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ГРОБНИ ЕДИКУЛИ И МАВЗОЛЕИ ОД АНТИЧКО ВРЕМЕ 
ВО CP МАКЕДОНША

Во текот на теренските истражувања во рамките на на- 
учно-истражувачкиот проект „Стари градови и тврдини во Сред- 
ното Повардарие“, меѓу 1985—1988 година, на дваесетина лока- 
литети документирав1 камени остатоци од ломали (едикули) и по- 
големи (мавзолеи) гробни споменици. Во скоро сите случаи се 
работи за формата и обликот на храм од првите векови на на- 
шата ера.

Едикули

На јужната периферија на селото Тремник, локалитет 
„Црквиште“, забележавме остатоци на голема раноримска не- 
кропола со урнатини на еден мавзолеј.1 Mery останатото тука 
ее наота и еден покривен елемент на гробна едикула. Toj е вкр- 
стен, четирисливен. Бил иоставен врз четири столбци. Одоздола 
оформек во вид на два вкрстени свода во чиј пресек гледаме 
стилизирана розета (сл. З).1 2 Од локалитетот „Танко патчеа близу 
кавадаречкото село Глишиќ потекнува уште еден каменей пок- 
рив од мала гробна едикула, одоздола издлабен сводесто (сл. 
1). Во непосредна близииа на античкиот град Еударист, кај се
лото Дреново, Кавадарци, во рамките на Југозападната некро- 
пола, на локалитетот „Валевица", се наоѓаат остатоци на нешто 
поголема едикула. Издигната на доминантна шзиција со широка 
панорама кон Тиквешкото поле на исток и патот по долината 
на Раечка река на запад (сл. 7 и 8).

Вообичаениот начин за решавање на плафонот кај едику- 
лите е рамен, односно касетиран, исто како кај големите рим
ски храмови. Во покривните елементи на едикулите гледаме вре- 
жани плафонски касети со различии украсни мотиви. Така ка- 
сетите на едикулите од Кавадарци и околината, од селото Бо-

1 В. Лилчиќ, Антички храм кај Тремник, Годишен зборник на Фило- 
зофскиот фа!кул(ге(г (ГЗФФ), ich. 12 (38), Окоп je 1985, 73—82.

2 (Исто, 77г.
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јанчиште, или Тремник, содржат портрета на покојниците во
плиток релјеф, поставени помету цветови — розети, орли, змии.

Освен покривите од едикулите, документиравме и карак- 
теристични елементи од долните партии на овие градби. Тоа се 
делови на подиумот, или крилни плочи кои го носеле покрив- 
ниот елемент. Овие плочи имаат на својата челна, тесна страна 
гю вертикала пластично претставен јонски или коринтски по- 
лустолб со база. Долниот дел од овие плочи пак обично бил 
класен во облик и со профилација на минијатурен римски стило
бат. Вакви плочи од едикули потекнуваат од селата Тремник 
(сл. 6), Тимј аник, Долни Дисан (сл. 4), долни дел на плоча од 
неиознат локалитет (сл. 5), Дреново (сл. 7). Поранешните истра- 
жувања забележале и еден покривен елемент во вид на пирами
да. Постаментот на едикулите бил оформен од неколку право- 
атолни плочи. Во челната, обично во посебно врамено поле, бил 3

3 Dr. Haid, \Auf Trümmern Stobis, Stuttgart 1917, 57—58, Abb 47.



врежуван епитафот. Вакви карактеристични челни плочи од по- 
стаментите на едикулите потекнуваат од неколку раноримски 
некрополи кај селата: Глишиќ, Чашка, Барово, Д. Дисан.4

Слика 3: 8 — Дреново
Мавзолеи

Остатоци од храмови-мавзолеи забележани ce кај селата 
Голозинци и Чашка, општина Т. Велес. Во нашите истражувања 
особено внимание посветивме на примерите со карактеристична 
камена, архитектонска пластика. Покривните елементи на пожа
ли мавзолеи кај селата: Пирава и Вешје, потоа Валандово, има- 
ат како и едикулите, касетирани плафони, декорирани најчесто 
со цветови. Покривот на овие споменици обично бил изработен

4 iH. Вулић, Споманик СКА, LXX, бр. 142; Б Јосифовсжа, Наколку 
иеиздадени грчки и латински натписи од Македонија, Жива Антика (ЖА), 
III/-2, Ckonje 1953, 229-231, сл. 4, 239-241, ел. 8; И (Вулић, Спом XCVIIÎ, 
бр. 107.
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од два монолитни фронтони, или помету овие бил монтиран пре- 
оден сегмент (пример Валандово). Kaj сел ото Тремник3 и Ба= 
рово" забележавме урыатини на два поголеми мавзолеи. Внима
ние привлекуваат камените елементи од Барово. Идентификував- 
ме делови од челните фасади, забати, архитрав, венец, стилобат, 
како и плафонски плочи со касети во кои гледаме врежани пор
трета на машка и женска индивидуа, можеби сопружници.

Икоиографско-симболички аспект на градбите

Разгледувано иконографски, односно типолошки, едику- 
лите во основа претставуваат мали правоаголни градби во облик 
на храмови. Подигнати врз постамент — депо (идеја на хипоге- 
умот кај големите храмови)5 6 7 во кое била полагана урната со пе- 
пелот на покојникот. Идејата на еден ваков споменик била да 
издвои и го формира светиот простор, кој според вертикални- 
от поредок на елементите треба симболички да го претстави 
успонот на душата кон небесниот свод (идеализација, според 
Сенека мртвите одат кон ѕвездите, т.е. вршење врлини — вир- 
тус го отвора патот кон ѕвездите, седењето со боговите донесу- 
ва вечност; а според Вергилие и Хорацие: да се постигне слава 
значи издигиување на небото),8 односно тоа е патот кон Ели- 
сејските цветни полиња, каде престојуваат душите на правед- 
ните.9 Во смисла на ваквите толкувања, постаментот го симбо- 
лизира подземниот дел (симболичко собиралиште на животни- 
те сили и нивна метаморфоза), а самиот храм е надземен дел, 
симболички „отвор кон горе“, за комуникација со боговите,10 11 
посветен простор во кој се врши апотеоза, хероизирање на ду
шата, тоа е точка во која се спојуваат овоземното и небесното. 
Оттука за овие градби, доаѓа и називот хероон веројатно широ
ко упогребуван и кај нас. Пример: во епитафот од една едику- 
ла кај Д. Дисан, лок. „Кофкарец“, се вели дека хероонот за ро- 
дителите и братот го подигнале лицата Диоскурид, Александар 
и Ѕоил.11

Kaj гробните едикули во Шемпетер, CP Словенија, долни- 
от дел, постаментот на градбите е обликуван како висок рим
ски стилобат.12 Римскиот стилобат е присутен и кај нашите при- 
мери, меѓутоа димензионо намален, упростен и пренесен како

5 В, Лилчијќ, н. д.
6 Йети, (А!нггич1ки храм кај Барово, ГЗФФ, вд. 14(40), Ск'още 1987, 

135—1148.
7 Enciklopedija likovnih umjetnosti 2 (Đ—ini), Zagreb 1962,538.
8 Мијрјкавић, И|ко1вографске Сту|дије, Нови Сад 1974», 64.
9 П. Hunger, Lexiklon der griechischen und römischen Mythologie, 

Wien 1953, 103 — Elysium, 367 — unterweit.
10 M. ЕлЈијаДе* ObîctIoi и профано, Нјови Сад 1986, 64.
11 Б. Јосифовска, и. д , 239-241, слв. 8.
12 Ј. MaraoBiCKH, Гробница Ееијеваца, Свь 11-12, Друштво иоторичара 

уметности ÖP Србије, Београд 1981, 21, 2\.
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релјефна декорација на долните површини на крилните плочи-
анти.

Општо земено, во конструкцијата на нашите едикули за- 
бележуваме интенција кон упростување на украсните архитек- 
тонски делови преземени од големите храмови.

Икокографијата на раноримските надгробии стели од CP 
Македонија, всушност, не е ништо друго освен повторување на 
идејата на херонот, пренесена на рамната површина од камени- 
те плочи. И тука постои подземен дел (натписното поле), над- 
земен дел — храм (релјефно поле), покрив на храмот (фронто- 
нот на стелата со акротерии). Честопати во фронтоните на сте
лите гледаме претставен или рамен плафон или свод на плиток 
релјеф и разни симболични мотиви (цветови, шишарки и сл.).

Сеуште не се археолошки ископувани големите храмови 
— мавзолеи кај нас, за да го знаеме нивниот план и другите 
детали. Единствен подобро познат храм е ornoj од Марцинци, по- 
светен по cè изгледа на императорот Комод.13 Анализата на по- 
кривно-таванската конструкција од нашите примери, особено 
мавзолејот од Барово,14 15 16 зборува дека имале сличен план. Се ра
бота за типовите простил или ин антис, со правоаголен наос и 
пронаос. Ваквата просторна елевација во основа необично потсе- 
тува на постарите хеленистичко македонски гробници, кои ре- 
довно имаат челна фасада, исто така во облик на xpaM.f Гра- 
дежно-архитектонските карактеристики на нашите примери, ка- 
ко и очигледната идеја на реинкарнација, укажуваат во однос 
на италските гробни споменици, на многу постара и независна 
традидија со потекло од Исток. Тоа се таканаречените малоази- 
ско-грчки типови, како ги декларира проучувачот X. Г. Френц во 
својата студи ja за споменикот на Нереидите на Ксантос, на Пе
рикле во Лимира, Маузол во Халикарнас (сите во Мала Азија), 
кон тоа треба да се вброи споменикот на Захарие во долината 
Кедрон (Палестина)17 и друга.

За нас се особено интересни и блиски на нашите приме
ри, аналогиите од Мала Азија. Култот на мртвите во овој про
стор бил необично силно застапен. Секој град во првите веко- 
кови на новата ера имал по неколку некрополи со бројни над
гробии споменици долж пристапните патишта. Во Киликија на

13 В. Оојкјоловска, И cap—1Ма|рвинци и долината на (В ар дар во антич- 
ко време, Окопје 1986, 16'4

14 В. Лилчиќ, н д., 144, т. 6).
15 М. .Andmnikos, The Royal Tiombs at Aigai (Vergina) in Philip of 

Macedon, Athens 1980, 188—-231, fig. 102i
16 H. G Frenz, Drusus Maior und sein monument zu Mainz, Jahrbuch 

des Römisch — Germanischen Zentralmuseums Mainz, 32, Mainz 1985, 411 
-412.

17 M. Avi—Yonah, Jérusalem, Dictionnaire archéologique de la Biblîe, 
Paris 1970, 164, ill. 37.
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пример, постоеле два типа хероини. Тип кула во својата тен
денцией на возвишување по вертикала има слична идеја како 
машите грюбни едикули. Имено, традицијата на градбите издиг- 
нати кон небото, потекнува од желбата за приближување кон 
божествената моќ, обид за поврзување на три света: подземен, 
земјата и небото.18 Вториот, повеќе применуван тип бил обичен 
храм, ин антис или простил. Повеќе примери на двата типа се 
наоѓаат кај: Десене, Гамбазли, Топиларин, Овагик, Елеуса, Шо- 
хут, Касаба и други. Импресионира извонредно добрата сочува- 
ност на овие градби19

Една од карактеристичните појави во оваа проблематика, 
претставува поставувањето на покојниковиот лик (релјефно по- 
прсје, фигура, цела статуа или портрет во плиток релјеф) во не- 
говиот гробен споменик, слично како поставувањето на статуи- 
те на боговите во храмовите. За широките размери на оваа по- 
јава на преодот од 2. во 3. век зборувал христијанскиот теоре- 
тичар Тертулијан („им подигате на боговите храмови, на ист ка
чин на мртвите. . .  и на статуите им наведувате исти облици“).20 
За што се работа? Идентификацијата со божествата (деифика- 
ција) на култот на мртвите во римско доба била особено при- 
сутна. Според Енеј, називот на мртвиот татко е свет татко, 
божествен татко; кај Корнелиј Непот слично. Слични претстави 
наоѓаме и кај Грците. Според Есхил и Еврипид покојникот бил 
почитуван како подземен бог и нарекуван „блажен бог".21 Лин- 
гвистичката анализа на О. Фрајденберг, на повеќе термини со 
сличен корен во латинскиот, не води до единствена конструк- 
ција: ден — бог — небо, односно бог е смртта ко ja станала 
живот, пекол во значењето на небото, ноќен мрак преобразен 
во ден.22

Примери кај нас. Дел на стела од Битола: долу натписно 
поле (одкршено) во релјефното поле млад Дионис, тимпанонот 
горе две змии, урна и полумесец — чун23 Дионис—Бах, боже- 
ствено дете два пати родено, меѓу останатото и хтонски бог, ос- 
лободител од подземјето, оној кој ги упатува и води душите, 
управува со игрите на мрвите во подземките ливади на Хад. 
Поради тоа што својата мајка ja  извел од подземниот свет и во- 
вел на Олимп меѓу боговите се претпоставувале дека и на луѓе- 
то им го отвора патот кон бесмртноста.24 Еден од Дионисовите 
атрибута е исто така бршленова, односно винова лоза, што ги

ls J. Chevalier -— Λ. Gheerbrant, Rječnik simblola, Zagreb 1983, 331-332.
19 J. Keil — A. Wilhelm, Denkmäler aus dem Rauhen Kilikiien, Monu

menta Asiae Minoris lantiqua, viol. XII, Manchester 193 i.
20 Dr. К. Baus, Dier Kranz in Antike und Christentum, Bonn 1940, 126.
21 O. Freidenberg. Mit i antička književnost, Bidograd 1987, 44.
22 Ibid. 0 .Q
23 FC Вулић, Спом. LXXI, бр. 32
24 J. Chevalier — A. Gheerbrant, о с., 121-—122.
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гледаме како израснуваат од урните, не случајно поставени на 
надгробните стели од Пеќ (Косово).25 * Очигледно урната со земни» 
те остаюци на покојникот го симболизира подземниот свет, од» 
носно лозата е симбо лично претставена иницијација.

Уште еден сличен пример имаме во Стибера, во храмот на 
ТихеЛ Под северната ниша, во подот бил формиран ботрос. Оп- 
што гледано бунарот симболички претставува една комуника- 
ција, синтеза на небото, земјата и подземјето, врска со престоју- 
валиштето на мртвите.27 Во нишата бил постамент со испишано 
име на покојната, главна донаторка на храмот — Антестија 
Фуска. На постаментот стоела статуа на мало, голо дете — Ерос.28 
Во основата на оваа ситуација, преку подземниот свет (ботрос), 
покојниковата душа (А. Фуска) и бесмртниот Ерос кој го сим
болизира соединувањето, поврзувањето, прегратката меѓу зем- 
jara и небото, јасно гледаме пример на верување во иниција- 
цијата.2'

Слично како на стелата од Битола, две змии гледаме и во 
тимпанонот на едикулата од Тремник. Змијата е архетип на чо- 
вечката душа, живот во длабините кој исчезнува и повторно се 
para. Kaj Грците претставува наличје на духот, ги помирува ду
шата, доброто и злото. Во егејскиот свет владеел народен обичај 
да се излие млеко на гробот, за душата на покојникот која ce 
реинкарнира во змија.30 31

Дветови — розети редовно се појавуваат во скоро сите 
плафонски касети. Ги има на скоро сите надгробии стели од 
римско доба на подрачјето на CP Македонија. Симболички ги 
претставуваат душите, духовните средишта, Елисиум. Според не
кой автори тоа се ѕвезди. Во таа смисла тие се извор на светлост 
во храмот со небеско значење/1 Орелот го симболизира духов- 
пото обновување, успонот на душата и врска со небото.32 Дел- 
фините (на плафонската касета од Барово) од Дионисовиот култ 
се гусари покајници, кои го заробиле Дионис. Заради откупува- 
ње на гревовите тие ги носат душите на мртвите.33

25 Н. Вулић, н  д., бр. 275-278, бр, 280.
2ъ D. Vučković —- HodJorović, Styberra, Archejologia Jugoslavioa IV, Be

ograd 1963, 70—71.
27 I  Chevalier — A. G heerbrant, o.c. 68.
28 Идентификаций нја Д. В). Тодоровиќ, во и.д., 83-84, со Дионис 

е е  е точна заггоа што тема щраш од кЈантарос, Идешпфикацијата со Хе- 
ракде според Б. Јосифовска, В'одич низ лапидариумот, Окопје 1953, 61,76, 
сл. 29, исто така ее le точна породи то!а што споменатата змија веушнорг 
претставува ремен юд футрола за сдрели врз кои детото се потпира. Нар 
BiepojaTHO се работи за Epioiq.

29 М. Елиаде, н  д., 159—163.
30 J. Chevalier — A. Gheerbrant, D.Q., 796—804.
31 Ibid, ос,, 83, 813.
32 S. Perowne, Rim ska mitologija, O patija 1986, 76—77.
33 Д. Ср;еј!овић — A. Цермановић, Речник грчке и римске митоло- 

гије, Београд 1979.
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Очигледно во подрачјето на CP Македонија, односно засе- 
га најмногу во Повардарието, во првите три векови на новата 
ера бил застапен и овој, досега во нашата наука непознат начин 
на одбележување на гробовите. Значи, наспроти поскромните 
гробни плочи — стели, некой жители си подигаат споменици — 
хероони (или според латинскиот: помали градби — едикули, и 
според гробниот споменик на Маузол во М. Азија поголемите 
традби — маузолеи) .

Оваа карактеристична, досега непозната надгробна архи
тектура сепак сведочи за големото внимание посветувано на кул- 
тот на мртвите во тие времиња, потоа ги илустрира општествено- 
социјалните разлики меѓу населението.

Viktor LILČIĆ

AN UNKNOWN TYPE OF TOMBSTONES IN SR MACEDONIA 
FROM THE FIRST CENTURIES OF THE NEW ERA

S u m m a r y

In  the text is given оде up to  now unknlown way in  the scientific 
literature for m arking the graves above the earth  in  the aerly Christian 
period in SR Macedonia. I t  refers to architectiionic constructions — heroons 
as they were called by the local population. There are  building w ith sm aller 
dimensions — edukuli, (small buildings) and big buildings — mausoleums. 
From  a tipological point lof view they follow the form  of the  Roman church 
w ith sm aller dimensions depending on the financial possibilities Of the per
sons who ordered the building. The objects have been constructed alm ost 
totally w ith stone elements among which m ostly the m arble as used: 
white and rosie, then in a  great m easure the gray volcano andesite. W hat 
refers to the tipioljogy of the stone architectlom elements we differ: w ith  
the big mausoleums there are  sam e parts as in  the  big churches (from the 
front and back bronts, architrav, fridgies, and the like); w ith the sm all 
edikuli (buildings) the same elem ents from  the bigger churches, bu t dimen
sionally reduced and usually m ore decorative un its  pu t on a  stonie element 
(moves w ith  four angles or m ore often w ith  twio w ith architrav, fridge, 
dentikulia, gejsjon, tim panon etc; wing plates ■— anti w ith sfome decoration, 
on the fron t side ingraved halfcolomns w ith bases and ion o r korin t's se
michapels). On the ceiling is noticed m ore relief presentations, besides the 
portraits of the dead, snakes, eagles, rose flowers. All together they repre
sent usuial symbols in the cult pf dead, connected w ith the  belief in  life 
after death.

34 J. Mаглоиски, m д., 31i.
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