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Од 4 в. н. е. во нашиот регион во мозаичните посвети, натписи, заветни надгробни 

споменици, доминира грчкиот алфабет, а примерите на латински текст во мозаик 

(Базилика Ц или голема епископска базилика, Хераклеја, покрај влез во среден брод, 

донаторски натпис од матроната Виника [1]), или врз пластика после 4 век (натписот за 

обновата на градската порта на Баргала најден во Ханче, 371 г.), се многу ретки (Конјух, 

импост капител, Виничките икони, сите од 6 в.). Реликвијарите најдени во ѓакониконот 

на Епископската Базилика во Баргала исто така содржат латински натпис, но овде 

може да се работи за поклон.[2]  

Од содржината на зачуваните текстови во овде разгледуваните натписи, се гледа дека се 

работи за формули - сентенци од псалми, евангелија, со кои се слави Бог, изразува 

почит кон Бога, му се упатува молитва за спас на душата, да биде милослив, да биде на 

помош, се афирмира божјата моќ, се одредува намената на објектот и неговиот ктитор. 

Во примерите од Сирија, која е единствена територија на Византија каде се потврдува 

дека немало економска декаденција, туку просперитет во периодот од 4-6 в., имаме 

натписи со заштитна амајлиска функција, односно со кои градбата се варди од злото 

преку крстот, симболите и името на Христос, единствениот Бог.[3]  

Во нашите примери, ктиторот на мозаиците или е анонимен (Поликонкалната црква, 

Плаошник, Лихнидос, или барем го дознаваме името (Перистерија) или пак рангот 

ѓаконица[4] на некои од ктиторите на мозаиците на обновената Епископска базилика 

во Стоби од 5 век, или имаме среќа да го знаеме и рангот и името -ѓаконица Сосиа 

Паула од новооткриената базилика во 2001/2 г. на Плаошник[5]). Во случај на 

ктиторство на целиот објект или негова реконструкција, значи пообемен зафат, според 

употребената формула ктиторите себеси се прикажале како понизен Христов слуга: 

епископ Хермија од Баргала, на јонскиот капител од Епископската Базилика; или 

неговата улога во изградбата на објектот се потенцира и со тоа се изразува неговата 

светост, па се употребува најсвечениот епископски епитет ἁγιώτατος- Стоби, 

Епископската Базилика -надвратник во кој епископот Филип се спомнува како основач 

на црквата, а за време на епископот Евстатиус е извршена нејзина обнова, според 

посветен мозаик од втората фаза на базиликата; односно се означува за време на кој 

црковен и световен владар е подигнат споменикот и по кој повод (Хераклеја, историски 

потврдениот епископ Јован, кој ја дарувал градската фонтана во Хераклеја по повод 

роденденот на Јустинијан 562/3 г. [6]).  
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Меѓу првите примери ранохристијанска пластика спомнат во стручната литература е 

надвратникот од Епископската Базилика, Стоби, пронајден во с. Росоман, месност 

Стара Црква, од Хеузеѕ, и објавен со слика од Халд.[7] Едниот негов дел се чува во 

Народниот Музеј во Белград, поголемиот се наоѓа на платото западно од Епископската 

базилика во Стоби. За првпат е протолкуван од Балдуин Сариа.[8]  

Буквата Л стои за Емануил. Ова е извадок од Св. Писмо по Матеј, 1, 23 Ἐμμανουήλ, ὅ 

ἐστι μεθερμηνευόμενον, Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός.  

Ἐμμανουήλ + μεθ’ ἡμῶν ο Θς  

Ο ΑΓΙωΤΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ + ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΤΟΥ ΘΥ 

ΕΚΚΛΣ  

Емануил, Бог е со нас 

Многу светиот епископ Филип ја изгради светата црква на Бога  

Во натписот има скратеници θς, θΥ, εκκλσ  

И. Николаевиќ и Д. Феизел сметаат дека потекнува од 1/2 на 5 в.[9]  

Формулата свет “агиотатос” за епископ не значи дека тој бил починат кога е впишуван 

натписот, за што зборуваат примери од Солун и Едеса.[10] Ваквата формула на текстот, 

особено на надвратници, се употребувала во мала Азија, Сирија, а на друг тип 

споменици и во Никомедија, на ампули од Монца, а постои и нејзина латинска 

верзија.[11]  

Од околина на Стоби потекнува и една посветна (надгробна) плоча, (приватна 

колекција), откршена на 4 дела, со следниот натпис кој можеби се чита  

ΜΝΗΜωΝ ΕΥΘΗΜΗΟΥ  

ΝΤΣ  

ΚΝΙΤΟΥ  

Споменикот или МНЕМОН (тогаш би бил син на) ЕФТИМИЈ МУ ГО ПОДИГА НА 

КНИТ [12]  

На една керамида од Баргала најдена во близина на писцината на постариот 

баптистериум, е врежан текст во кој се моли за спас на душата на некој Мусониус 

(можеби мајстор керамичар или скулптор?), каде имаме груб приказ на балдахин од 

кој виси кандило - симбол на небо, рај, заштита, и под него оранс фигура, многу 

стилизирана. Според Алексова, под ова име се крие маченикот над чиј гроб најпрвин 

бил изграден мартириум, а потоа во близина е изградена Епископската Базилика во 

Баргала, при што гробот на мартирот е претворен во баптистериум и лоциран во 

неговата средина.[13] Многу е неверојатно некој да се моли за спас на душата на еден 

маченик, ако мачениците за Христа знаеме дека со своите дела се веќе во рајот, односно 

спасени.  
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Капители со натписи  

До сега од опусот од над 465 инвентирани рановизантиски капители во Македонија[14] 

се зачувани три капители со натписи аплицирани на абакусот: локалитет Баргала, 

Епископска базилика, с. Козјак, Штип, (Музеи на Македонија, Скопје, постојана 

поставка), с. Коњух, кратовско, ротондата (Куршумли Ан, Скопје) и од Охрид, наод под 

улица Климентска, (Галерија и Музеј Охрид, лапидаријум) и само еден фигурален 

капител со орли кој содржи монограм (Малата базилика во Хераклеја, Битола). Првиот 

споменат јонски капител е од влезниот трибелон на Епископската црква на Баргала, 

импостот од Конјух припаѓал на колонадата од двојни столбови под куполата и 

веројатно имал централна позиција спроти влезот, за охридскиот не е позната точната 

позиција, а хераклејскиот припаѓал на крстилницата.  

Јонскиот капител од Баргала на челната страна на абакусот има врежан натпис поради 

што и изградбата на базиликата се припишува на Епископот Хермија, текстот гласи  

 

(Христе помогни му на својот роб, епископот Хермија).[15]  

2) импостот пронајден под Климентовата улица во Охрид, декориран е со христограм 

впишан во круг од три прстена. Абакот има врежана скратена верзија на истата 

формула од надвратникот на ЕБ во Стоби, без име на дедикант. Првата буква од 

натписот недостига, можеби било Λ од Εμμανουήλ, значи скратена варијанта на 

цитатот од Св. Писмо по Матеј, 1, 23, или можеби имало крст, а потоа следи текстот 

ΜΕΘΗΜΟΝ ω Θεως (Бог е со нас) Има неправилности во пишувањето, каде Ω е заменет 

со О.  

3) импостот со претстава на кокошка (голуб) од ротондата во Коњух, на челната страна 

на абакусот има натпис на латински кој гласи: DOMATRIRS, а се толкува како DOMUS 

MARTIRIS (дом на Маченици, martirium). За Радојчиќ, кокошката го преставува самиот 

Христ, инспирирано од едно место од Евангелието по Матеј (XXIII, 37) во говорот на 

Христос против фарисеите. Обликот на буквите е типичен за 6. в.[16]  

Истата формула за спас е врежана на зид од ранохристијанска гробница од Врчви, 

населба Чашка, Велес, откриена неодамна[17], каде недостига името на лицето за кое 

(кои) се однесува, а како интерпукција меѓу ΚΥΡΙΕ и глаголот ΒΟΗΘΗ има хексаграм со 

подолг вертикален крак.  

Во Грција се познати неколку импости и јонски импости декорирани со крст или без 

украси, со посветни натписи, воглавно на епископи, врежани истотака на абакусот, 

каде преовладува формула за спас на душата со која му се обраќа на Бог или на 

Богородица. [18]  

Ќе напоменам и примери на две бази со впишан текст. Првиот е од локалитетот 

Баргала, испишан врз база-постамент, кој Блага Алексова го наведува заедно со други 

примери пластика на иста табла под римска скулптура, сл. бр. 249, грчкиот текст не 

може да се прочита од ваква фотографија[19], аналоген според тоа што е испишан на 

база му е постаментот објавен на сл. 4 кај Феизел, со ранохристијански текст ex voto. 
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Вториот пример е база од катедрална црква во Крупиште, објавен од Б. Алексова без 

никаков коментар нити е дадено читање како и кај претходната база.[20]  

Капители и бази со врежани букви  

Бројни се примерите на капители, како и на неколку бази и менои со врежани букви. 

Преносот, односно подигањето на пластиката од каменоломот или местото на 

обработка и претходи на монтажата која се олеснува со впишување на ознаки-букви, 

одозгора или одоздола. Кај нас воглавно се употребуваат за таа намена грчки букви.[21] 

Ќе наведеме само некои од капителите со врежани букви: импостите од Централната 

базилика (A, E и Δ), Осмата базилика (Α, Ο и Λ); и импост од галериите на 

Епископската базилика во Стоби (Σ), импост од Костоперска Карпа, Нагоричино, 

Куманово, (А), импост од дворот на Св. Петка, Охрид (Β); импост со кантарос, 

Плаошник, (Β); како и врз абакот на јонскиот капител од Мородвис (Σ), база од 

Епископската базилика во Стоби и мено најден во близина на Епископската 

резиденција во Стоби (Β). Архаична комбинација на крст и буквата Р (христограм) 

покажуваат два четворолисни капители од Баргала и една база од Епископската 

базилика во Стоби, како и плоча од с. Древено, кратовско, каде се дополнети со α и ω. 

Сепак се применувале и латински букви: буквата L (мал јонски капител со врежан 

кантарос на ехинусот, Осма базилика во Стоби, импост за мено од Централната 

базилика во Стоби). На лицето на импостот за мено од Хераклеја, декорирано со 

рељефен крст и две гранки, горе, под абакусот, лево од крстот има врежани букви ХЕ. 

На долната страна на коринтскиот капител од Св. Арханѓели, с. Претор, денес во 

Музејот во Ресен, секундарно е врежан акроним представен горе лево и десно од 

големиот крст IΞ и ΙΝ, каде буквата Ι е извиена.  

Цолт објавува и ознаки на работилници од Истамбул, кои можат да бидат во форма на 

букви, или знаци, видливи на предата страна и на абакусот на капителот.[22]  

Капителите со монограм според Јоахим Крамер спаѓаат во т.н. примарно датирани 

капители.[23] Капителот од Малата базилика во Хераклеја со орли на аглите е 

единствениот пронајден примерок на наша територија што поседува монограм. Во 

нашето соседство само во Царичин Град, Косово, односно Несебр, Бугарија се 

пронајдени капители со монограми на Јустинијан кои стилски припаѓаат на крајот на 

неговото владеење, односно средината и 2/2 на 6 в. [24]  

И. Николајевиќ предложила читање на името на сопственикот на хераклејскиот 

монограм како епископ или архиепископ Јован, а помалку веројатно како 

Пахомиоу.[25] Околу 550 г. во монограмите дифтонгот ΟΥ се јавува во лигатура, како 

што е изработен и на самиот капител, кој се датира во ова време. За попрецизно 

датирање на капителот и неговиот монограм, како и за прифаќање на името на 

епископот Јован кој се спомнува во изворите како единствено можно читање ни помага 

натписот на симсот од градската фонтана во Хераклеја, подигната 561/2 г. по повод 35 

годишнината на владеење на Јустинијан И, за време на епископот Јован. Пред името на 

Јован нема никакав епитет, туку се вели дека е изработена во негово време (ΧΡΟΝωΝ 

+ωΑΝΝΟΥ). Свеченото предавање на фонтаната во употреба се случило на 10. 09. 562 

г.[26]  
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Истотака и Д. Феизел го датира овој капител во 6. в. и наведува дека типот на 

монограмот нема аналогиии во Илирик, но се среќава на коринтските капители во 

Сирија, кои често се декорирани со монограми. Аналоган му е врежаниот монограм од 

заветна плоча на некој ѓакон, од 5-6. в. од Мустхена, денес во Византиската Школа во 

Атина. [27]  

Најголем дел од овде споменатите и датирани наоди се од 1/2 на 5 и од 6 в. [28], а двата 

употребени библиски цитати во натписи од Стоби и Охрид и скратената форма на 

капителот од Конјух се по Евангелието на Матеј. Скоро секаде текстот започнува со 

крст кој служи и како интерпункциски знак, односно ги разделува зборовите, а кај дел 

од примерите се употребува бршленот, што е вообичаен интерпукциски знак во 

римскиот период (како и на крајот на мозаичниот натпис впишан во круг од 

новооткриената базилика во Плаошник). Во развиениот среден век зачуваните 

примери на надвратници со ктиторски натпис (кај нас во Св. Богородица, Велјуса, Св. 

Пантелејмон, Нерези, како и светечката фигура од корнизот секундарно вграден како 

надвратник на јужниот влез на Св. Софија, Охрид) зборуваат дека овие делови 

пластика биле сметани за најсоодветно место за истакнување на улогата на ктиторот.  

Бидејќи употребените библиски цитати во натписи од Стоби, Охрид и Конјух се по 

Евангелието на Матеј, а и дел од средновековните фрески кај нас, на пример 

Голготските настани од наосот на Св. Димитрија Марков манастир кај с. Сушица, 

Скопско се инспирирани од Евангелието по Матеј[29], можеби би требало да се 

размислува и во насока на причините за избор на Матеевото евангелие како 

инспирација во уметноста на ова подрачје. Тој првиот напишал евангелие 8 г. по 

Христовото Вознесение на еврејски јазик и затоа неговото евангелие е прво во Светото 

Писмо. [30]  

Дали случајно една од најубавите икони создадени од големите сликари Михаило и 

Евтихије за црквата св. Богородица Перивлепта, Охрид околу 1295 г. (Охридска 

галерија на икони) ја има монументалната претстава на овој евангелист во цел раст? 

Зошто кај нас недостигаат средновековни икони на другите евангелисти?  
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