
НОВИ ЕПИГРАФСКИ СПОМЕНИЦИ 
ОД ИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА

Село Петршино (Пробиштипско)
1. Надгробен споменик од камен варовик (сл. 1). Најден 

е покрај старата црква на с. Петршино1) во 1962 година. Сега 
ce наоѓа во Скопскиот Археолошки музеј (нив. бр. 551). Долниот 
дел на споменикот е искршен и изгубен. На него ce наоѓал крајот 
на натписот. По своето архитектонско оформување споменикот 
претставува обична надгробна стела со профклирано натписно 
поле но без калкан и релјефно поле. Неговите димензии изнесу- 
ваат: висина 0,60 м, ширина 0,70 м и дебелина 0,18 м. Натписот 
е издлабен плитко но со крупни букви. Тој гласи:

Mucacenî- 

hus Dizae* f(ilius) 

ex vico Lalo- 

hon(ael)2) vixit 

annos ζ fecit 

uxor Iris Diizae') 

fiilia).

Οι. 1
0 Старата црква на c. Петршино ce наоѓа во средината на селото и е во 

урнатини. На неколку места нејзините ѕидови ce зачувани до 3 м. висина. ГТро 
сторот западно од неа е зафатен од стари гробишта.

*) Поради особеноста во пишувањето на буквата Е овие имиња порано 
ги читав како Mucacinthus Dizai. Проф. М. Д. Петрушевски ми обрна внима- 
ние на читањето Mucacenthiis Dizae за кое му искажувам благодарност од 
ова место.

2) Буквата N е оштетена прилично, но од зачуваните траги може да ce 
прими дека ce работи за оваа буква a не за буквата М. Местото каде што за- 
вршува зборот Lalohona е наполно оштетено но таму можат да ce зберат 
само две буквд.
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Висината на буквите варира од 4,5 до 6 см. Интерпункцијата 
во вид на големи точки е поставена зад секој збор. Во натписот 
нема лигатури.

Како што ce гледа од содржината на натписот, споменикот 
бил подигнат по случај смртта на Mucacenthus смн на Diza. Тој 
потекнувал од село Lalohona и живеел 60 години. Го подигнала 
неговата жена Tris ќерка на Diza.

Пред да поминеме на датирањето на горниот споменик, 
лотребно е да обрнеме внимание на некои деталл од натписот, 
каде ce спомнуваат имиња непознати досега во македонската 
просопоЈ рафија како и името на една античка населба (vicus), 
од каде потекнувал покојникот.

Личното име Mucacenthus, кое стои во првиот ред по потекло 
е тракиско и ce јавува тука за прв паг на епиграфските споменици 
во Македонија. Тоа е идентично со името Μουκακενθος, што ce 
среќава на голем број натписи во Тракија3). Етимолошки разгле- 
дано името Mucacenthus претставува сложеио име Muca-centhus. 
Слично и на други лични имиња, како: Μουκα-ζενις4), Μουκα-ζερας4), 
Μουκα-τοαλις5) и др. од кои што потекнува упростеното лично 
име Μηυκας6). Името Μούκας е евидентирано на натписи од Пи- 
ротско7) и од колонијата Филипи8) како и на голем број натписи 
од Тракија9). И кај некои други сложени имиња вториог составен 
дел завршува на -centhus (-κενθος), како: Diascenthus (Διασκενθος), 
Disacenthus, Biticenthus10) и други.

По правило предавањето на имињата на лицата во сите 
области на Македонија ce извршува со две форми (лично и патро- 
нимик или метронимик) a во некои случаи само со една форма. 
Но тоа ce однесува casvfo за лица од македонско, грчко и тракиско 
потекло11).

Името на таткото на Mucacenthus — Dizas исто така ретко 
ce среќава на епиграфските споменици y нас. Тоа е евидентирано 
досега на некои споменици од Пиротско12) и од Солун13). Но,

3) D. Detschew, Die thnikischeп Sprachreste, Wien 1957, p. 314; G. Mihajîov. 
fnscripitiones Graecae in Bulgaria repertae, t. Ill 1961 Sofia, n. 951, 1073, 1101, et alt

4) D. Detschew, ibidem, p. 313.
5) D. Detschew, ibidem, p. 317.
6) D. Detschew, ibidem p. 316. Bo натписите ова име ce среќава и како : 

Μουκος, Μουκα, Muca, Μόκας, Muca, Μοκκος и Μοχκους.
7) Н. ВулиП, Споменик XCVIII бр. 280.
ѕ) Λ. KavaToo’jXuc, Μακεδονική προσωπογραφία, Θεσσαλονίκη 1955, άρ 

947 — 949.
y) D. Detschew, ibidem 316.
10) За овие имиња види кај D. Detschew, ibidem стр. 130, 132, 73.
n) Ф. Папазоглу, O ономасшичкој формули код Македоиаца y рамеко доба 

Жива Антика, год. V т. 2, Скопје 1955, стр. 353 и 357—8.
12) Н. ВулиП, Споменик XCVII1 бр. 280.
13) Δημίτσας. *И Μακεδονία . . . άρ. 599, 604,
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многу е распространето на натписите од Тракија14). На територи- 
јата на нашата Република ce јавува за прв пат.

Но секако најинтересниот податок што го дава горниот 
натпис е дека узнаваме за постоењето на една досега непозната 
античка населба, чије име Lalohona го изведуваме од генитивната 
форма Lalohonae. Од ex vico Lalohonae може недвомислено да ce 
заклучи дека покојникот Mucacenthus бил роден во оваа населба, 
која ce наоѓа во околината на денешното село Петршиио.

Ислитувањата, коишто ce извршени во атарот на селото 
покажаа дека кај месноста Река15), околу 2 км. источно од него, 
ce наоѓала една античка населба. Таму ce зачувани многу остатоци 
од римска материјална култура (фрагменти од керамика. некро- 
пола, остатоци од покривни керамиди). Според податоците што 
сум ги собрал од жители на селото за време на рекогносцирањето 
во 1963 година, горниот споменик бил најден кај ова наоѓалиште 
од каде бил донесен во старата црква.

Разгледувајќи го етимолошки името Lalohona склони сме 
да примиме дека тоа е сложено име и најверојатно ce состои од 
Lalo-hona. Првиот составен дел Laio можеби потекнува од тра- 
киското име Lala (Laloa)16) или пак од келтското име Laius (Lallus, 
Laio)17).

Горниот споменик е интересен и важен и поради тоа што 
на неговиот натпис ce среќава уште едно непозпато за македонската 
просопографија име, имено името Iris. Името на дедикантот Iris 
no потекло е грчко лично име η доколку можевме да провериме 
ce среќава ва прв пат во натписите на Македонија. Инаку ова име 
е евидентирано на епиграфски споменици од Далмација18) и др.

Преживеаните години во нашиот патпис ce предадени со 
грачката буква ζ (60) наместо латинскиот број LX, како обично 
ce предават годините како и месеците и деиовите во натписите 
на латинскиот јазик. Оваа употреба може да ce објасни со влија- 
нието на грчкиот јазик и традиција19), бидејќи горниот споменик 
потекнува од една област каде што поминувала границата што ги 
делела двете влијанија во Македонија, грчкото односно римското. 
На тоа укажува и употребата на грчкото лично име Iris во нашиот 
патпис.

14) D. Detchew, ibidem, р. 133.
15) А. Керамитчиев, Археолошки наоѓалишша bo Пробиштипско, Стремеж 

1962, Прилеп, бр. VI, стр. 54.
16) D. Detschew, ibidem, р. 274. Личното име Λάλος ce среќава на еден 

натпис од Бер (Димктсас, ibidem, бр. 57).
17) R. Е. Pauly-Wissowa, том XII стр. 536.
18) CIL бр. 12997.
19) Во грчкито натписи од Јужна Македонија преживеавите години ce 

предадени со букви a не со броеви (види Н. ВулиЛ, Споменик LXXV, бр. 42 
(с. Грајешиица, Битолско) бр. 47 (с. Црнобуки, Брполско); Споменик LXX1, 
бр. 358 (Прилепско) и др.
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Што ce однесува до датирањето на горниот споменик, нат- 
писот ни дава извесни податоци. Отсуството на вообичаената 
консекративна форма Dis manibus може да ce гхрими како termi
nus ante quem II век20) и го одиесува нашиот споменик до оваа 
дата. Од друга страна за едно вакво датирање укажуваат и епи- 
графските податоци, како: конструкцијата на vixit со accusativus 
(vixit annos), двочленото предавање на имињата (лично име и 
патронимик). Отсуството на H. S. Е. ие противречи за едно вакво 
датирање.

Село Древено (Пробиштипско)
2. Надгробен споменик (сл. 2) од црвеникав трошлив камен. 

Искршен е и изгубен дел од него со дел од натписот. Најден е во 
близината на с. Древено, кај месноста Барбеш21). Cera ce наоѓа 
во скопскиот Археолошки музеј (инв. бр. 552).

С-поменикот е профилиран само со две прави линии од 
сите страни. Неговиот натпис е невешто и грубо напишан. Димен- 
зиите му изнесуваат: висина 0,76 м, ширина 1,02 м и дебелина 
0,10 м. Тој спаѓа кон групата надгробни споменици со натписно 
поле без калкан и релјеф, слично на другите споменици што ги 
објавуваме овде.

Натписот го зафаќа скоро целиот простор на споменикот 
и е напишан со длабоки букви, чија големина варира од 6 до 8 см. 
Интерпункцијата е поставена зад секој збор. Во натписот нема 
лигатури. Тој гласи.:

Сл. 2

Flabîus..............

ex proctetoviio) 

vo(tum) compleviit) 

Pater na[to] suo.

20) Д. ДимитровБ, HagipoÔNinùt илочи oiub римско bpexte bb Cebeptia Бтшари.ч 
Софин 1942, cip. 13—14.

21) Месноста Барбеш ce наоѓа на 1 км. источио од селото и од десната. 
страна на селекиот liai кол Злетово. За време стремење во лозјего на Г. Мишов, 
пред неколку години. била откопана и уништена една. римека некроиола. Според 
податопите што сум ги собрал од самиш наоѓач на горниот споменик, во некро- 
полата биле најденн неколку керамични садови, еден питос и рммски монети од 
IV век. Други надгробни споменици не биле најдени во некрополата. Иа 1 км
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Како што ce гледа од содржината на натписот споменикот 
5ил подигнат од Flabius no случај смртта на неговиот син22). 
кого, како татко, дедикантот го имал под своја заштита. Со 
подигањето на споменикот дедикантот го исполнил даденото 
ветување.

Во првиот ред стои гентилното име Flabius наместо Fla
vius, како што обично ce среќава во латинските натписи во Ма- 
кедонија.

Во вториот ред стом препозицијата ех, која ce поврзува со 
наредниот збор protectorio. Зборот protectorio во нашиот натпис 
е предаден погрешно како proctetorio. Јасно е дека во случајот 
имаме составител на латински натпис, којшто не го познавал многу 
добро латинскиот јазик поради кое допушта к грешки. Тоа ce 
потврдува и од предавањето на латинското име Flavius како 
Flabius.

За датирањето на овој споменик натписот ни дава доста 
податоци. Пред cè споменувањето на зборот протектор23) укажува 
дека ce работи за споменик од доцноримско време (IV век). Исто 
така грубата изработка на натписог и на самиот споменик, дво- 
членото предавање на имињата24) како и типот на буквите збору- 
ваат во прилог на едно вакво датирање.

Село Пишица (Пробиштипско)

3. Надгробен споменик (сл. 3) од бел камеи, оштетен од 
сите страни. Искршени ce и изгубени горниот и долниот дел на 
споменикот. Најден е во околината на с. Пишица. Cera ce наоѓа 
во штипскиот Народен музеј25). Неговите димензии изнесуваат: 
висина 0,42 м, ширина 0,53 и дебелина 0,25. м

Иако споменикот е прилично оштетен, сепак може да ce 
забележи дека тој претставува обилна надгробна стела само со 
натписно поле. Поголемиот дел од натписот ce содржи во зачу- 
ваниот дел. Тој е написан со големи и длабоко врезани букви, 
и гласи:

јужмо од лозјето, кај месноста Мурино ce зачувани многу остатоци од една 
римска населба. Спорѕд легендата, која уоие ce носи помеѓу селаните, на ова 
место ce иаоѓала античката населба Мурина.

за) Му должам благодарност на проф. М. Д. Петрушевски кој што 
ми обрна внимание на читањето: pater  иа[го\ suo.

33) Д. Димитровв, ibidem стр. 48 бр. 99.
м) Вхорото име на Флабиус, односно когноменот, сигурно ce содржело 

во изгубеиио г дел од споменикот.
Зб) Од ова место ce заблагодарувам на В. Саиев, кустос во Народниот 

хт>'зеј од Штип, поради тоа што миго отстапи горниот споменик за обработка 
a објаснување, како и на Аритон Сиасов, претседател на ГТробиштипската 
ошптева за помошта која нн ja укажа во врска со спасувањето на спомени- 
ците од с. Петршкно м Древено.

8 Ziva Arnika
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Π[οσει]- 

δωνίω  

ΛΙλιαίον 

Λ ίανήι 

το) άν- 

|8]ρί μνή- 

ίμτ,ς χάριν]

Сл. 3

Висината на буквите изнесува 7—8 см. Интерпункцијата е 
поставена само на некои места. Во натписот има две лигатури, 
имено во третиот ред, каде ce легирани буквите 7 + 8 (ο+υ) и во 
шестиот ред буквите 5 +  6 (ν + η).

Споменикот бил подигнат по случај смрта на Ποσειδώνιος, 
син на A ίλιχιος. Го подигнала неговата жена Αίανή за сеќавање.

Името Γίοσειδώνιος е евидентирано на мал број натписи 
во Македонија26) како и во другите провинции27). Но личното име 
A Γλ'7.10+ кое во нашиот натпис стои како патронимик, ce среќава 
многу ретко. На место него името Αΐλιος има широка употреба 
во натписите.

Во четвртиот ред сгои дативог Αίανήι наместо номинатив 
или пак датив (име на мајката на покојникот). Базирајќи ce на 
зачуваниот дел од натписот, на мислење сме дека во овој случај 
најмногу одговара употребата на номинативен падеж (Αίανή τω 
άνδρί μνήμης χάριν).

За датирањето на овој споменик, натписот ни дава некои 
епиграфски податоци. Врз основа на дативната форма, на типот 
на буквите и сообено на буквите A и О28), на двочленото предавање 
на имињата, на мислење сме дека горниот споменик може да ce 
однесе до III век од н. ера.

Скоије. А. Керамитчиев.

2β) Λημίτσχ;, ibidem op. 299 (с. Извор, Прилепско) и бр. 216 (Костурско).
27) CÎL бр. 7368, 7557, 8438 и др.
зѕ) буквата 0 е предадена во квадратна форма.
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S U М M A R Y

A. Keramitciev: NEW EPIGRAPHICAL MONUMENTS FROM EAST
MACEDONIA

In this article we publish details of three funeral monuments from East Mace
donia (Probistip district), which were found some years ago. The first and second 
of them have Latin inscriptions and belong to the collection of the Archeological 
museum of Skopje. The third has a Greek inscription and belongs to the National 
museum of Stip.

The first monument (ph. 1 ) was found near the old church in the centre of 
Petrëino village. It is a simple tombstone without a fronton and relief field. Its lower 
part, in which was the end of the inscription, is broken and lost.

The inscription, as can be seen, is very important because there are some 
personal names, as Mucacenthus, Dizas, Iris, which appear for the first time in in
scriptions in our Republic. The names Mucacenthus and Dizas are Thracian per
sonal names, but the name Iris is Greek. From this inscription we also get 
important information about an unknown vicus, whose name was Lalohona and 
it was found near the village of Petrsino. The monument is from the second century 
A. D.

The second monument (ph. 2) was found at a place Barbes, in the vicinity 
of the village Dreveno. In its inscription appears the word protector, which shows 
that this monuemnt belongs to the fourth century A. D.

The third monument (ph. 3) was found near the village of Pisica. The name 
ΙΙοσειδώνιος is mentioned in its inscription. This name appears very rarely in 
our Republic.

Concerning the date of this monument we think that it could be from the 
third century A. D. The simplified construction of the monument, the type of the 
letters A and O, the grammatical construction with dativus casus etc., confirm 
this date.


