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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.

Претседател на Редакцискиот одбор

в.д.Директор

Енгин Насух

д – р Мери Стојанова
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ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР.24

Весна КАЛПАКОВСКА1
РАНОВИЗАНТИСКИ НАДГРОБНИ НАТПИСИ ОД С.
ГРАДЕШНИЦА И ОД ЗРЗЕ2
Апстракт: Во текстов се претставуваат и разгледуваат два
христијански надгробни натписи кои веројатно потекнуваат од ист
временски период (V-VI в.н.е.), но од две различни локации, од с. Градешница,
Мариово и од локалитетот Св. Преображение кај с.Зрзе. Покрај
заедничките елементи, надгробните натписи имаат и разлики како во
естетиката на изведбата и на иконографијата така и во
структурата/концепцијата на натписите.
Клучни зборови: христијански натпис, Градешница, Зрзе
I.

Натпис од с. Градешница, Мариово

Археолошки контекст
Истражувањата во проектот за културно-ликовното минато на Мариово3
што се спроведуваше во периодот од 1990г. до 1996г., освен бројните наоди и
заклучоци за животот во доцната антика и рана Византија на локалитетот
Градешница, регистрираа еден надгробен натпис од христијански
(рановизантински) период. Натписот е пронајден во с. Градешница4 и сега е
вѕидан во западниот ѕид од малата црквичка Св. Андонија.
При истражувањата во проектот во ареалот на с. Градешница5 е откриена
римска вила во која имало активно живеење во периодот од IIв.н.е. до IVв.н.е.
Археолошките истражувања докажуваат две фази на постоење на римската
вила; прва фаза во II-IIIв. н.е. и втора фаза од IIIв. до крајот на IVв. н.е. Потоа
1

Д-р на класични студии, независен истражувач, адреса: ул. „Карпош“ бр. 5-3/13, Битола; email: kalpakovska@yahoo.com.
2
Искрена и топла благодарност до д-р Бранислав Ристески, Институт за старословенска
култура -Прилеп, за овозможувањето да се објават натписите кои се разгледуваат во овој
текст и за сите дополнителни информации поврзани со истражувањата на двата локалитети,
Градешница и Зрзе.
3
Микрорегионот на Градешница беше предмет на истражување на научноистражувачкиот
мултидисциплинарен проект „Културно-ликовно минато на Мариово“ што се одвиваше од
1990г. до 1996г., под раководство на +проф. д-р Петар Миљковиќ-Пепек. Археолошкиот дел
од истражувањата го водеше д-р Бранислав Ристески. Археолошките наоди и заклучоци за
Градешница, д-р Бранислав Ристески минуциозно ги претстави во монографијата
Градешница римска вила и ранохристијански сакрален комплекс , Скопје, 2011.
4
Според кажувања на локалните жители, натписот бил најден на локалитетот Св. Спас(а),
локација оддалечена околу 100м на југоисток од црквичката Св. Андонија. Благодарност до
д-р Бранислав Ристески за пренесувањето на оваа информација добиена од локалното
население.
5
Ристески, Б., Градешница римска вила и ранохристијански сакрален комплекс , Скопје,
2011, 19-20.
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римската вила била адаптирана во ранохристијанска црква која била активна
до крајот на VI в.н.е. кога комплексот бил целосно напуштен6. Оваа градба и
како ранохристијанска црква има траги од две фази во текот на постоењето,
во V и VIв.н.е.7. Во ходникот на црквата се откриени шест гробови каде
веројатно биле погребувани истакнатите членови на христијанската заедница.
Само во еден од гробовите се најдени скромни гробни прилози (ѓердан од
десет стаклени перли).
Покрај недвижните наоди, откриени се и фрагменти од градежна и садова
керамика (грниња и питоси) кои кореспондираат со периодот кога овој
комплекс бил активен8. Фрагментите од садова керамика според
технологијата на изработка укажуваат на локални имитации на импортирана
керамика.
Од наодите откриени досега може да се заклучи дека овој ареал во доцна
антика и во рана Византија немал развиено урбано и културно живеење како
градски центар. Економските потенцијали што ги има микрорегионот се во
домен на сточарството (овчарство), експлоатацијата на шуми/дрво,
експлоатацијата на варовнички камен и рударството кои, најверојатно и ги
користело населението во тој период.
Пристапноста и комуникацијата на овој микрорегион со околните региони
е полесна од север и од запад (северна и јужна Пелагонија) преку лесно
проодни патишта, додека кон источната страна (Ниџе) патиштата се тешко
проодни за комуникација со Меглен.
И покрај наведениве карактеристики микрорегионот веќе во Vв.-VIв. бил
христијанизиран со организирано црковно живеење што го докажуваат
пронајдената ранохристијанска црква и надгробниот натпис што овде се
разгледува.
Морфолошка анализа на натписот/технички информации:
Натписот е врежан на локален камен песочник (димензии в. 46см, ш.
54см) во многу плиток релјеф. Профилираното поле каде е врежан натписот е
со димензии в. 47см, ш. 38 см. Натписот е солидно сочуван и читлив, иако е
врежан во многу плиток релјеф.
Над текстот се врежани 2 шестлистни розети во впишани кругови (дијаметар
12см) со малтешки крст меѓу нив (дим. 13см х 13см).
Текстот е на старогрчки јазик, врежан во 5 реда и се гледа дека каменорезецот
направил ordinatio за да може редовите на текстот да се прави. Висината на
буквите е 2см, ширината 1.5см. Интерлинеарното растојание е 1см.
На натписот има букви со лунарни и аглести форми кои доследно се
применуваат: епсилон секогаш е аглесто напишан, сигма и тхета се лунарни,
6

Ристески, Б., Градешница римска вила и ранохристијански сакрален комплекс , Скопје,
2011, 63-80. Детален опис на фазите на старохристијанската црква со темелен опис и анализа
на сите наоди.
7
Ibidem
8
Ibidem
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омега во четирите пати колку што се сретнува е напишана аглесто и
минускулно, а средната хаста на алфа е коса, почнува од крајот на левата
вертикална хаста и продолжува нагоре кон десната вертикална хаста. Во
текстот нема лигатури ниту скратеници.
Текст:
ENQAKITEANAGNWSTHS
EIWANNHSXRISTEANAPAU
SONTOYUXARHNAUTOU
ENEIRHNHMETATWNEG
LEKTWNSOUKURIE
Превод на натписот:
Овде лежи чтец
Јоан, Христе, нека почива
неговата душичка
во мир меѓу твоите
избрани, Господи!

)/Enqa ki~te a)nagnwsth/j
Ei)wa/nnhj, Xriste/, a)napau/son to\ yuxa/rh<o>n au)tou~
e)n ei)rh/nh| meta\ tw~n e)glektw~n sou, Ku/rie.

Сл. 1 – Натпис од с.Градешница
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Сл. 2. Факсимил од натписот

Се гледа дека споменикот бил грижливо изработен со многу внимание на
естетскиот изглед на иконографијата и на текстот.
Анализа на иконографијата
Иконографската композиција ја сочинуваат еден малтешки крст и две
идентични шестлистни розети во впишани кругови лево и десно од крстот.
Овој вид на иконографија често се сретнува во христијанските градби на
импост капители, корнизи, довратници9 и надгробни споменици.10
Имајќи ја предвид естетиката на споменикот, иконографските елементи од
композицијата, освен симболично и апотропејско значење, имаат и
декоративна функција.Симболиката на иконографската композиција ја
потврдува текстот на натписот со зборови.
Симболиката на крстот ја потврдува припадноста на Јоан меѓу
христијаните што е потврдено и со неговата функција во црквата - чтец.
Апотропејската улога на крстот е протолкувана во молитвената прозба кон

9

Филипова, С., Рановизантиски капители во Република Македонија, Годишен зборник на
Филозофскиот факултет 58, Скопје, 2005, 310, 323.
10
Wujewski, T., Anatolian Sepuchral Stelae in Roman Times, Poznan, 1991, 32, 33.
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Христа во натписот за почивање на душата во мир меѓу избраните од
Господа, а двете розети11 ја дополнуваат прозбата.
Анализа, ортографија и датирање на текстот
Содржината на текстот е типична за христијански надгробен натпис, со
наведување на името на упокоениот и неговата функција во црковната
заедница и инвокација/молитвена прозба до Господа Исуса Христа за покој
на душата на чтецот Јоан меѓу избраните од Господа.
Натписи со ваква структура на текстот и со ваква лексика се сретнуваат во
периодот V-VI в.н.е. Многу слична лексика и структура имаат и неколкуте
натписи што се најдени во околината на Хераклеја Линкестис, во Стоби, но и
пошироко во регионот12.
Во молитвената прозба Бог е определен со вокативни форми од Христос и
Господ (Xriste/, Ku/rie) што, исто така, е многу застапено на натписите од
наведениот временски период13.
Натписот од ортографски аспект е прилично правилен, со прибелешка
дека кај зборот душичка - yuxa/rion недостига омикрон и место ета
напишана е јота и кај зборот e)klektw~n место капа, стои гама e)glektw~n.
Присуството на итацизмот се гледа во формата на името на чтецот
Ei0wa/nnhj и деминутивот yuxa/rhon.
Земајќи ги предвид заклучоците од археолошките истражувања, периодот
кога ранохристијанскиот храм бил активен, содржината и структурата на
текстот и неговата иконографија сметаме дека натписот може да се датира во
V-VI в.н.е.
Иако овој натпис засега е осамен епиграфски наод, тој е доказ дека во
посочениот период во Градешница постоел организиран црковен живот со
соодветна хиерархија, постоењето на чтец подразбира дека постоеле и други
црковни чинови (свештеник, ѓакон и др.) неопходни за одвивање на
литургиски живот на локалното население. Ова го докажуваат археолошките
согледувања за погребувања во црквата на истакнатите членови на
христијанската заедница во Градешница. Покрај тоа, лексиката на натписот

11

Розетата како симбол на сонцето се користи уште од предантички времиња, а во
хеленизмот, рана Византија и среден век се употребува со апотропејско значење. К.Петров го
цитира Децел за можната симболика на бројот на краците кај шесткраката розета да ги
симболизира шесте краци на Христовиот монограм, создавањето на светот за шест дена, за
шесте дела на добродетелта. Cf. Петров, К., Декоративна пластика во Македонија во ΧΙ и ΧΙΙ
век, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, 14, 1962, 133-135.
12
Во Хераклеја: Inscriptiones Graecae X 2, 2, 1 (ediderunt F. Papazoglu, M. Milin, M. Ricl
adiuvante K. Haloff), Berlin, 1999, 150, 151, 152, 153. Стоби cf. Бабамова,С., Студии за
старините на Стоби, серија монографии, книга I, Inscriptiones Stoborum, Стоби, 2012, 272,
274, 276. За во регионов cf. Feissel, D. Recueil des inscriptions chretiennes de Macedoine,
Bulettin de correspondence hellenique, Supplement VIII, Paris, 1983; Bees, N.A., Die GriechischChristlichen Inschriften des Peloponnes, Band I: Isthmos-Korinthos, Athen, 1941 и др.
13
Ibidem.
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укажува на солидно етаблирано познавање на христијанската доктрина –
молитвената прозба за Јоан да биде примен меѓу избраните од Господа.
Од ономастички аспект, името Јоан ()Iwa/nnhj) се сретнува на бројни
споменици во христијанскиот период: во Стоби14 на мозаик, во Хераклеја епископ )Iwa/nnhj на натписот од градската фонтана од VIв., на капителот со
анаграм една варијанта на името може да е Јован15и пошироко16.
Овде би навеле еден коментар – наведувањето на зборот душа во
деминутив може да укажува дека чтецот бил младо лице и му дава суптилна
нота на текстот.
II.

Натпис од Зрзе

Археолошки контекст
Натписот е најден при систематските истражувања во 2008/9 г. во
старохристијански црковен комплекс, северно од сегашниот манастир Св.
Преображние кај с. Зрзе. Во периодот од последните децении на IVв. до
крајот на VI в. овде имало трикорабна базилика и цеметеријално плато17. Во
текот на овој период се определуваат две етапи на постоење на црковниот
комплекс (прва фаза - доцен IV в. до доцен V в. и втора фаза од доцен V в. до
крај на VI в.) Од пораната етапа на црковниот комплекс е откриена засводена
гробница во која се најдени остатоци од скелет и сребрена појасна тока.
Цеметеријалното плато се наоѓа источно од апсидата каде се најдени шест
гробници од обработени камења поврзани со варов малтер.
Натписот е најден како покривна плоча, секундарно употребена, на гроб
во јужниот кораб на ранохристијанската базилика. Во гробот биле откриени
само остатоци од скелетот на упокоеното лице. Заклучоците од археолошките
истражувања, стратиграфијата и особеностите на гробната конструкција,
гробот го поврзуваат со втората етапа на базиликата, хронолошки определена
во времето од доцниот V до крајот на VI и почетокот на VII век, а секундарно
употребената плоча со натпис најверојатно потекнува од еден од постарите
гробови вкопани во карпестата подлога, хронолошки определени во времето
од доцниот IV до последните децении на V век18.

14

Бабамова,С., Студии за старините на Стоби, серија монографии, книга I, Inscriptiones
Stoborum, Стоби, 2012, 299, заедно со други имиња, во доцен 4 – ран 5в.
15
Inscriptiones Graecae X 2, 2, 1 (ediderunt F. Papazoglu, M. Milin, M. Ricl adiuvante K. Haloff),
Berlin, 1999, 149, 157.
16
Feissel, D., Recueil des inscriptions chretiennes de Macedoine, Bulettin de correspondence
hellenique, Supplement VIII, Paris, 1983; Beroea 71, 72; Philippes 229; Edessa 16, 33, 38;
Thessalonice 96, 136, 143. Figueras, P., New Greek Inscriptions from Negev, LA 46, 279-280,
inscrip. 11.
17
Risteski, B., Najranite manifestacii na hristijanstvoto vo regionite na Mariovo i Severna
Pelagonija, Ниш и Византија IX, 2010, 203-210.
18
Ibidem
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Морфолошка анализа на натписот/технички информации:
Натписот е врежан на локален силикатен камен (момирок) на старогрчки
јазик во 7 реда19 на кој има лигатури и скратеници. Текстот е одлично
сочуван и читлив.
Лигатури: омикрон со ипсилон во 2 и во 5 ред, во редот 7 зборот h(me/rh| во
падеж Датив е врежан на следниов начин: ми е suprascriptum над ета, епсилон
го нема, а десната вертикална хаста на ета служи за додавање на ро,
последната ета е поврзана со првата: левата вертикална хаста и е заедничка
со претходната ета, а десната со гама што го означува денот кога се упокоил
Петар (всушност ознака за бројот 3). Во третиот ред првиот збор е скратен на
две букви, ми и натпишано над него ни за кое предлагаме да се чита makari/an
блажен, збор што се сретнува на надгробните натписи заедно со mnh/mh, името
на месецот февруари е вообичаено скратен на првите 4 букви и знак за
скратување, исто така вообичаено е скратен и зборот индиктион во редот 7.
Во натписот има лунарни и аглести букви. Омикрон секогаш е лунарна,
епсилон е аглесто напишан, средната хаста на алфа се сретнува и права и
прекршена, средната хаста на ета секогаш е права. Големината на буквите
покажува блага варијација.
Редовите се малку криви, така што веројатно немало ordinatio. Естетиката
на овој натпис е мошне различна од естетиката на претходниот.
Иконографската композиција, со христијанска скромност, ја сочинуваат само
два малтешки крстови, на почетокот и сосем на крајот. Малтешкиот крст на
крајот е подобро изработен.
Текст на натписот:
+ KOIMHTH
RIONTOUTHN
MNMNHMHN
PETROUANA
PAUSAMENOU
MHNIFEBRSKZ
HMRHGINDSAI
+
Читање:
+Koimhth/rion tou~ th\n
m[akaria/]n mnh/mhn
Pe/trou a)napausame/nou
mhni\ Febr[ouari/ou] kz'
h(m[e/]rh| g' i)nd[ikti/onoj] ai'

Превод на натписот:
+ (Ова е) почивалиште, во блажен
спомен,
на Петар, кој
се упокои
во месец февруари, датум 27
ден вторник, индиктион 11

19

Натписот е прочитан од фотографија, така што не сме во можност да наведеме димензии на
плочата и на буквите.
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+

+

Сл. 3 – Надгробен натпис од Зрзе

Сл. 4 – Факсимил од надгробен натпис, Зрзе

Анализа, ортографија и датирање на текстот
Текстот содржи информации за почивалиштето на покојниот, напишан
само со лично име Петар со додавката „во блажен спомен“ и детално

72

НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР.24

наведување за времето на упокојувањето на 27 февруари, ден вторник во
година на индиктион 11.
Бидејќи плочата била секундарно употребена за друг гроб, не може со
голема сигурност да се претпостави дали Петар бил црковно лице (и бил
погребан внатре во црквата) затоа што додавката „блажен спомен“ се
сретнува на надгробни споменици и на лица од црковен клир и на мирски
лица20.
Вакви структури на надгробен натпис често се сретнуваат во Vв.-VIв.
Од ономастички аспект, името Петар исто така е присутно и употребувано на
натписи во Филипи, Солун21.
Земајќи ги предвид археолошките сознанија и епиграфските анализи
натписов би го датирале V-VIв.
Заклучок
Двата христијански надгробни натписи ја потврдуваат христијанизацијата
на населението во Vв.-VIв. не само во големите градски центри како Стоби,
Хераклеја туку и во средини што немаат толкав интензитет на економско,
социјално, политичко и културно живеење. Се заклучува дека во рана
Византија, особено во време на Јустинијан имало добра организација за
евангелските спасоносни пораки да стигнат и да се усвојат и во најдалечните
делови на Царството.
Во духот на христијанската скромност двата споменици биле изработени
на камен од локално потекло, песочник и момирок, врз кои се врежани само
најважните информации. На едниот споменик лично име и црковен чин, на
другиот само лично име. Покојните лица од овие 2 натписи ги носат имињата
на Христовите апостоли Петар и Јован. На едниот надгробен споменик
детално е наведено кога го заменил земскиот со вечен живот, а на другиот
споменик е врежана молитвена прозба до Христа за душата на покојниот чтец
да биде меѓу избраните од Господа.
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Резиме
Во текстов се разгледуваат два надгробни натписи од периодот Vв.-VIв.
кои потекнуваат од с. Градешница, Мариово и од локалитетот Св.
Преображение во Зрзе. На двата натписи се спомнува само по едно упокоено
лице напишано само со лично име. Иконографијата на едниот споменик
содржи композиција од малтешки крст и 2 шестлистни розети впишани во
круг, додека на вториот натпис иконографијата ја сочинуваат 2 малтешки
крста на почетокот и на крајот на натписот.
Текстот на натписот од Градешница гласи:
)/Enqa ki~te a)nagnwsth/j
Овде лежи чтец
Ei)wa/nnhj, Xriste/, a)napau/Јоан, Христе, нека почива
son to\ yuxa/rh<o>n au)tou~
неговата душичка
e)n ei)rh/nh| met' au)tw~n e)gво мир меѓу твоите
lektw~n sou, Ku/rie.
избрани, Господи!
Текстот на натписот од Зрзе гласи:
+Koimhth/rion tou~ th\n
m[akaria/]n mnh/mhn
Pe/trou a)napausame/mou
mhni\ Febr[ouari/ou] kz'
h(m[e/]rh| g' i)nd[ikti/onoj] ai'
+

+ (Ова е) почивалиште, во блажен
спомен,
на Петар, кој
се упокои
во месец февруари, датум 27
ден вторник, индиктион 11
+
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Resume
The paper considers two Christian sepulchral inscriptions dating from the period
from V c. – VI c. First inscription was found in the village of Grashenica, Mariovo,
while the other in the locality St. Transfiguration in Zrze. Both inscripions testify
one deceased person presented only by the personal name. Iconography f the
Gradeshnica inscription has been composed of a Maltese cross and two six-petals
rosettes in circle, while the inconography of the second incription contain two
Maltese crosses, at the beginning and the end of the text.
Gradeshnica inscription text reads:
)/Enqa ki~te a)nagnwsth/j
Here lies lector
Ei)wa/nnhj, Xriste/, a)napau/Ioannes, Christ, let his
son to\ yuxa/rh<o>n au)tou~
little soul rest
e)n ei)rh/nh| met' au)tw~n e)gin peace, among your
lektw~n sou, Ku/rie.
selected, Lord!
Text of the Zrze inscription reads:
+Koimhth/rion tou~ th\n
m[akaria/]n mnh/mhn
Pe/trou a)napausame/mou
mhni\ Febr[ouari/ou] kz'
h(m[e/]rh| g' i)nd[ikti/onoj] ai'
+

+ (This is) a tomb,
in blessed
memory,
of Petros, who had rest
in the month of February, date 27,
on the day Tuesday, in the year of the
11th indiction
+
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