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Увод 
Во латинскиот јазик некои глаголи покажуваат различни особености во творењето 

на облиците од презентската основа, по што се разликуваат од обичните глаголи. Тие гла-
голи се нарекуваат verba anomala, меѓу кои спаѓа и глаголот sum, esse, fui. Овој глагол од сите 
verba anomala покажува најмногу особености. Така во поедини облици од презентската ос-
нова гледаме аблаут, атематска творба и ротацизам. 

Аблаутот е најзастапен во формите од презентската основа, каде што има варирање 
на полната степен од коренот *es со нултата степен *s-. Притоа формите со нулта степен се 
тематски, а формите со полната степен се атематски.  

На пример во индикатив на презентот активен е застапена нултата степен *s- во фор-
мите sum, sumus и sunt. Во останатите лица се гледа полната степен *es-, сп. es, est, estis. Во дру-
гите индоевропски јазици распределбата на полната и нултата степен не е иста. Во старо-
грчкиот на пример, во сите лица е присутно *es-, сп. 1л. синг. ei)mi/, лезб. e)/mmi (< *e)smi/), 2л. 
синг. ei)~ (< *e)si/), 3л. синг. e)sti/, 2л. плур. e)ste/ . Во санскритскиот полната степен се јавува 
само во сингулар, сп. ásmi, ási, ásti, а нултата степен се јавува само во плурал, сп. smás, sthá, 
sánti. Состојбата во санскритскиот веројатно најдобро ја отсликува првичната ситуација во 
индоевропскиот, каде што полната степен *es- била обележје на формите на еднина, а нул-
тата степен *s- била обележје на формите на множина. Санскритскиот во исто време пока-
жува и дека овој глагол првобитно имал целосно атематска конјугација. Тематските форми 
во латинскиот настанале по аналогија со тематските глаголи, а тргнувајќи од формата за 3 
лице множина *s-onti која била сфатена како тематска.1   И во конјунктивот на презентот ак-
тивен во сите лица се сретнува нултата степен од коренот *s-, сп. sim, sīs, sit, sīmus, sītis, sint; 
ст.лат. siem, siēs, siet; ст.инд. 1л. синг. sy$m, 2л. синг. sy$h, 3л. синг. sy$t, 1л. плур. sy$ma.2  

Кај овој глагол има и примери на ротацизам, во индикатив на имперфект активен, 
сп. eram < *esām, erās < *esās, erat < *esāt, erāmus < *esāmos, erātis < *esātis, erant < *esānt, во футур 
активен, сп.  erō < *esō, eris < *esesi, erit < *eseti, erimus < *esomos, eritis < *esetis, erunt < *esonti. Ро-
тацизмот не е забележан во другите јазици, сп. ст.инд. имперф. $sam, $s ($sīs), $s ($sīt), $sma, 
$sta, $san; фут. ásati.3 Останатите времиња кај овој глагол се градат од перфектната основа 
fu-. 

 
                                                 
1 A. L. Sihler, Comparative Grammar, str. 548-9. 
2 A. L. Sihler, Comparative Grammar, str. 553. 
3 A. L. Sihler, Comparative Grammar, str. 550, 552. 
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Истражување 

Предмет на ова истражување се формите од помошниот глагол sum, esse, fui кои се 
сретнуваат на натписите од Горна Мезија, во регионот на Скупи т.е. нивните фонетски, 
морфолошки и синтаксички особености. Во истражувањето се земени предвид првите 100 
натписи објавени во изданието ,,Inscriptions de la Mésie Supérieure, vol. VI Scupi et la région 
de Kumanovo“, ed. B. Dragojević-Josifovska, Beograd, 1982. Спецификите на овој глагол од 
фонетско-морфолошки аспект се објаснети во уводот. Интерес на ова истражување се 
формите на овој глагол во индикатив презент активен во 3 лице синг. и плур., бидејќи во 
првите 100 натписи се сретнуваат само тие. На овие натписи нема траги од сложенките од 
глаголот sum, esse, fui.  

Формата est се состои од презентската основа *es- и наставката *t < *ti. Kрајниот вокал 
i, во латинскиот е апокопиран, а неговото постоење го потврдуваат ст. грч. e)sti/, ст.инд. ásti. 
Во првите 100 натписи од регионот на Скупи формата est е составен дел од формулата 
H.S.E., /hic sītus или sīta est/, „Овде е положен или положена, овде почива“. Оваа формула 
ни кажува и за карактерот на натписите каде се сретнува формата est, а тоа се надгробни 
споменици. Индикативен е и фактот дека на првите 27 натписи, кои се претежно вотивни, 
не се сретнува ниту една форма од овој глагол. Отсуството на оваа глаголска форма кај на-
ведените натписи укажува уште и на едно друго размислување, дека можеби глаголот sum 
немал некоја посебна улога во содржината на таквите натписи. Имено, натписите се 
секогаш составувани според една типична формула.  

Во фразата H.S.E /hic sītus, -a est/ глаголот sum е употребен како дел од пасивна пер-
фектна форма од глаглот sino, sīvī, sītus, „поставувам, положувам“.  

Треба да се одбележат два натписа на кои формата est е употребена како целосна 
форма, а не како кратенка.  

a. Натписот бр. 44 е надробен натпис од крајот на 2, почеток на 3 в.н.е., пронајден во 
селото Бањане, Скопско. Текстот гласи: 

D(is) M(anibus) 
T.Dindius Marce[l]lus 
cornicularius legati 
leg(ionis) VII Cl(audiae) vix(it) ann(is) XL h(ic) s(itus) e(st) 
Quot  testa[me]nto fieri 
praeceperat[at fam]ula Par 
thenope n[---] eris 
f[aciendum] c[uravit]. Quod opu[s---] 
est idus Aug.[---] 
Aeliano [co(n)s(ulibus)]. 

„На боговите Мани, Т. Диндиј Маркел, корникулариј на легатот, седма Клаудиева ле-
гија, живееше 40 години. Овде е положен. Да се исполни заветот заповеда слугинката Пар-
тенопа ... наследник. Се погрижи за правењето. Делото е .... Августовски иди..... Аелијан 
конзули.“ 

Натписот е оштетен и нецелосен на повеќе места. Според Б. Драгојевиќ - Јосифовс-
ка, во седмиот ред пред eris, што е всушност специфична графија за heres, „наследник, нас-
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ледничка“, можеби треба да се реконструира именката nutrix или nutricula, „доилка“. Во ре-
гионот на Скупи, оваа именка се среќава и на други натписи кои претставуваат надгробни 
споменици посветени на доилката, сп. натпис бр. 32, 116.4 Во деветиот ред она што недос-
тасува е името на другиот конзул.  

Формата est се среќава на почетокот од деветтиот ред и веројатно треба да се поврзе 
со именката opus во претходниот ред, но тука има празнина бидејќи натписот е оштетен. 
Според Б. Драгојевиќ-Јосифовска, веројатно она што недостасува е формата perfectum, така 
што целата фраза би гласела Quod opus perfectum est. Слично на натписот бр. 219 од Куманов-
ско стои opus e<f>fectum curante ...5  Ако е ова вака тогаш est тука е дел од пасивна перфектна 
форма од глаголот perficio, perfēcī, perfectus, „завршувам, извршувам“.   

б. Натписот бр. 53 е  надгробен споменик, најден во село Бардовци, Скопско. 
Текстот гласи: 

[D(is)] M(anibus) 
C.Iulio Ponti 
co vet(erano) leg(ionis) VII 
C(laudiae) p(iae) f(idelis) deductus 
Scup(os) vixit ann(is) 
LX  h(ic) se[pul]tus  
est in praedio 
suo iug(erum) [  ] in 
quadra[tum] 
[Iu]lia  Po[n]tinia 

„На боговите Мани, Гај Јулиј Понтик, ветеран на седмата Клаудиева легија, побожна 
и верна, доселен во Скупи, живееше 60 години, тука е погребан, на својот имот од .... југери 
во вид на квадрат, Јулија Понтинија.  

Формата est тука е дел од фразата Hic sepultus est, „Овде е погребан“, која стои наместо 
вообичаената кратенка H.S.E., Hic sītus est, „Овде е положен“. Повторно се работи за пасив-
на перфектна форма, но сега од глаголот sepelio, sepellī, sepultus, „погребувам“. Оваа формула 
со sepultus наместо situs се јавува и на други натписи од римското царство. 

На  првите 100 натписи од Горна Мезија се забележува  и  формата sunt, 3 л. плур., 
индикатив на презентот активен. Оваа форма е составена од нултата степен *s- и наставка-
та -onti, сп. ст.инд. s-anti, ст. грч. ei)si/ (*e)s-enti). Оваа форма е употребена во формулата 
H.S.S. /Hic sītī sunt/ и тоа само на три натписи 28, 67 и 78. Единствено во натписот под 
број 82 оваа форма се сретнува целосно употребена.  

в. Натписот бр. 82 е најден во селото Бардовци, Скопско. Текстот гласи. 

D(is) M(anibus) 
Afrodisia vi 

                                                 
4 B. Dragojević-Josifovska, Inscriptions, str. 77. 
5 B. Dragojević-Josifovska, Inscriptions, str. 77. 
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xit ann(is) [X]XXXIII 
h(ic) s(ita) e(st) 
Numerius 
vixit ann(is) LX 
h(ic) s(itus) e(st) 
sibi et coniugi  
posuit Nume 
rius. [Ha]ec sunt. 

„На боговите Мани, Афродисија живееше 43 години, овде е положена. Нумериј жи-
вееше 60 години, овде е положен. За себеси и за сопругата го подигна Нумериј. Ова е.“  

Формата sunt, овде е усогласена со заменката haec,  множина од средниот род hoc, 
„ова“. Вулиќ, кој го има објавено овој натпис во Споменик XCVIII (1941-48), no. 422, ја спо-
редува оваа фраза со грчкото tau~ta во еден натпис од 2-3 в.н.е., пронајден во околината на 
Белград, сп. Eu)tu/xw| Swth/rixov o( a)delfo\v mnh/nhv xa/rin. tau~ta. (IMS I, 71), „На Евтих, 
Сотерих, брат, за спомен е ова.“ 

 
 
Заклучен коментар 
Натписите кои беа дел од нашето истражување датираат од 2 - 3 в. н. е. Тие можат да 

се поделат во три групи, вотивни споменици, почесни натписи и надгробни споменици. 
Секоја од овие групи, се одликува со типична структура на текстот и со употреба на стан-
дардни формули. Оттаму јасно е зошто форми од глаголот sum имаме само кај надгробни-
те споменици. Во врска со формулаичноста на натписите е и фактот што при истражува-
њето сретнавме само форми за 3л. еднина и множина, презент, како кратенки. Имено, над-
гробните натписи вообичаено започнувале со посвета на боговите Мани, познатата фор-
мула D.M. која ја има речиси на сите надгробни споменици, а потоа следува името на по-
којникот во датив, но на некои споменици се сретнува и  во номинатив, потоа следуваат 
информации за евентуални негови титули или за неговата професија, бројот на годините 
колку што проживеал и  кратенката H.S.E., /hic sītus или sīta est/ или H.S.S., /hic sītī sunt/, а 
на крајот е наведено името на оној што го подигнал споменикот.  

Натписите од Горна Мезија во таа смисла немаат некои посебни специфики, по што 
би се разликувале од натписите во другите региони од Римското царство.  

Но, сепак имаме три натписи, бр. 44, 53, 82 на кои се сретнуваат формите est и  sunt 
како целосни. Причината заради која што во овие случаи се употребени целосните форми 
е тоа што тука est и sunt се дел од други фрази, а не од вообичаената формула hic sītus или 
sīta est или hic sītī sunt. Тоа зборува дека и покрај тоа што главно се следела вообичаената 
формулаичност, понекогаш сепак писарите отстапувале од неа и бележеле малку поинакви 
информации за покојникот. Ова се разбира не е невообичаено и за другите делови од 
Римското царство. 
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