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ДАФИНКА КАЛАМАДЕВСКА МИХАИЛОВА UDC 726.8(497.17)
ВИКТОР ЛИЛЧИЌ I 938.1
Философски факултет 
Скопје

НАДГРОБНМОТ CIPPUS ОД КАРПОШ И ОСВРТ НА 
СЛИЧНМ НАОДИ ВО МАКЕДОНИЈА

Во текот на месец јануари и првата половина на фе- 
вруари 1992 година, при ископот за темелите на деловна 
зграда на улицата „Партизанска“ на околу 100 метри запад- 
но од општината Карпош беа откриени 4 камени сегменти од 
еден раноримски надгробен споменик, како и неколку делови 
од еден каменен саркофаг. Откривањето го изведе работната 
единица на градежното претпријатие „Маврово“ од Струмица.1

Камените сегменти беа пронајдени растурени во дебел 
геолошки нанос на песок и чакал. При најдетално рекогнос- 
цирање на теренот каде ce откриени споменатите архитек- 
тонски елементи, во широчина од 51 х 32,05 метри, не ce кон- 
статирани останкр! на културен хоризонт.

Камениот саркофаг ce состои од 4 делови. Изработен е од 
сив варовен камен. Претставува вообичаен наискос тип, со 
двосливен капак и акротерии. He ce забележани некои особе« 
ни украси, освен плитко исклесаните лисја од палмети врз 
акротетиите. Поради лошата структура на каменот саркофа- 
гот бил распукан уште во моментот на откривање. Според

1 На ова место изразуваме особена благодарност на одговорните лица 
на Г. П. „Маврово“ Економска единица Струмица кои веднаш известија за 
наодот до Музеј на град Скопје, a од таму и до Заводот за заштита на споме- 
ниците на културата на град Скопје. Особено благодариме на господата: инг. 
арх. Арлам Цветков и геометар Димитар Поп Димитров кои во текот на 
истражувачките активности пружија сесрдна помош. Техничката докумен- 
тација за Заводот за заштита на спомениците на град Скопје е изработена 
од страна на инг. арх. Васил Иљов. Фотодокументацијата ja изработи Гоце 
Милески од ЗЗСК на град Скопје, a цртежите во размер 1:20 колегата Стој- 
мир Стојанов од истата работна организација. Техничкиот цртеж на реконс- 
труираната фронтална страна што го прилагаме (сл. 1) го изработи коавто- 
рот на овој текст м-р Виктор Лилчиќ.
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исказите на работниците присутни на теренот внатре била 
забележена коскена игла што не била достапна.2

Камените сегменти од споменикот ce изработени од бе» 
лосив мермер. Истиот ce состои од постамент и пинија. П о  
стаментот ce состои од три дела: сл. 1.

1. Најдолниот сегмент претставува пластично облику- 
вани плинта и долен венец (comis). Ha сите четири агли ce 
оформени ножички меѓу кои по работ косо ce отсечени лен- 
тести површики што практично служеле за полесна манипу- 
лација со камениот дел. Во основата голем: 1,31 х 1,23 м. 
Висок 0,47 м.

2. Средишниот квадер -  cubus има паралелопипедна 
форма. Прецизно изработен, со плитко врежани правоаголни 
полиња врамени со тесен корниз во таканаречениот „S“ про- 
фил. За разлика од страничните, фронталната страна содр- 
жи во лентестиот простор околу правоаголното поле орна- 
мент во вид на вегетабилна витица со лисја, цветови и плодо- 
ви од различити видови растенија. Токму вака репрезента- 
тивно украсена фронталната површина на кубусот укажува 
дека на ова место требало да ce наоѓа и соодветен натпис -  
епитаф поврзан со покојникот, како што впрочем било воо- 
бичаено на бројни споменици од истиот тип. Меѓутоа, од нам 
непознати причини, истиот недостасува. Димензии на кубу- 
сот: 0,926 X 0,885 м. Височина 1,555 м.

3. Третиот дел од постаментот е горен венец и плинта. 
Венецот содржи 5 лентести површини со рамен, кос, „S“, 1/4 
круг профили. Во плинтата ce во плиток релјеф назначени 
аголни акротерим. Во централната позиција на челната стра- 
ка на плинтата ce наоѓа и еден кружен диск. Димензии на 
камениот елемент: 1,32 х 1,28 м. Височина 0,425 м.

Врз постаментот стоел како завршен дел на споменикот 
каменен елемент составен од висока плинта и боровиот ме- 
шунест плод -  пинија. Сл. 7. Самата пинија е елегантно извр- 
шена и украсена со симетрично поставени 18 реда крлушки 
чија височина сукцесивно ce намалува одејќи нагоре. Вкуп- 
ната височина на монументот изенсува 3.80 метри и претста- 
вува засега најголема позната височина на надгробен споме- 
ник од скопско.

Надгробните споменици од овој тип во скопската котли- 
на не ce осамена појава. Регистрирани ce и други примери. 
Тие обично претставувале споменици на еден или повеќе

2 Деловите на овој саркофаг ce пренесени со интервенција на Музејот 
на град Скопје на просторот на античкиот град Скупи во с. Злокуќани.
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гробови. Вообичаено било повеќе гробови на една, најчесто 
семејна заедница да ce ограничат со ограда од ниски камени 
плочи во правоаголна форма, a на челната централна пози- 
ција ce поставувал споменик -  ципус.3 Останките од вакви 
мали некрополи ce регистрирани на повеќе места ширум 
скопската котлина. Тоа ce било единечни, било групни гробо- 
ви, или пак само надгробните стели со натпис.4 ГТретставува- 
ле обично мали семејни некрополи расположени покрај не- 
когашните полски вили (villae rusticae) Најблиската таква не- 
кропола на нашиот локалитет, на само околу 300 метри за- 
падно, била откриена во 1969 година,5 и во неа ce најдени два 
ципуса. Всушност споменикот на Гај Семпрониј со сопругата 
Теренција од гробот бр. 4 ги содржи истите 4 елементи како 
и нашиот пример. Разликата е занемарлива: без кружен диск 
во плинтата на корнизот и профилирани странични зони на 
истиот елемент, ондосно со посветен натпис во челното цен- 
трално поле на кубусот, додека нашиот споменик го нема 
овој натпис. Материјалот е ист -  бело-сив мермер. Вториот 
ципус од гробовите на Паул Ебутие Прокул и Паул Ебутие 
Проклиан е сличен, со таа разлика што само пинијата е од 
ист материјал, додека постаментот е монолитен изработен од 
локален скопски травертин. Елементите од погребувањата 
како и посветните натписи ги датираат овие два ципуса во 
првата половина на 2. век.6 Уште два слични споменика беа 
регистрирани во северната некропола на градот Скупи во 
1990 година. За жал сочувани ce само делови на постаменти- 
те од травертин и не знаеме дали над нив стоеле пинии, иако 
тоа со голема веројатност може да ce претпостави.7

Ципусите ce како што гледаме составени воглавно од 
два дела: постамент, во кој обично ce наоѓа посветен натпис, 
и борова шишарка -  пинија како највисок -  завршен еле- 
мент, со вообичаеното симболично значење: вечност, иници-

3 Ваквото решение на просторната елевација на овој тип гробна пар- 
цела во стручната терминологија носи име area maceria cincta. За ова спореди 
A. Cermanovié-Kuzmanovié, „Grobnica jedne ugledne porodice u Kolovratu kod Pri- 
jepolja“, Arheoloàki Vestnik (AV) 41, SaSlov Zbornik, Ljubljana 1990, 227-231, co 
наведена литертура околу оваа проблематика.

4 И. Микулчиќ, Старо Скопје со околните тврдини, Скопје 1982, 38, со 
забележени позиции на карта -  сл. 16 (броеви 15-29, 31-35); B. Dragojevid-Jo- 
sifovska, Inscriptions de la Mesie Supérieure, vol. VI, Beograd 1982.

5 Г. Спасовска Димитриоска, „Заштитно ископување на римската не- 
кропола на ул. Партизанска -  Скопје“, Macedoniae Acta Archaeologica (МАА) 
12, Скопје 1991, 221-232.

6 Исто, 230.
7 Археолошки ископувања на Л. Јованова, во печат.
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јација, бесмртност, воскреснување.8 Од подрачјето на скоп- 
ско познат е уште еден пример на пинија во полна пластика, 
откриен во населбата Влае, (Сл. 2) меѓутоа изработен од ло- 
кален скопски травертин.9 Ова значи дека травертинот како 
полублагороден камен од природните лежишта во околина 
на селата Бањани-Мирковци и Горно Свилари бил масовно 
користен од античкото население на Скупи и околината. До- 
дека мермерот што го нема во скопската котлина бил транс- 
портиран од Средното Повардарие, од најблиските лежишта 
на југоисточните падини на Клепа.10 Според тоа логично не 
можел секој да си овозможи изградба на квалитетен мерме- 
рен надгробен споменик, туку само повисоките слоеви на 
граѓани кои биле во сосотојба да го издржат овој висок фи- 
нансиски издаток. Така и монументот од Карпош претпоста- 
вуваме бил дел од една семејна area maceria cincîa во оформу- 
вање.

Според тоа, заедно со новооткриениот споменик од Кар- 
пош бројот на ципуси со пинии во скопско ce зголемува на 
четири.

Од останатите решони на Република Македонија досега 
не беа познати примери на ципуси со пинии во слободна пла- 
стика. Всушност регистрирани ce многу надгробни епомени- 
ци во вид на постаменти, во литературата нарекувани над- 
гробни ари, некои од нив со особено квалитетна релјефна де- 
корација (овенски глави и гирланди, розети, рељефни поли- 
ња со претстави на покојниците, епитафи). Но не е познато 
дали нешто било поставено над овие таканаречени ари. Мо- 
жеби некои од нив носеле и пинии во полна пластика. Или 
други пак имале пирамидални завршетоци. Ние регистрирав- 
ме пинии во полна пластика на следните локалитети во Реп- 
блика Македонија:

1. Локалитет црква Свети Јован, село Бонче, прилеп- 
ско, пинија од бел крупнозрнест мермер. Откршен врв и ба- 
зкиот дел. Сл. 3.

8 F. Cumont, Sur le symbolisme funéraire des Romains (1942)219 (spored E. 
Dobruna Salihu, „Borova SiSarka kao dekorativni motiv sepulkralne plastike rimskog 
doba i njezina simboliôka tradicija u podruàju Dardanije“, AV, 41, Ljubljana 1990, 
240, zab. 78.

9 Б. Јосифовска, Један војнички натпис из Скупа, Годишен зборник 
на Филозофскиот факултет, кн. 23, Скопје 1971, 265-267; E. Dobrunasalihu, 
О.С., 237, s i  6.

10 Спореди го текстот на В. Лилчиќ, „Експлоатација на мермерите кај 
Дебриште и Мрзен Ореовец во античко време“, Историја, кн. ХХ1-ХХП=1-4, 
Скопје 1992, 131-150.
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2. Локалитет црква Света Недела, село Браилово, при- 
лепско, пинија од бел мермер со кружен базен дел и плитка 
дупка во него за спојување со постаментот. Врвот е откршен. 
Сл. 4.

3. Локалитет „Кречево долче“, Неготино. На стариот 
пат за Кавадарци, близу чешмата Тирген била откриена ма- 
ла пинија. Сл. 5.

4. Јужно од школскиот двор во село Долни Дисан е про- 
најдена пинија со форма што ce разликува од вообичаената. 
Има полукалотест облик, со декорација на крлушки од пини- 
ја и ред стилизирани акактови листови околу долниот дел. 
Сл. 6.

5. На чешмата во селото Црничани, битолско секундар- 
но е поставена уште една пинија од римско време.11

За жал долгиот временски период од античкото минато 
до денес не ги сочувал овие споменици во поцелосна состојба. 
Поради тоа ние денес редовно ги пронаоѓаме архитектонски- 
те елементи на ципусите разделени, a ретко имаме среќа на 
едно место да ги регистрираме сите елементи и извршиме ре- 
конструкција.

На ова место ќе укажеме на уште една варијанта на 
ципусот што ce среќава во Македонија Тоа е ципус со пира- 
мидален врв. Досега од литературата е познат само еден при- 
мер на надгробен пирамидален елемент, од Демир Капија,12 
меѓутоа според некомплетните податоци не е сосема сигурно 
дали ce работи за покривен елемнет од сандак -  осураиј, или 
завршен дел од ципус.

И ако во досегашните проучувања надгробните споме- 
кици со пирамидален облик беа само сќромно насетени врз 
основа на спомнатиот елемент од Д. Капија,13 споменикот 
што ќе го опишеме во натамошниот дел на текстот јасно и 
недвосмислено ja илустрира и оваа досега непозата варијанта 
на ципус во Македонија, во нашиот случај комбинирана со 
декорација на пинија.

Локалитет Свети Јован, село Бонче, прилепско. Споме- 
никот е изработен од бел мермер во монолит. Ce состои од 
истите четири пластично јасно издиференцирани делови: ба- 
за крепидома со профилација на плинта и коса лента и

11 За податокот му благодариме на Роберт Михајловски, дипломиран 
историчар на уметност и археолог од Битола.

12 Dr. Haid, Auf den Trümmern Stobis, Stuttgart 1917, 57-58, Abb. 47.
13 V. Lildid, Rimski sepulkralni spomenici u Sirednjem Povardarju, (AV) 41, 

Saslov Zbornik, Ljubljana 1990, 220, zab. 8.
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сима, потоа кубус со две пјштко вдлабени правоаголни поли- 
ња во кои гледаме 7 човечки фигури, горен венец со два кор- 
низа и рамна плинта, пирамида со откршен врв над сето тоа. 
Страните на пирамидата содржат плитко врежана декорацм- 
ја. Тоа ce всушност крлушки на боровата пинија, омилениот 
и карактеристичен завршеток на ципусите. Сл. 8.

На локалитет „Стара куќа“ кај село Подвис, кичевско е 
откриен уште еден елемент во вид на пресечена пирамида од 
бел мермер. Исто така гледаме декорација со крлушки на 
пинија. Меѓутоа кај него збунуваат крлушките Тие ce врежа- 
ни во обратен смер -  надолу. Во горната рамна, правоаголна 
површина има издлабена дупка за метална спојка со канал 
на олово. За овој единствен пример засега немаме аналогии 
и не знаеме дали воопшто претставувал дел на ципус.

Со тоа ние го завршуваме текстот, заклучувајќи дека 
надгробниот ципус на тлото на Македонија во првите векови 
од новата ера бил изработуван во две варијанти: -  постамент 
со пинија, и до сега непознат во нашата литература -  поста- 
мент со пирамида.

16.IV 1993

S U M M AR Y

Dafinka Kalamadevska Mihailova -  V. Liléié: CIPPUS TYPES IN MACEDONIA

In Macedonia there are tombstone monuments of the cippus type consisting of 
base and oak apple shape. Ten examples have been registered: five in Skopje, one in 
V. Bon£e, one in Brailovo, one at Negotino, one in v. Dolni Disan and one in v. 
CrniÊani.

Another type of cippus was noticed in a form of pyramide instead of oak apple 
at the churche of St. Jovan, v. Bonie.


