
Г. СПАСОВСКА

Н АД ГРО БЕН  Н А Т П И С  Н А  М. VALERIUS M A R IN U S  D ECU R IO N  
Н А  К О ЛО Н И ЈАТА  SCUPI

Bo мај 1970 година во населбата Влае на ул. 1462 при земје- 
ните работа за градење на станбена зграда беше откриена камена 
циста од саркофаг за која беше известен Заводот за заштита на 
спомениците на културата на град Скопје од страна на изведува- 
чот.1) По извршениот у вид,, ее изведе заштатно испитување на гроб- 
киот објект-циетата, како и на просторот околу неа.

Цистата се наоѓаше, одноено* беше откриена, во хоризонтална 
ноложба во ископот, каде земјените работа машински се изведу-
в.аа, на длабочина од околу 2 м. од денешното ниво на теренот, 
без капак и исполнета со речей песок (Сл. 1). Составот на земјата 
во ископот го сочинуваат: слој од речей нанос —  лес, а под него 
се јавуваат слоевито речей песок и чакал.

Испитувањата беа насочени на внатрешноста на цистата, 
како* и на просторот околу н>еа.2) Резултатите од ова и(спитување 
се следните : во цистата не ее откриени остеолошки остатоци на 
покојникот, како ни гребни прилози. Исто така никакви наоди 
не даде и испитуваниот простор околу цистата. Таа е монолитен 
квадар, направеиа од камен варовик со следните димензии —  
надворешни: 231 см. должина, 116 см. ширина, 100 см. висина; 
внатрешни: висина 80 ем., а ширина 87 см.; на горната ивица из
ведена е профилација. Во внатрешно1ста подот се издига кон една 
од попречните страни за 10 ем. по цела широчина и прави „пер- 
иица‘‘ за покојникот. Од надворешната страна е профилирана на 
двете попречни и едната вертикална страна (каде е Схместен над- 
гробниот епитаф),3) со една или две пластични траки од 7,5 см. 
и 13,5 см. (Сл. 2).

О Градежьш'те работа ги гдзведуваше Г. П. „М аврово“ Скоп je. Н э  
раководрхтелот на објектот м у  заблагодаруваме што навреме не извеети 
за OBioj наод.

2) В о  испитуваьъето, псжрај авторот (на оваа белешка, учествуваше 
и Ж ивоин Винчиќ, археолог конзерватор.

3) До1С1ега, освен а*вој наод на саркофаг со надгробен натггис и оној 
откриен во с. Бардовци од страна на Др. К иро Т ру хељ к а  во 1929 год., 
друг наод од овој вид на територмја на градот Скоп je  и околијата не 
ни се позната.
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Од натвиеот дознаваме дека во саркофагот бил погребен 
декурионот на колонијата Скупи М. Valerius кој живеел 68 години. 
Дедиканти се нешвите синови Marcilius Valerius и Marinus. Нат- 
пиоот, а со тоа и саркофагот времейски, веројатно, припаѓаат на 
втората половина на II или почеток на III век од нашатд ера

Од истото место пот-екнува и капак на две води со елободни 
акротерии на челните страни, откриен нетто подоцна од страна 
на изведувачот; при откривањето е оштетен и му недоста|суваат 
двете акротерии. Направен е од камен варовник, а оочуваните 
димензии му изнесуваат: должина 213 см., широчина 124 см. На 
челната страна имя вдлабнатина во која се гледа остаток од 
спојница (Сл. 3).

Двата наода, цистата и капакот, најверојатно, прават една 
гробна целина, односно еден саркофаг. Оваа гробна целина е 
нарушена, насилно отворена во минатото и ограбена, а со текот 
на времето се нашла под наслагите на песокот.4)

Сл. 1

4) В о  в аква полож ба беа откриеки гробови на едва м ала римска 
еекротюла на ул. Партизанска во 1969 год., непубликувана, чие ископува- 
њ е беше изведено од страна на: археологот Оанев Воислав и гютгшшаната.
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