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РАНОХРИСТИЈАНСКИ ЗАСВОДЕНИ ГРОБНИЦИ 
ВО МАКЕДОНИЈА

A b s t r a c t :  This is a survey of the early Christian vaulted crypts 
found in the teritory of S. R. of Macedonia.

Доцната антика e време во кое новата христијанска, моио- 
теистичка религија зазема дврсти корени и ce проширува низ це- 
лата Римска Империја3 како движење кое им ветува многу на 
своите верници, и како такво е релативно бргу прифатено од жи- 
телите на Царството. Преку иего ce рапшриле мкогу христи јански 
обичаи и гледишта не само во религиозните видувања и поучувања 
за начинот на живеењетсд туку и во неговото презентирање на 
смртта и задгробниот живот.

Секако дека овие гледишта на христијанството влијаеле во 
начинот и формите на погребувањето во последните векови на 
антиката, во зависност од што биде условени разновидките фор- 
ми и типови на сепулкрални споменици употребувани кај насе- 
лението.

Во овој труд, всушност, станува збор за одреден гробен ткп, 
и за неговата распространетост, во периодот од 4. до 6. век од но- 
вата ера3 на територијата на СР Македонија. Тоа ce ѕиданите — 
засводени грооници^ изградувани во разновидни конструктивни 
варијанти.

Појавата на овој специфичен тип гробници ce поврзува со 
Сирија и Месопотамија. Имеио, во овие области на Блискиот 
Исток за прв пат ce појавуваат гробници покриени со свод, кон 
крајот на 3. и почетокот на 4. век н.е.1

1 Л. Миркови1'1, СшарохршиЈшнска ѓробница y Нишу, Старинар НС, књ. 
V—VI (1954—1955), Београд 1956, 55.
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За многу кратко време овој архитектонски тип бил прифатен 
ширум Римското Царство3 па така и на Балканскиот полуостров.

Застапени ce особено едноставни конструкции, лравоаголна 
просторија ѕидана со кршен камен и покриена со полуобличест 
свод, но и сложени конструкции, каде имаме комбинации на лое- 
дини архитектокски елементи, како што е на пример употребата 
на крстест свод, кулола и др. Всушност заедилчка одлика на сдте 
овие гробници, одлика која ги поврзува во единствена грула сдо- 
мениците, секако, покрај истовременото хронолошко вреднување3 
претставува примената на архитектоискиот елемент — свод, во 
кој забележуваме и симболична ранохристијанска претстава на 
небескиот свод. Во најголем број случаи сводот е конструиран 
од печени тули, поврзаии со варовен малтер. Од внатре гробни- 
ците ce малтерисани со еден или ловеќе слоеви малтер2. Во поеди- 
ни од нив среќаваме едноставна или раскошна ѕидна фреско-де- 
корација. Овие ѕидни фрески ce работени во стилот на римското 
сликарство на катакомбите, кое датира во 4. в. н.е., a содржински 
претставува разновидни ранохристијански мотиви, симболи и 
знаци (крстови, христовиот монограм), потоа симболични и аде- 
гориски претстави на рајот и т.н.

На Балканскиот полуостров вакви гробници ce евидентирани 
на многу места. Bo HP Бугарија забележени ce во Софија (околу 
црквата Св. Софија повеќе десетици засводени гробници)3 потоа 
кај Хисар4; с. Шкропиловци кај Варна5; во околината на Пловдив6; 
Силистренска гробница7; во Варка (ант. Одесос)8; Маркианопол9 и 
др. Во Република Грција забележени ce во Солун (ант. Тесалоника)10 
a веројатно и на други места.

Во Југославија: Солин (ант. Салона) на месностите Кап- 
ључ, Марусинац и Макастирине11; Гроцка12; Титоград (ант. До-

2 Исти, н.д., 55. „Според квалитетот и бројот на слоевкте, малтерот е 
важен хронолошки индициј, бидејќи ако фреските ce изведени на еден слој мал- 
тер, треба да ce припишат на доцниот 3. век или обично 4., a од половината 
на 3. век малтерот бил во два слоја“.

3 К. Милтев, Декоративната oicueoüucb па софипскин некрополг>, Софил 
1925, 135. Дава опис на 9 засводени гробншхи и ги датира оквирно во лериодот 
од 4.—5. в.н.е.

4 Д. Овчаров — М. Ваклинова, Рановизаитииски паметници от Ebnïa- 
рил IV—VII век, Софлл 1978, сл. 52, 53. Даткрана, крај на 5 .-6 . в.

5 Исти, н. д., стр. 30. Крај на 5. — крај на 6. в.
6 Исти, н.д., сл. 30—32.
7 Исти, н. д., сл. 33—34.
8 М. Мирчев, Паметшицн иа Гробната архитектура в Одгсос и неГовата 

околност, Изследванил в чест на акад. Димитвр Дечев по случаи 80-годншии- 
ната му, Бвлгарска академил на науките, Софил 1958, 569—582.

9 Т. Герасимов, К-осноантична Гробница от Маркианопол, Известил на 
варненското археолошческо дружество, кн. XII, Варна 1961, 53—56

10 Θ. Παζαράς, Δύο παλαιοχριστιανικοί τάφοι της Θεσσαλονίκης, Μακεδονι
κά, 21, Θεσσαλονίκη 1981, 373—389.

11 D. Rendic Miocevic, Neue Funde in der nekropole Manastirine in Salona, 
Archaeologia Iugoslavica, I, Beograd 1954, 59—60, abl. 2; Миркови&, н. д., 68.

12 D. Bojovic, Bulevar Revolucije br. 97 — rimska grobnica ArcheoloSlci preg- 
led br. 20, Beograd 1978, 93—96, T. LVIII, LIX.
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клеа)13; Костолац (ант. Виминакиј)14; Белград (Сингидунум)15; 
Баљевац на Ибар16; Нипхка Бања17; Ниш18; Рготина кај Заечар19; 
Липљан (Улпијана)20; Сремска Митровица (Сирмиум)21. Во Босна 
и Херцеговина забележени ce во: Врдоље кај Коњиц; Страњани 
кај Зенвда; Требањ кај Стоц; Разиќи кај Коњиц; Вишњица кај 
Кисељак; Турбе, Џелиловац, Буковика, Мошуњ и Ранковиќи 
кај Травник; Липа кај Ливно, во околината на Дрвар, Бугојно и 
на други места22.

Засводените гробници на подрачјето на СР Македонија ce 
интересна појава, во стручната литература недоволно објаснета. 
Овие доцноаитички сеггулкрални градби заслужуваат да ги суми- 
раме и извлечеме некои ошнти карактеристики.

Вакви гробници ce решстрирани на над десетина места 
Ќе ce обидам да дадам преглед на истите.

1. Рробница во Источната некропола на Скупи кај с. Зло- 
куќани23. Таа е конструирана од правоаголна комора чии ѕидови 
ce градени од кршен камен, и засводена со свод граден од тули 
Од внатре била измазнета со фии црвен, хидростатен малтер 
Датирана во доцниот 4. и првата половина на 5. век н.е. Сл. 1 бр. 1 .

13 А. Цсрмановиа-Кузманови11 — О. Велимирови11-Жижи& — Д. Сре- 
јови!\, Античка Дукља — некрополе, Титоград 1975, 28, 112, 119, 145, 146.

14 М. Bacnfr, Неколике ѓробне коиструкције из ВиминаЦијума, Старинар 
кн. V (1907), Београд 1908, 77 сл. 5; 83, сл. 10; 84, сл. 11.

15 М. Popovic, Singidunum, nekropola, park Tasmajdan, Arheol. pregl. br.. 
14, Beograd 1972, 64—65, T. XXI s\. 1—2.

lß Д. ПетровиИ, Рановизантиска Гробниид y Баљевцу на Ибру, Старинар 
НС, кн. XV—XYI (1964—1965), Београд 1966, 257—259.

17 М. Димитријеви&, Идејни иројекаш иргмештаља касноантичке Гроб- 
нице, Zbomik zastite spomenika kulture, knj. XXVI—XXVII (1977—1978), Beo
grad 1978, 61—64.

18 Л. MiipKOBHh, н.д. 53—72.
19 A. ЛаловиИ, C. ЈовановиИ, Рѓотина, античко налазиште, Старинар HC 

књ. XXXI (1980), Београд 1981, 82—83, сл. 2.
20 М. Паровиб-Пешикан, Аншичка Улпијана према досадашњим истра- 

живањима, Старинар НС, књ. XXXII (1981), Београд 1982, 62—63, сл. 5, T. I сл. 3.
21 Р. Milosevic, Raniji anticki nalasci u Sirmijumu, Limes u Jugoslaviji, Zbor- 

nik radova sa simposiuma o limesu 1960 godine, knj. I, Beograd 1961, 72, 73, T. 
X—XII.

22 V. Paskvalin, Dva naîaza kasnoantickih grobova na svod i kratak osvrt 
na dosadasnje nalaze tih grobnih kamera na teritoriji Bosne i Hercegovine, Glasnik 
Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu, Arheoîogija N3, sv. XIV, Sarajevo 1959, 149— 
162, T. I.

23 Иван Микулчиќ, Доцноримски ѓробови од Скупи, Год. зборник на Филоз. 
фак. кн. 26, Скопје 1974, 113. Според соопштението на археологот М. Иванов- 
ски, на 8. Симпозиум на Здружекието иа археолозите на Македонија, одржано 
во Битола на 25.11 1981., во Источната некропола на Скупи, за време на заш- 
титните ископувања забележни ce траги од уште една засводена гробница. 
Во дискусијата на истиот симпозиум, Д. Черњаковски-Црнчевски изјави дека 
уште една засводена гробнида била откриена пред неколку години во насел- 
vaTa Влае, близу стариот железнички мост.

7 Zi va antika
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Сл. 1 Ранохристијански засводени гробници во Македонија

2. Локалитет „Св. 40 Маченици“ с. Орман, Скопје. Во дво- 
рот на оваа црква, непосредно пред Втората светска војна отко- 
пана била една засводена гробница. Ориентирана во правец з — и. 
Таа ce состои од правоаголен коморен простор (долж. 1,88 X 
шир. 0,93 X вис. 0,86 м.). Ѕидовите ce ѕидани од кршен камен 
поврзан со бел варовен малтер. Одозгора е конструиран пдиток 
полуобличест свод ѕидан со доцноантички градежни тули. Тие 
ce радијално наредеки и имаат димензии: 33 X 25 X 0,4 см. Свод- 
ните тули на источниот дед формираат рамна завршна динија 
Останатиот простор од источниот крај во должина од околу 
0,50 м. и исто тодкава ширина, која не е во потподност сочувана, 
бил вертикаден влез во гробницата. Од внатре ѕндовите биде из- 
мазнети со еден сдој бел варовен мадтер. Изгдеда дека таа уште 
во антиката била ограбена. Според издвоените три пара бутни 
коски — фемури, може да ce констатира дека внатре биле погре- 
бани најмалку три дица. Според фрагментите на доцноримска 
садова керамика, типот на архитектонската конструкција и: само 
едниот тенок слој малтер, оваа гробница треба да ce датира кон 
крајот на 4. и првата подовина на 5f век н.е. (сл, 1 — натаму план? 
бр. 2).
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3. „Гробјанска базидика“, Стоби. Во оваа базилика има по- 
веќе вакви гробници. Меѓутоа, по квалитетот на градбата и сло 
женоста на конструкцијата ce издвојува гробницата јужно од нар- 
текстот (сл. 2). Со крстестиот свод и три аркосолии, засега, 
таа претставува највисоко достигнување во конструирањето на 
засводеките гробници кај нас24. Аналогни примери на нашата 
гробница секако претставуваат двете ранохристијански, исто така 
крстесто засводени гробници во Варка (Одесос)25. Да спомнеме 
уште и тоа дека нашата гробница била ограбена веќе во 
антиката, за што сведочи отворот на кејзината купода грижили- 
во затворен со поголемикамења Дим. 3,90 X 3,90 X 2,88 м.

Сл. 2. Основа на гробницата со крстест свод во јужниот 
анекс на Гробјанската базилика во Стоби

Во внатрешноста на базиликата откриени ce уште осум гроб- 
ници. Тие ce главио групирани во два деда на базиликата: три од 
нив во нартексот и пет во источниот дел на наосот. Да проследиме 
краток опис на истите.

а) Крајната северна гробница во нартексот на базиликата 
е ѕидана од кршен н приделкаи камен (зеден пешчар), и годема 
1,96 X 1305 X 1,47 м. Од внатре целата била измазнета со еден 
слој бел варовен малтер. Во сводот има 28 реда туди, со средни 
димензии: 39,4 х 31,3 х 3,5 см. Влезот бшх вертикален и поста- 
вен на источната трана во вид на „шахта“.

24 К. Петров, Ревидираната основа и архитектопскитг особености на 
Гробишнаша базилика во Стоби, Годиш. зборник на Филоз. фак., кн. 1 (27) 
Скопје, 1975, 153—175.

25 М. Мирчев, н. д., 569—582, бр. 7 и 9.

7*
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б) Јужно од горната, во средипшиот дел иа нартексот ce на- 
оѓа уште една гробница. Нејзините додни делови ce конструи- 
рани од кршен камен поврзан со малтер, додека од внатре обло- 
жена со големи правоаголни ллочи од зелен локалек пешчар, во 
висика од 1. м. Од горе има полуобличест свод од тули големи 
34,1 X 29,7 X 4 см. поврзани со хидростатен малтер. Гробница- 
та е долга 1,91 м.

в) Третата гробница ce наоѓа во јужниот дел на нартексот 
и долга е 2,01 м. Ѕидана со кршен камен, од внатре обложена 
како и претходната, со големи плочи од сив пешчар (само сев. и 
јужн. ѕид). Сводот од тули врзани со хидростатен малтер.

г) Четврта гробница во северииот дел на наосот од источ- 
ната страна на базиликата. Таа е извонредно сочувана, цврсто 
градена со кршени камења, сводот и подот од големи лравоагол- 
ни тули. Долга 2,94 м., со влез од источната страна во вид на „шах- 
т а О д  внатре целата измазнета со фин слој бел малтер, преку кој 
на северната, јужната и западната страна, во висина од околу 
1 м., ce протегаат четири линии изведени во фреско техника (ка- 
фена боја), над кои со зелена боја изведени симетрични растителни 
орнаменти (сл. За).

д) Јужно од горната ce наоѓа петтата гробница. Градена 
слично на претходните, и долга 2,11 м., со влез од западната страна.

ѓ) Шестата гробница ce наоѓа јужно од претходната и долга 
е 1,98 (2,32). Била поплочена со рамни и пшроки камења од ва~ 
ровник. Имала вертикален влез од западната страиа. Оиа што

Сл. За
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б в
Сл. 3. Засводена гробница во сев. крај на источниот дел во наосот на Гробјан- 

ската базилика, Стоби. Поглед од запад, напречен и иадолжен пресек

ja издвојува од останатите го претставува малиот правоаголен 
простор-„долап“ од источната страна. Оваа мала ниша е голема 
30 X 58 и длабока 34 см. Сл. 4

е) Оваа гробница ce наоѓа под големиот мермерен блок — 
стилобат на презбитеријалната преграда на базиликата. Слична 
е на претхоДните и додга 1,65 м. Била ограбена во минатото.

ж) Последната осма гробница ce наоѓа најјужно во источ- 
ниот дел на наосот. Ѕидана била со кршен и речен камен. Север- 
ниот и јужниот ѕид ce стеснуваат нагоре со испаѓање на редовите 
камен, и врз нив е изграден плиток свод со 18 реда радијално на- 
редени тули. Долга 2,17 м.

Сите овие датирани ce оквирно кон крајот на 4. и текот на 
5. век н.е.

4. „Епископска базилика“, Стоби. Во оваа стобска базилика 
регистрирани ce две засводенд гробници.

а) Во јужниот ѕид на базиликата, однадвор, пред влезот во 
баптистериумот ce наоѓа најдолгата (5,76 м.) досега откркена 
гробнида кај нас. Таа е двострана. Нејзината коиструкција е спе- 
цифична. Влезот претставува правоаголен сегмент поставен на 
средината од јужиата страна на гробницата. За жал, како и пове-

Џ. Вајсман, Сшоби — водич кроз аншички ipog, Београд 1973, 83.



102 В. Лилчиќ, Ранохрист. гробници, ЖА 33,1(1983)95—108

Сл. 4. Засводена гробница со ниша, во источниот дел на наосот, Гробјанска 
базилика, основа и пресек.

ќето примери и оваа уште во минатото била ограбена. Оформена 
е во секундарниот јужен ѕид на базиликата, и датирана оквирно 
во 5. век н.е.27 Сл. 5.

б) Втората гробница е откриена во 1977 г., во источниот дел 
на јужниот брод. Имено за изградбата на оваа гробница бил про- 
биен постариот мозаичен под. Долга е 1,70 м. Сводот изграден со 
големи доцноантички тули сврзани со црвен хидростатен малтер. 
Од западната страна ce наоѓа правоаголен вертикален влез — шах- 
та голем 95 X 95 и длабок 1,12 см., преку кој низ тесен лачен сег-

27 J. Wiseman and Dj. Mano-Zissi, Excavations aî Stobi, 1972, American 
Journal of archaeology (AJA), Vol. 77 no 4, 1973, 399—400, ill. 8.
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Сл. 5. Засводена гробница во јужниот секундарен ѕид на Епископската бази- 
лика, основа и напречен пресек

(По Џ. Вајсман)

мент ce влегува во гробната комора28. Иако конструкцијата на оваа 
гробница потсетува на неколку горе опишани примери со верти- 
кадни влезови, сепак таа е специфична и ретко ce повторува. Од- 
разува еден сложен типолошки развој и датирана е оквирно во
5. в.н.е. Сл. 6.

Сл. 6. Засводена гробнина во источниот дел на јужниот брод на Епископската 
баз., напречен и надолж. гтресек

(По Б. Алексова)

28 Б. Алексова, Стоби, Епископска базилика, Централна базилика и Си- 
наша9 археолошки ископувања во 1977 година, (МАА) Macedoniae acta archa- 
eologica, Прилеп 1979, 91, план IV.
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5. Гробница кај с. Паликура. Во непосредна околина на Сто- 
би, во селото Паликура, пред Втората светска војна е откопана 
уште една засводена гробница. Истата имамонументалниразмери 
и развиен архитектонски склоп, со скадшха и други внатрешни 
елементи, кои временски ce ставаат во една поразвиена фаза. 
Настанале најрано во 5. век29. Сл. 1 бр. 5.

6. „Скривкица6*, с. Еловец3 Т. Велес. На овој локалитет, кој 
ce наоѓа долу под селото, крај патот за соседното Голозинцк, 
регистрирана е околу 2 метра долга ѕидана гробница со полу- 
обличест свод од тули30. План, бр. 6.

7. Гробница кај село Ракле, Прилеп. Кај ова прнлепско село3 
на патот кон соседното село Никодин, регистрирана е засводека 
гробница со вообичаена упростена конструкција31. На планот бр. 7

8. Хераклеа, Битола. Во околината на античкиот град до- 
сега ce откриени два примера на засводени гробници.

а) Едната ce наоѓа пред западното чело на акрополата* по- 
меѓу предѕидот и главниот ѕид. Има ориеитадија 3 — И. Поблис- 
ки конструктивни податоци не ce ггознат, и за нејзиното поблиско 
датирање немаме основа32. На планот бр. 8.

б) Втората гробница е откриена на ридчето северно од Хе- 
раклеа кај Вуковските гробишта3 во дворот на фабриката за бон- 
бони „Прогрес“. Според еден наод од неа3 доцна крстеста3 луко- 
вичеста фибула, гробницата би потекнувала од крајот на 4. или 
во 5. век од н.е.33 На плакот бр. 8.

9. Во Охрид ce откриени но не и докрај проученц над десетина 
вакви гробници.

а) Во атриумот на „поликонхалната базилика“ на Имарет 
откопани ce три примера34. На ова место претставуваме еден 
од нив.

Гробницата за која ce работи ce наоѓа всушноство еден анекс 
јужно од атриумот и западно од крстилницата. Нејзините долни 
делови во висипа од еден метар ѕидани ce од кршен камен и мал- 
тер. Некаде на средината бил поставен еден либажен ред тули. 
Должината изнесува 2?23 м. Сводот е урнат3 меѓутоа останаа

29 Н. ВулиВ, Лнтички споменици наше зсмље, Споменик СКА, књ. 98 
Београд 1948, 42, бр. 92.

80 Б. Алексова, Археолошки наоѓалишта по долниот тек на ргката Το- 
полка, Гласник на МКД, кн. I, Скопје 1954, 61.

31 Б. Бабиќ, Период на доцното римско царство и раната византија, При- 
леп и прилепско низ историјата, кн. I, гл. 4, Прилел 1974, 71.

32 Иван Микулчиќ, За Големината на доцноаитичките Ipagoeu во Маке- 
донија, Историја кн. X, св. 2, Скопје 1974, бр. 22 на планот за Хераклеа Лин- 
кестас.

33 За податокот му благодарам на д-р Иван Микулчиќ, редовен профе- 
сор на Филозофскиот факултет во Скопје.

34 В. Битракова-Грозданова, Старохристијански споменици во охридско, 
Охрид 1975, 36 според забел. 103.
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уште два реда тули за да посведочат дека гробницата била засво- 
дена. Нејзината висина може да ce претпостави околу 1340 м.

Црквата е датирана во доцнист 5. век> a со тоа и гробниците.
б) Неколку слични засводени гробкици регистрирани ce на 

местото ?3Кошишта“3 и околу 5 примера на локалитетот „Месо- 
кастро44 кој ce наоѓа на источната падина од охридската акропола, 
под Горната порта35. Поблизок приказ на истите, како ни дати* 
рањето не ce познати. На планот бр. 9.

10. Кај струшкото седо Ливади, пред Втората светска војна 
дршо е раскопана уште една засводена гробница. Таа има две одде- 
ленија разделени меѓу себе со ѕнд перфориран со правоаголен пре- 
мин-отвор36. За нејзиното датирање нема поблиска основа.

11. „Подградиште6б3 с. Слатино, Македонски Брод. Споме- 
никот регистриран на овој локалитет има бочен влез во западниот 
ѕид. Ѕидовите одвнатре ce покриени со хидростатен мадтер. Спо- 
ред наодите во кеа, гробнкцата е датирана кок крајот на 4. и прва- 
та половина на 5. век37 (На планот бр. 11).

12. „Пенхна“, с. Девич, Македонски Брод. На овој локали- 
тет5 према пониската воденица5 и пред влезот во пештерата „Пеш- 
на“5 ce наоѓа уште една засводена гробница. Таа има едноставна 
правоагодна основа, свод од туди и бочен влез низ западниот 
ѕид. Долга 2>50 м. Во неа ce најдени два скедети со гдавите свр- 
тени кон запад. Покрај гробницата е најден овалеи керамичен 
сад> декориран со брановидни лииии (припаѓа на керамиката од 
таканаречен „ јустннијановски тип“, која ce датира кон крајот на 
5. и текот на 6. в.н.е.)38. На планот бр. 12.

13. „Крстот“ с. Пирава* Валандово. На северозападната 
периферија на ова валандовско село, селаиите диво раскопале 
една доцноантичка гробница. Градена е од камен со туди во сво- 
дот. Нма влез од западниот ѕид39. Според едноставноста ка оваа 
констр)ч<тивна форма, гробницата би можела да ce датира уште 
во почетсците на појавата на овој сепулкрален вид кај нас, во доц- 
ниот 4. век. На пл. бр. 13.

14. „Св. 15 Тивериополски маченици“ во Струмица. Од 16-те 
досега откриени засводени гробници во оваа струмичка црква во 
литературата ce спомнати само три5 сите откриеки во наосот и

36 В. Маленко, Нови наоди во Охрид и охридско, Жива Антика, год. XXVIII, 
кн. 1—2, Скопје 1978, 341.

86 П. ВулиЈ!, Спомешк СКА, кн. 71, Београд 1931, 220—221, бр. 588.
37 B. Babic, Un Tombeau paleobyzantin des environs de Makedonski Brod avec 

annex de boucle d'oreille avec corbeillon, Kaports du XIIIe Congres International 
d’Arcbeologie Slave, tome 2, Bratislava (1975) 1980, 31—34

38 П. Јованови11, Пореч, Насеља и порекло становништва, СКА LI, књ. 
28, Београд 1935, 312—313.

39 За овој податок, како и за укажаните совети при подготовката на овој 
труд му ce заблагодарувам на проф. д-р Иван МикулчиЗд.
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нартексот на црквата40. Примерот кој тука го претставуваме ce 
наоѓа во наосот на „Св. 15 Тивериополски маченици“ и има ди- 
мензии: 2x0,82 X 1,61 м. (Сл. 26). Средновековната црква била 
изградена врз постара трикорабна ранохристијанска базилика 
(5.—6. в.), со која и треба да ce поврзат гробниците. На планот 
бр. 14.

На подрачјето на Источна Македонија регистрирани ce уште 
неколку засводени гробници.

15. „Говедарски пат“ с. Црвулево, Штип. На овој локалитет 
во продетта 1976 година е откриена доцкоантичка гробница со 
специфична конструкција. Тука каместо лачно изведување на сво- 
дот, тој е оформен со степенесто испаѓање на тулените редови. 
Овој архитектонски тип уште е иознат под името лажен свод. Ана- 
логни примери на ваква конструкција имаме во Виминакиј (Кос- 
толад)41 и на др. места. Подот е изведен со керамични туди. Во 
гробницата е најдена и бронзена монета на Константнн! (307—337.)42, 
меѓутоа податокот според кој истата била најдена продупчена, 
според кое бида носена со украсна намена, значи и тоа дека 
гробницата треба да ce датира подоцна. Истражувачот 3. Еелде- 
довски, сосема исправно ja датира конкрајот на 4. и првите деце- 
нии на 5. в., и донесува интересен заклучок, според кој таа прет- 
ставува преодна форма од доцноримските ѕидани кон ранохрис- 
тијанските засводени гробници.

16. „Црквиште“ с. Мородвис, Штип. За време на археолош- 
ките ископувања во месец август 1982 година, во јужниот брод на 
ранохристијанската базилика откриена на спомнатиот локалитет, 
беше откриена една голема засводена гробница, додга околу 2 
м. со вдез преку скалида и ориентација 3 — И43.

17. Гробница од седо Чкфдик, Берово. Во текот на летото, 
1982 година, во ова село е откриена една доцноантичка ѕидана 
гробница, од горе засводена со радијално наредени туди. Ориен- 
тирана 3 — К и долга 1,90 м44.

18. „Оризарски мост“, с. Оризари, Кочани. За време на про- 
ширување на патот во 1917 година во засекот од едната страна 
бугарската окупациска војска откопада правоагодно ѕидана и 
засводена гробница. Вдезот бид затворен со годеми пдочи, додека

40 Д. Коцо и П. Миљкозиќ-Непек, Резултатште од археолошките иско- 
пувања во 1973 Година во цркеата ,,Св. 15 Тивериополски маченици“ — Струми- 
ца, Зборник на Археолошки музеј, кн. VIII—IX (1975—1978), Скопје, 1978, 93— 
104. Според изјавата на Јован Ананиев, археолог од Струмица, изнесена на 
8. Симпозиум на ЗАМ во Битола, околу оваа струмичка црква ce наоѓаат 16 
засводени гробнжци, необјавени.

41 М. Васи&, н.д., 77 сл. 5, 83 сл. 10.
42 3. Белдедовски, Една доцноантичка Гробница од штипско, МАА, кн. 

5, Прилеп 1979, 113—126, T. III.
43 За податокот му благодарам на археологот Кирил Трајковски.
44 Регистрирале 3. Белдедовски и С. Басовски на кого му благодарам 

за податокот.
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внатре од левата и десиата старна биле направени подиуми —■ ле- 
жишта за покојниците. Во гробницата биле најдени една златна 
и две сребрени монети (?)45.

Заклучки разгледувања

Наброените примери на овој специфичен вид сеиулкрални 
споменици од ранохристијанскиот период кај нас, даваат низа 
податоци кои дозволуваат да ги сумираме и од нив да го добиеме 
како фииален резултат нивното просторно, стилско како и вре- 
менско вреднување.

Во поголем број случаи ce работи за упростен тип гробници 
конструиран од правоаголен коморен простор одозгора покриен 
со свод. Меѓутоа разликуваме и други посложени типови. На при- 
мер двостраниот тисп, каде постои страничен влез, или ѕидна п.ре~ 
града, кои ja делат на тој начин гробната комора на два дела (Ли- 
вади, Стоби). Или гробниците со крстест свод И нивниот единствен 
претставник во Гробјанската базилика во Стоби. Ориентацијата 
на овие спомеиици во сите случаи е запад — исток. Нивната упот- 
реба односно намена била за повеќе лица. За таа цел посебно ce 
конструираде влезови за можност да ce извршува накнадио погре- 
бување. Ce влегувало преку скалила, но најчесто покојниците биле 
ставани низ вертикални отвори во вид на шахта.

Материјалот употребен во градењето ce состои од локален 
кршен иди речен камен (варовник, пешчар и др.) врзуван со ва- 
ровен иди хидростатен малтер. За одбележување е карактеристич- 
ната употреба на хидростатниот црвен малтер при поврзување 
на сводните тули.

Она што ги поврзува сите нив е заедничката употреба на 
сводот. Тој во сите случаи е граден со големи доцноантички гра- 
дежни тули. Од приложените мерки забележуваме дека средните 
димензии на овие тули ce блиски или ce поклопуваат со должината 
на ранохристијанската стапка^ која изнесувала според долгото- 
дишните истражувања иа Н. Петровиќ — Спремо: З135 см.46 Всуш- 
ност во нашите пресмет}гвања забележуваме дека во 50% примери 
должината на тулите е таа која изнесува една стапка, додека во 
30 % широчината изнесува една стапка.

Од размерите на внатрепшите димензии на гробниците 
забележуваме дека средната должина нзнесува околу 2 метра> 
средната широчина околу 1 метар и висина сжолу 1>60 м.

45 В. Санев, Изеештај од археолошште рекошосцираља во Источна Ma- 
кедотја, Зборник на штипскиот народен музеј, кн. П, Штип 1961, 76.

46 Н. Петровип-Спремо, Пропорцијски односи y  базиликама илирске ире- 
фектуре, Археолошки институт, посебно изд. књ. 7, Београд 1971, 89—90.
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За одбележување е заклучокот до кој ce доаѓа при разгледу- 
вање на местоположЅата на дел од овие споменици. Имено тие 
ce наоѓаат во голем број случаи околу, или внатре во ранохристи- 
јанските базилики. Овој податок кажува дека ce работи за христи- 
јанскн верници, a фактот дека самите градби ce дврсто и компактно 
ѕидани, како и тоа што некои од нив ce украсувани со фреско-жи- 
вопис, значи и тоа да погребаните секако биле припадници на по- 
имотните слоеви на тогашното општество.

Што ce однесува до датирањето на засводените објекти, за- 
бележуваме дека овие ce застапени во текот на 4., 5 и 6. век. Од- 
носно, можеме да заклучиме, дека ваквиот начин на погребување 
започнал да ce применува во втората подовина на 4. век. Најго 
лема употреба имал во текот на 5. век и во првата половина 6 
век, после кој не биле ѕидани ваквите гробници.

Примено на 14. маргп 1983.

S U M M A R Y

V. Lilcié: EARLY CHRISTIAN VAULTED CRYPTS IN MACEDONIA

In the territory of SR of Macedonia vaulted crypts registered at a dozen of 
places: in the Eastern necropolis of Scupi; in the locality „St. 40 Martyrs“, near 
Orman V.; in the Grobianska and in the Episcopal basilica at Stoboi; in Palikura 
V.; at the loc. of „Skrivnica“, near Elovo v.; near Rakle v., vicinity of T. Veles; in 
Heraklea, near Bitola; in Ohrid; near Livadi v., Struga; at the loc. of „Podgradiste“, 
near Slatino v., M. Brod; at the loc. of „Pesna, Devic v.; at the loc. of „Krstot“, 
near Pirava v., Valandovo; in Strumica at the church of „St. 15 Tiberioupolis Mar
tyrs“ ; at the loc. „Govedarski Pat“, near Crvulevo v.; at the loc. „Crkviste“, near 
Morodvis v., Stip; near Ciflik v., Berovo; at the loc. „Orizarski Most“, near Ori- 
zari v., Kocani.

By means of archeological findings enabling their removal, a considérable 
number of vaulted crypts have been indentified dating back as far to the 5th and 
first half of the 6th c. AD; however, the rest of them might date to a somewhat ear- 
lier period within the 4th Century AD.


