

 

Како дел од сепулкралната иконографија на многу од стелите со сцена 

„фунерарен банкет“ се прикажани хтонските животни коњ, куче и змија, како 

и флорални мотиви, амфори, кантароси и други видови керамички садови.  
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 Wujewski, T., Anatolian sepulchral stelae in roman times, Poznań, Wydawnictwo Naukowe 

UAM, 1991, 33. 
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 За сличностите и разликите на античките и христијанските верувања за задгробниот живот 

види: Клековски, Ј., Римските пагански обичаиво денешните традиционални погребни 

обичаи во Република Македонија, Патримониум МК, година 11, број 16, 2018 , 159-180. 
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 Wujewski, T., Anatolian sepulchral stelae in roman times, Poznań, Wydawnictwo Naukowe 

UAM, 1991, 26. 
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26
 

 

Сл. 6 Надгробна стела, с. Ореовец 

 

Змијата и коњот ја симболизираат бесмртноста на покојникот.
27

 Коњот 

како хтонско божество се појавува заедно со мотивот коњаник, а значењето 

на овој мотив во сепулкралните релјефи е хероизација на покојникот.
28

   

 

29
                            

30
 

Сл. 7 Стела, с. Ореовец
31

                       Сл. 8 Стела, с. Долни Дисан 
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Резиме: 
Мермерните стели со претстава на покојник на клине, од археолошкиот 

локалитет Градиште, с. Дебреште и од античкиот град Стибера, с. Чепигово, 

иако се носители на една иста сцена спаѓаат во две различни иконографски 

целини. Сцената „фунерарен банкет“, во одредена фаза на својот развој, 

поврзана е со сите култури. Проучувањето на фунерарните кревети (lectus, 

kline) е поврзано со поголеми антрополошки прашања кои се однесуваат и на 

археологијата на смртта и на погребувањата. Етнографските студии коишто ја 

третираат темата за употреба на клинеата во погребните ритуали ги толкуваат 

како место, каде покојните ќе имаат вечен одмор. Сцената „надгробна гозба“ 

претставува погребен банкет што се одигрува на гробот на починатиот. 

Семејството се собира на гробот на посмртна гозба и поставува кревети – 

klinai, храна и пиење за главниот протагонист во релјефите – починатиот.  

Според анализата на двете надгробни стели и аналогиите со сличните 

вотивни и фунерарни релјефи со претстава на сцената „надгробна гозба“, се 

доаѓа до заклучок дека банкетниот релјеф е значајна визуелна формација за 

гледачот кој стои пред гробот на покојникот. Оваа сцена му овозможува на 

покојниот да биде учесник на обредниот празник што во негова чест се 

одржува на неговиот гроб, пред неговите најблиски кои тагувајќи му 

принесуваат оброк за животот после смртта. Овие културни асоцијации му 

овозможуваат на гледачот да добие визуелна слика за идејата на смртта и 

социјалниот статус на човекот во античкиот свет. 

 

 Resume 

 

Marble stelae with a representation of a deceased one on a funeral bed, that 

originate from the archaeological site Gradishte, v.Debreshte and from the antic 

city of Stibera, v. Chepigovo, although they are bearers of the same scene, they 

belong to two different iconographic units. The “funerary banquet“ scene, at a 

certain stage of its development, is associated with all cultures. The study of 

funerary beds (lectus, kline) is related to major anthropological questions relating to 

archaeology, the death and burial rite. Ethnographic studies concerning the issue of 

the use of funeral rituals are interpreted as a place where the dead will have eternal 

rest. The “grave feast“ scene is a funeral banquet held on the grave of the deceased. 

The family gathers around the grave for the funeral and sets up beds – klinai, foods 

and drinks for the main protagonist in the relief -  the deceased.  

 According to the analysis of the two mentioned tombstones and the 

analogies with the similar votive and funerary reliefs with the representation of the 

scene “tombstone feast“, it is concluded that the banquet relief is a significant 

visual formation for the spectator who is standing in front of the grave of the 

deceased. This scene allows the deceased to be a participant in the ritual feast held 

in his honor at his grave, in front of his loved ones who mournfully offer him a 
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meal for the life after death. These cultural associations allows the viewer to get a 

visual picture of the idea of death and social status of man in the ancient world.  
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