
НОВИ НАДГРОБНИ СПОМЕНИЦИ ОД СКУПИ

1. Село Злокуќани (Скопско).

Надгробен споменик (сл. 1) од трошлив белосинкав мермер, 
добро зачуван, со искључок на профилираната рамка која е оште- 
тена. Најден е во октомври 1957 година во нивата на Рам. Јашаров, 
во непосредна близина на с. Злокуќани1). Сега се наоѓа во скопскиот 
Археолошки музеј (инв. бр. 538). Неговите димензии изнесуваат: 
висина 0.85 м, ширина 0.65 м и дебелина 0.14 м.

Горе се завршува со триаголен фронтон во кој се зачувани 
остатоци од широка рамка. Во неговата средина е претставена 
човечка рака со прстите нагоре. Во едикулата, којашто ја зазема 
останатата долна површина на споменикот, е претставена во 
длабок релјеф quadriga на десно. Коларот (auriga) е исправен и ги 
држи уздите со левата рака, а со десната држи камшик и се спрема 
да удри по коњите. Претставата на коњите во поголемиот дел е 
прикажана од вајарот стилизирано. Тие стапиле на задните нозе, 
а предните се издигнати.

Надгробни споменици со претстава на quadriga се реткост 
во Македонија. Во скопскиот Археолошки музеј, каде што се 
сзбрани споменици од сите области на нашата република, нема 
друг споменик со ваква претстава. Освен во Битола2), не се евиден- 
тирани вакви споменици во другите музеи на Македонија. Квадри- 
гата обично се среќава како мотив на многу републикански монети 
од III-I век пред н. е., поретко на некои метални предмети од античко

0  Во атарот на селата Злокуќани и Бардовци сс наоѓаат остатоци на 
античкиот град Скупи, главен град на Дарданија. На неговиот локалитет се 
изведени ископувања на театарот, термите и една ранохристијанска базилика 
(Н. Вули^, Римско позориште код Скопља, Историски часопис, год. I, стр. 749; 
К. Трухелка, Гласник СНД, Скопље, кн. V, стр. 78; Р. Груји!!, Римско Скупи, 
Споменица српско-правосл. храма св. Богородице у Скопљу, Скопље 1933, 
стр. 5—18). Најдениот археолошки материјал претставува мал дел од огромното 
богатство кое се крие под поврпшната на земјата. Една пообемна изтражувачка 
работа на овој локалитет веројатно би открила важен археолошки материјал 
и би била од голема корист за археолошката наука. Еванс, кој во 1883 год. го 
посетил с. Злокуќани, останал силно импресиониран од археолошкиот материјал 
што го видел таму (A. Evans, Archaeologia, IV, London 1885, стр. 86).

2) Една мала надгробна стела со релјеф на квадрига е најдена во 1961 
година во с. Црничани, Битолско. Сега таа се наоѓа во битолскиот Народен 
музеј.
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време, како што е случајот со амфората на Пелопса од музејот 
на Arezzo3) и со бронзениот сад од Башова могила4) и други.

Што се однесува до претставата на човечката рака, изведена 
на фронтонот, и таа многу ретко се среќава на надгробните споме- 
ници кај нас. Со ваков мотив е декориран фронтонот на една над- 
гробна стела најдена во с. Делагодже — Струшко5). На неа длан- 
ката е претставена хоризонтално, а не вертикално, како што 
обично се среќава во повеќето случаи6).

Претставата на човечката рака на спомениците била широко 
распространета во источните римски провинции: Битинија, Лидија,

Карија и др.7), а по- 
ретко во провинциите 
на Балканскиот полу- 
остров. По обичајот 
да се претставуваат на 
спомениците две или 
една рака, има симбо- 
лично значење. Овој 
мотив е чисто семит- 
ски и може да се бара 
во најстарата епоха на 
Ориентот8). Обикно - 
вено тој се употребува 
како знак за молба или 
молитва до божества- 
та или пак како знак 
за одбегнување н!а оД- 
маздата на боговите9).

Со создавањето 
на општ јазик и општа 
култура во римската 
империја имало благо- 
пријатни услови за ра- 
спространување кул- 
тови на божества од 
источните провинции 
во другите делови на 

империјата. Овие култови се развивале покрај официјалната римска 
религија, а некои од нив добиле козмополитски карактер во неа. 
За распространувањето на овие култови помагало и преселувањето

3) Види 'Б.Фшовљ,НадГробнииЉ мошли ири с. Дупсшлип.Софш, стр. 208-209.
4) Б. Филовб ibidem, стр. 209 и табл. IV.
5) Н. Вулиб, Споменик XCVIXI, 1941—48, бр. 461.
6) Спореди Д. Димитровч>,Над1робнип&> плочи отњ римско bpeMe bb Cebepua 

Бгл!арил, Софил 1942, стр. 80—81.
7) Mendel, Catalogue, 298; спореди Д. Димитровтв ibidem, стр. 8L
8) Спореди Д. ДимитровБ ibidem, стр. 81.
в) Спореди Д. ДимитровБ ibidem, стр. 81.

Сл. 1
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на поголеми или помали групи азијати (војници, трговци, робови 
и др.) во балканските10) и западните провинции.

За датирањето на овој споменик не располагаме со епиграфски 
и историски податоци и се ограничуваме само на стилската анализа 
на претставата на квадригата како и на мотивот — човечка рака — 
кој е претставен на калканот. Релјефот на квадригата во нашиот 
споменик нема само декоративно значење туку дополнува и ни дава 
податоци за општествената положба на покојникот. Можеби тој 
бил воено лице и учествувал во натпреварите со квадриги, каде 
што за време на натпреварот паднал од квадригата и загинал. Врз 
основа на горното, како и на стилизираната претстава на коњите, 
на мислење сме дека спомеников е од доцноримско време (III—IV 
век). Во прилог на ваквото датирање зборуваат и два споменика 
од Долна Мезија, на кои се јавува истиот мотив (човечка рака)11).

2. Скопје.
Надгробен споменик (сл. 2)12) од бел мермер, rope и долу 

искршен хоризонтално, од левата и десната страна зачуван. Дел 
од натписот исто така зачуван. He се знае какво било архитектон- 
ското оформување на горниот дел, ниту какви елементи биле 
вкључени во декорацијата на споменикот.

Димензии: висина 0.38 м, ширина 0.64 м и дебелина 0,21 м. 
Тоа* се димензиите на зачуваното натписно поле. Натписот ја 
зафаќа целата должина на споменикот, а неговите букви се длабоко 
и убаво врезани. Тој гласи:

aef(ectus) fabr(um) quaes(tor)
II-vir pontif(ex)
q(uin)q(uennalis), qui vixit ann(os)
LIIII ш(епѕеѕ) VIII d(ies) XXIII

Висината на буквите насекаде е иста и изнесува 7 см. Во нат- 
писот има само една лигатура: во првиот ред, каде се легирани 
буквите 10—11 (A, E), а интерпункција во вид на триаголни длаб- 
натини, е поставена по секој збор и на истата линија.

Речиси сите зборови на натписот се предадени во скратена 
форма, но тој е јасен и читок. Секој негов збор содржи и по некој

10) Во лапидариумот на скопскиш Археолошки музеј има неколку 
споменици и на други божества, како на: Митра, Серапис и Кибела, чви 
култови се пренесени од Персија, Египет и М. Азија; в. ВулиИ, Споменик LXXVII, 
1934, стр. 64—69; Споменик XCVIII, 1941—48, бр. 279 (Космет); Споменик 
LXXI, 1931 бр. 426. Култот на Серапис е констатиран во Стоби.

п) Д. Димитровт», ibidem, стр. 80, бр. 74 и 98.
12) Споменикот е најден во подножјето на Скопското Кале, до  електро- 

централата. Таму бил забележан од арх. Љ. Пота во 1960 год. кога се градело 
Сајмиштезо. Сега се наоѓа во скопскиот Археолошки музеј (инв. бр. 547). 
Според податоците, што ги собравме на место, овој споменик се наоѓал во 
урнатините под северо-западниот агол на Калето, од каде бил изваден и фрлен 
долу. По сета веројатност тој бил донесен од с. Злокуќани и употребен за гра- 
дежен материјал за време на Јустинијан I во VI век.
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значаен податок за кариерата на покојникот, чие име се наоѓало 
во изгубениот дел на споменикот.

Од содржината на натписот не се знае кој го подигнал, ниту 
за кого бил подигнат овој споменик. Сепак, зачуваниот дел од 
него ни дава многу податоци за сталежот, на кој му припаѓал покој-

Сл. 2

никот, како и за магистратурите што ги заземал тој во воената 
и цившша администрација во текот на својот живот. Тој живеел 
54 години, 8 месеци и 23 дена и бил едно подруго началник на 
занаетчиска воена единица, квестор, еден од двајцата управители 
на градот (може би на Скупи) и на крајот ја вршел и свештеничката 
должност, односно бил понтифех во текот на 5 години13).

Функцијата на praefectus fabrum била највисокиот офицерски 
чин во римската помошна војска. Таа претставувала преодна етапа 
за влегувањето во коњичкиот сталеж14). Овој род војска со спе- 
цијални техничко-занаетчиски формации составени од фабри, 
како: столари, железари, ѕидари, мајстори за направа на оружје 
и опрема и др.15) за прв пат бил воведен од Римјаните. На чело 
на секоја поголема единица од fabri стоел еден praefectus. Вакви 
формации од fabri подоцна имало и во византиската војска. Во 
текот на III век, кога во сталежот на коњаниците станале големи

1Ѕ) He се знае дали покојникот во Скупи ги вршел сш е овие служби или 
само последната (pontifex).

14) R. Cagnat, Corns d ’epigraphie latine, Paris 1914, стр. 115—116.
15) Fabri-те биле употребувани за правење и одржување на мостови, 

патишта, тврдини, за правење на воени механизми и воена опрема, што служеле 
за напад и одбрана. Како помошни единици, формациите од фабри не влегувале 
во составот на легиите, но биле посебен род војска и нивниот началник — prae
fectus fabrum—бил потчинет па главниот командант на војската на градот или 
колонијата.
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промени, магистратурата на praefectus fabrum исчезнала16). 
Овој важен податок ни помага при датирањето на споменикот.

Воопшто префектурата, било во војската или во цивилната 
римска администрација, била поверувана обично на лица од двата 
привилегирани сталежи: сенаторскиот и коњичкиот17). Понекогаш 
пак до оваа висока функција стигнувале и лица од понискиот (тре- 
тиот) сталеж. За постоењето на fabri во колонијата Скупи спо- 
менува еден епиграфски споменик кој се наоѓа заѕидан во бедемот 
на Скопското Кале18).

Другата магистратура, што ја заземал покојникот, била 
квестурата. Квесторите во императорското време се грижеле за 
стопанските и финансиските проблеми. Како високи финансиски 
магистрати тие биле одговорни за градската благајна. На еден 
епиграфски споменик најден во с. Мирковци — Скопско, се спо- 
менува за еден друг decurio quaestor coloniae Scupinorum19).

Како што се гледа од зборот duumvir, што стои во вториот 
ред на натписот, во колонијата Скупи (најверојатно тоа се однесува 
за Скупи) имало дуумвират, односно врховната власт се наоѓала 
во рацете на двајца магистрати. Покрај дуумвирите во Скупи 
имало и градски совет (ordo decurionum), кој ги избирал и разре- 
шувал дуумвирите. Дека имало во Скупи duumviri и decuriones 
се гледа и од други епиграфски споменици што се најдени во селата 
Мирковци20) и Злокуќани21).

Освен приведените функции во воената и цивилната админи- 
страција, покојникот бил и 5 години pontifex во Скупи (pontifex 
quinquenalis). Верската организација не била одвоена од државата 
и религијата претставувала важна пројава во римското општество. 
Магистратите вршеле извесни верски функции22). Во рацете на 
понтифиците се наоѓал надзорот на целиот религиски бит како 
на јавното така и на приватното богослужење.

Овој споменик е важен и интересен и поради тоа што е прв 
споменик, најден во нашата република, на кој се споменува маги- 
стратурата praefectus fabrum во римската војска. Исто така тој 
е втор споменик од територијата на Скупи, во чиј натпис се 
јавува магистратурата pontifex23). Praefectus fabrum се среќава 
на 4 споменици од Филиппи24), како и на споменици од другите 
римски провинции25).

16) R. Cagnat, ibidem, стр. 118.
17) R. Cagnat, ibidem, стр. 110, 122.
18) Н. ВулиИ, Споменик XXXV, бр. 209.
19) Н. ВулиП, Споменик LXXI, бр. 565.
20) Н. ВулиИ, Споменик LXXI, бр. 560.
21) Н. ВулиИ, Споменик LXXI, бр. 565.
22) Н. Машкин, Историја староi Рима (прегод) Београд, 1951, стр. 108.
23) Види Κανατσούλης, Μακεδονική προσωπογραφία, άρ. 1006.
24) Κανατσούλης ibidem, 6ρ. 331, 363, 1049 η 1359.
25) C I L 6ρ, 398, 3665, 5442, 6687 и др. ■ . .
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Bo врска co датирањето на овој споменик на мислење сме 
дека тој може да се постави во II—III век. Основа за вакво датирање 
ни дава конструкцијата co vixit и релативната заменка qui како 
и магистратурата praefectus fabrum (види погоре). Исто така 
формата на буквите не е во контрадикција со вакво датирање.

Натписот што го објавуваме овде, како и другите што се нај- 
дени досега во многу скопски села26), ни даваат податоци за виши 
воени и цивилни магистрати во римската колонија Скупи. Бази- 
рајќи се на овие податоци ние можеме да си претставиме како била 
организирана управата во овој град.

Се разбира дека римските колони во зависност од големината 
и нивното значење немале ист систем во организацијата на управата, 
ниту пак тој се задржал подолго време во нив. Назначениот од 
императорот (оснивач на колонијата) curator ја држел во своите 
раце само вишата воена и судска власт во таков размер, што бил 
доволен да ги ублажи сите тешкотии што се појавувале во првите 
години од настанувањето на колонистите.

Скупи, како и другите колонии на Балканскиот полуостров, 
бил уреден слично на италиските градови и претставувал повеќе 
воен логор. Во него биле стационирани римски легии27), како и 
многу колонисти, кои во поголем дел биле ветерани. Во многу 
скопски села се откриени епиграфски споменици, од кои може да 
се закључи дека целата земја била претворена во аграрни поседи 
што им биле доделувани на ветераните — колонисти.

Цивилната извршна власт во Скупи се наоѓала во рацете на 
двајда управниди — дуумвири. Наместо сенат имало градски совет 
кој ги избирал дуумвирите од својата средина. Покрај нив имало 
и квестори кои се грижеле за државната благајна, за собирање на 
даноци и воопшто за приходите и расходите на колонијата. Се 
среќаваат и едили28) кои се грижеле за редот и урбанистичкото 
уредување на градот и вршеле надзор на патиштата како и на 
местата за разонода. Квесторите, едилите, понтифиците како и 
другите виши магистрати истовремено биле и членови на градскиот 
совет. Тој ја имал законодавната власт во Скупи.

Скопје. A. KepaMumnueb,

2β) Н. ВулиЅ, Споменик LXXI бр. 550, 556, 560, 565; Споменик LXXV 
бр. 213.

27) Во разни временски периоди за време на римската окупација во Скупи 
стационирале разни римски легии, како: IV и V македонска, III легија на Август, 
VII ле1ија на Клавдиј и други.

Ѕ8) Κανατσούλης, ibidem, 6p. 664 (Скугт); на еден споменик најден во 
атарот на с. Орман, кај месноста „Царевец“, во 1961 год. (уште необјавев) 
се споменува еден aedilis decurio coloniae Scupinorum.



Нови надгробни споменшш од Скупи 155

SUMMARY

A. Keramitciev: NEW FUNERAL MONUMENTS FROM SCUPI

. In this article we publish two new funeral monuments from the Roman colony 
Scupi.

The first of them (ph. 1) was found near the village of Zlokucani, in the vici
nity of Skopje, in 1957. On the upper part of this monument there is a fronton, in 
which a man’s hand is represented and on the lower part in deep relief the presen
tation of a quadriga on the right. The driver is erect and in his left hand he holds 
the reins. In his right hand he has a horse-whip and he is ready to unge the horses. 
The representation of the horses is stylised.

Funeral monuments with the motif of a quadriga and man’s hand are a rarity 
in Macedonia. We only meet the motif of a quadriga in a monument of the village 
Crnicani, district of Bitola (not published yet). The motif of the man’s hand, which 
has a symbolic meaning, there is also found in a monument of the village Delagozde, 
near Struga (see N. Vulic, Spomenik XCVIII, № 461).

The other monument (ph. 2) was found in Skopje, near the walls of Skopsko 
Kale. In its inscription are mentioned the functions of a magistrate, which he had 
in the Roman Army and Administration.

This monument, as can be seen, is very important because it is the first monu
ment in Macedonia in which the praefectus fabrum is mentioned. Also it is the second 
monument of the territory of Scupi in which the magistrature of pontifex appears


