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Увод 
Придавките се зборови кои ја појаснуваат именката, најчесто стојат до неа и се слага-

ат со именката во род, број и падеж.  
Латинскиот јазик има придавки кои припаѓаат на I и II деклинација, кои во ном. 

синг. завршуваат и се менуваат исто како именките од I и II деклинација, на пр. clārus, clāra, 
clārum; līber, lībera, līberum.1 Натписите на кои подолу подетално ќе се осврнеме, ќе видиме де-
ка содржат голем број правилни придавски форми од прва и втора деклинација, но и при-
мери кои отстапуваат од класичниот латински. Како споредба со другите ИЕ- јазици ќе ги 
наведеме и придавките кои припаѓаат на вокалните основи во старогрчкиот јазик, сп. so-
fo/v, sofh/, sofo/n. 

Има и придавки кои припаѓаат на трета деклинација и тоа на i-основите, а можат да 
бидат со три завршока, на пр. ācer, ācris, ācre, со два, на пр. fortis, forte или со еден завршок за 
сите три рода, на пр. fēlīx, -īcis.2 

Во натписите кои се предмет на ова истражување исто така има форми од овие при-
давки, кои се дадени или во цела форма или во скратена или се супстантивизирани. И тука 
примерите се главно како во класичниот латински, но има и примери кои отстапуваат. И 
во старогрчкиот јазик има придавки кои припаѓаат на консонантската деклинација и ги 
има исто така со три, со два и со еден завршок, на пр. me/lav, me/laina, me/lan, „црн, те-
мен“; eu)dai/mwn, eu)/daimon, „среќен“; fuga/v, fuga/dov, „избеган, бегалец“. 

Специфичност на придавките е степенувањето. 
Компаративот се гради со завршоците -ior за машки и женски род и –ius за среден 

род. Всушност, и -ior и -ius произлегуваат од индоевропскиот суфикс за компаратив -yōs-.3 
Во дадените натписи нема ниеден компаратив. 

Суперлативот се гради со завршоците –issimus, -issima, -issimum, на пр. ном. синг clārus, 
clāra, clārum, ген. синг. clāri, суперлатив clār-issimus, clār-issima, clār-issimum или со завршоците -ri-
mus, -rima, -rimum, на пр. pulcher, pulchra, pulchrum, суперлатив pulcher-rimus, pulcher-rima, pulcher-ri-
mum. Во дадените натписи имаме неколку суперлативи. 

Постојат и неколку придавки кои имаат различни форми за позитив, компаратив и 
суперлатив, а кои се чести кај натписите. Тоа се : 

                                                 
1 A. Ernout, Morphologie, str. 72.  
2 A. Ernout, Morphologie, str. 72. 
3 A. Ernout, Morphologie, str. 73. 
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bonus melior, melius optimus 
malus pēior, pēius pessimus 
māgnus māior, māius māximus 
parvus minor, minus minimus 
multus plūs plūrimus 
 
Истражување 
Истражувањето се базира на првите 50 натписи од Горна Мезија, од регионот на 

Скупи кои се објавени во изданието ,,Inscriptions de la Mésie Supérieure, vol. VI Scupi et la 
région de Kumanovo“, ed. B. Dragojević-Josifovska, Beograd, 1982. Натписите датираат од 
првите векови на нашата ера и претставуваат натписи како посвети на божества, почесни 
натписи, надгробни натписи. 

Бидејќи цел на ова истражување се придавките во овие натписи ќе ја видиме нивните 
употреба според статистичките податоци и тоа кај одреден тип на натписи:  

– од која деклинација имаме застапено најмногу придавки, во кој падеж и род; 
– дали се во супстантивизирана или обична придавска форма;  
– дали придавките се напишани како кратенки, како дел од некоја општопозната 

формула или се напишани во цела форма; 
– дали се среќаваат во лични имиња или врзани за друга придавка;  
– дали формата е класичнолатинска, ранолатинска или доцнолатинска; 
– дали има некакви специфичности и разлики. 
 
а) Посвета на божество 
Во почетокот посветите на божества биле кратки, составени од неколку збора, слика-

ни или врежани на вази, жртвеници и метални плочки. Во натписите од Горна Мезија се 
работи за врежани натписи на жртвеници како посвети на одредени божества. Кога почна-
ле да се пишуваат таквите посвети, тие почнувале со името на божеството во ген. или дат. 
и името на заветниот предмет. На натписите од Горна Мезија името на божеството стои во 
датив најчесто на почетокот од натписот, а се наведува и името на дедикантот во номина-
тив, па името на заветниот дар или во некои случаи храмот со глаголската форма fēcit или 
posuit. 

Бидејки нашиот предмет на истражување се придавките, истите ги среќаваме на са-
миот почеток на посветата на боговите во нивниот позитив или суперлатив, секогаш во 
датив. 

 
Натпис бр. Позитив Суперлатив 

   

12 Aug(ustae), ж.р. од augustus, 
„величествен“ 

 

7 Beātō од beātus, „блажен“  
11 L(ī)b(erō) од līber, „слободен“  
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6,7,8,9  M(āximō) од maximus, „најголем“ 
6,7,8,9  O(ptimō) од optimus, „најдобар“ 

9  Sānc(tissimae), ж.р. од sānctissimus, 
„највозвишен“ 

15 Syriae, ж.р. од Syrius, „сириски“  

 Од придавките кои се употребени при посвета на божество можеме да заклучиме де-
ка имаме употреба на придавки кои се менуваат по прва и втора деклинација во дат. синг. 
машки и женски род, а исто така имаме и степенувани придавки во дат. синг. машки и жен-
ски род. Формите Lībero од Līber и Syriae од Syria се всушност супстантивизирани придавки, 
имиња на божества. Во случајот на Syria се работи за божество кое не е од римско потекло. 
Божицата на Хиерапол на истокот започнала да се почитува во 2 в.п.н.е., а нејзиниот култ 
во Горна Мезија го донеле робовите и војниците.4 Натписот бр. 15 претставува посвета на 
храм на deae Syriae - на сириската божица или на божицата Сирија. Името на божеството ту-
ка се наоѓа на крајот на посветата, што е еден исклучок со оглед на тоа што рековме дека 
вообичаено стои на почетокот на посветата и не е во скратена форма. 

Придавките се почесто напишани како кратенки, како дел од некоја општопозната 
формула, но во случајот на beāto имаме една цела форма. Кај сите примери формата е кла-
сичнолатинската.  

Освен како атрибут на одредено божество придавките се јавуваат и како атрибути на 
имињата на дедикантите. Во нашите примери кај имињата на дедикантите се среќаваме со 
cognomina изведени од придавки т.е. со супстантивизирани придавки. Стојат во ном. синг. 

Натпис бр. I и II деклинација III деклинација 
   

6  Celer од celer, „брз“ 
3,9,14,18  l(ibēns), „со задоволство, весел“ 

2 Verēcu[n(dus)] од verēcundus, 
„срамежлив, скромен“ 

 

 
Од придавките кои се однесуваат на дедикантите при посвета на божество можеме да 

заклучиме дека доминираат придавките од трета деклинација, во ном. синг. м.р. Кај когно-
мените, придавките се супстантивизирани. Придавката libens се среќава најчесто како дел од 
кратенката v.s.l.m., votum solvit libēns meritō, „го исполни заветот со задоволство и заслужено“. 
Во случајот на когноменот Celer гледаме целосна форма. Во сите случаи формата на при-
давката е класичнолатинска. Нема специфичности и разлики.  

 
б) Почесни натписи 
Најстарите почесни натписи се викаат „елогии“ (надгробни натписи во стих) кои би-

ле ставани пред портретот на предокот (imagines maiorum) во атриумот на римската куќа. 
Во времето на царството почесните натписи биле слични со натписите со посвети. Кога 
станува збор за царот сите негови титули се опширно наведени, со точен број на конзулс-

                                                 
4 B. Dragojević-Josifovska, Inscriptions, str. 58.  
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твата што ги вршел: трибунски власти, триумфални дочеци кои му се приредени до мо-
ментот на пишување на посветата. 

Кога се работи за приватно лице, најпрво се наведува името на лицето на кое му се 
оддава почест во ген. или дат. По името следува неговиот cursus honorum во ген. или дат. 
Потоа во ном. стои името на лицето и општината која дава да му се вреже натпис или да 
му се подигне статуа. Потоа се наведуваат причините заради укажување почест на дотично-
то лице, неговите доблести, заслуги, делата по кои е славен во татковината, а тоа се искажу-
ва со одредени формули. Може да се наведе лицето кое се грижи за изработката, сумата ко-
ја е потрошена за подигање на таквиот споменик и која ја дава таа сума, самата личност 
или општината.  

И кај овој тип на натписи имаме употребено придавки. Поголем дел од придавките 
се однесуваат на лицето кому му е посветен натписот и стојат во генитив или датив. 

Натпис бр. I и II деклинација III деклинација 
   

 позитив 
   

21 Adiabēn(icī), ген.сг. од 
Adiabēnicus, „адијабенски 
или Адијабенец“ 

 

21 Arab(icī), ген.сг. од Arabicus 3, 
„арапски или Арап“ 

 

21 Augustōr(um), ген. пл. од 
augustus, „величествен“ 

 

23  compa[r]ī, дат. сг. од compār, „рамен, 
еднаков“ 

23 [i]nvictō, дат. сг. од invictus, 
„непобедлив“  

f(ēlīcī), дат.сг. од fēlīx,-īcis, „среќен“ 
 

21, 23 Pi(ī), Piī, ген. сг од pius, 
„побожен, свет“ 

p(iō), дат. сг. 

 

21 Sevērī, ген. сг од sevērus, 
„сериозен, строг“ 

Pert(inācis) од pertināx, „цврст, упорен“ 

   

 суперлатив 
   

27 Māximae, дат. сг. ж.р. од 
Māximus, „најголем“ 

 

27 sānctissimae, дат.сг. ж.р. од 
sānctissimus, „најсвет, 
највозвишен“ 

 

 
Меѓу придавките кои служат да го оквалификуваат лицето кому му е посветен натпи-

сот, имаме примери од сите три деклинации, како и степенувани придавки, во генитив и 
датив, машки и женски род. Дел од придавките и тука се супстантивизирани, односно има-
ат функција на когномен. Бројот на примерите кои се во цела форма е поголем отколку во 
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случајот со атрибутите кои се однесуваат на божества. Сите форми се како во класичнола-
тинскиот. Нема фонетски промени. 

Придавки се среќаваат и при наведувањето на дедикантот. Тие се во ном. синг. 

Натпис бр. I и II деклинација III деклинација 
   

 позитив 
   

24 Dīvus од dīvus, „божествен“ l(ibēns), libēns, „со задоволство, весел“ 
27 Sevērus од sevērus, „строг“  

   

 суперлатив 
   

27 c(lārissimus), „најјасен, 
најсветол“ 

 

 
И тука имаме употреба на придавки од сите деклинации. Дел од примерите се всуш-

ност супстантивизирани, когномени. Од четири примери, два се во цела форма, а два во 
скратена. Сите форми се класичнолатински.  

 
в) Надгробни натписи - епитафи 
 Во почетокот, епитафот имал едноставен облик. На почетокот е името на покојни-

кот во ном. синг, подоцна во ген. синг, но се јавуваат и други известувања како староста 
или занимањето на покојникот. 

По почетните формули доаѓа името на покојникот со или без известување за негово-
то потекло, триба, престојувалиште, занимање, почестите кои му биле дадени. Името на 
покојникот стои во номинатив и во тој случај е пропратено со vīxit, V; hic sītus est, HSE или 
во генитив и тогаш зависело од почетната формула, или во датив. 

Бидејќи нашиот интерес се придавките најпрво ќе ги видиме придавките кои се од-
несуваат на покојникот, кој во некои случаи и самиот додека е жив си го подига спомени-
кот, така што во исто време е и дедикант. Овие придавки се главно когномени.  

Натпис бр. I и II деклинација III деклинација 
   

 позитив 
   

49, 34  Celer, ном.сг од celer, „брз“ 
Celerī, дат.сг.од celer, „брз“ 

45 Māgnō, дат.сг. од māgnus  
30 Marīnus, ном.сг. од marīnus, 

„морски“ 
inconparābili, дат. сг. од imcomparābilis, 

„неспоредлив“ 
37 Optāt[us], ном.сг. од optātus, 

„посакуван, мил“ 
 

34  Pudinti, дат.сг.од pudēns, -entis, 
„срамежлив, скромен“ 
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48 Priscus, ном.сг. од priscus, 
„стар“ 

 

30 Romānus, ном. сг., „римски“  
43  Valēns, ном. сг. од valēns, -entis, „силен, 

здрав“ 
41  Vēlōx, ном.сг од vēlōx,-ōcis, „брз“ 
28 vīlica, ном. сг., ж.р. од vīlicus, 

„селски“ 
 

   

 суперлатив 
   

34 Māximō, дат сг. од māximus, 
„најголем“ 

 

47 piissimō, дат сг. од piissiimus, 
„најпобожен, најсвет“ 

 

Од придавките кои се употребени во надгробни натписи како атрибути на лицето 
кое починало можеме да заклучиме дека имаме употреба на придавки од сите три деклина-
ции, и тоа во ном. и дат синг. машки и женски род., исто така има употреба и на степенува-
ни придавки во дат. синг. Голем дел од придавките се супстантивизирани и се во функција 
на когномен. Сите придавки се во цела форма.  

Во оваа категорија на придавки имаме две форми кои отстапуваат од класичниот ла-
тински. На натписот 34 се среќава формата Pudinti наместо очекуваната Pudenti. Според Б. 
Драгојевиќ Јосифовска во овој случај се работи за грешка на писарот, а не за вулгарна 
форма. И во десеттиот ред од истиот натпис тој напишал SEUP наместо SCUP.5 На натпи-
сот бр. 30 се среќаваме со формата inconparābili, која стои наместо класичната форма incompa-
rābili. Се работи за етимолошки правопис,6 имено префиксот com-, првобитно гласел *con-.  

На крајот од натписот вообичаено се укажува на личноста која го подигнала гробот. 
И тука се среќаваат придавки.  

Натпис бр. I и II деклинација III деклинација 
   

31 Iūstus, ном.сг од iūstus, 
„праведен“ 

 

46 Probātus, ном. сг. од probātus, 
„проверен, чесен“ 

 

36 Pulcher, ном.сг од pulcher, 
„убав“ 

 

34, 42, 42 vīva, ном. сг. од vīvus, 
„жив“ 

vīvos, ном. сг. vīvo, дат. сг.

 

41, 42  Valēns, ном. сг. од valēns, -entis, „силен, 
здрав“ 

                                                 
5 B. Dragojević-Josifovska, Inscriptions, str. 69. 
6 B. Dragojević-Josifovska, Inscriptions, str. 66. 
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30  Vītālis, ном. сг. од vitalis, „здрав, полн со 
живот“ 

Од придавките кои се употребени во надгробни натписи како атрибути на имиња на 
дедиканти можеме да заклучиме дека имаме употреба на придавки од сите три деклинации, 
главно во ном. синг., но имаме и една форма во дат. сг., сп. vīvō. Во случајот на когномени-
те, придавките се супстантивизирани. Сите придавки се забележани во цела форма, која е 
класичнолатинската. Исклучок претставува vivos на натписот бр. 42, ном. синг. наместо 
vīvus. И на други натписи од Горна Мезија имаме примери на ном. синг. на -os, наместо на -
us, сп. filios acerbos (нат. 135). Примери на ном. синг. на -os кај имињата од II деклинација 
имаме насекаде низ римското царство. Според статистиката на Џованбатиста Галди 38,2 % 
од примерите од натписи од источните провинции се од придавката vīvus. Станува збор 
пред сè графички архаизам, но во некоја мера и за влијание од грчкиот јазик.7 

 
г) Придавки употребени покрај именки 
кои означуваат некаква титула или именки како legio, colōnia 

Во сите категории на разгледани натписи се среќаваат и придавки, кои стојат покрај 
именките legio, „легија“, colōnia, „колонија“ или пак покрај именки кои означуваат некаква 
титула т.е. функција, како decurio, duumvir, sēvir. Од следнава табела може да се види употре-
бата на овие придавки. 

Натпис бр. I и II деклинација III деклинација 
   

 со титула 
   

3, 34  augustālis, ном. сг. „августов“ 
aug(ustālī), дат. сг. 

9, 46  cō(n)s(ulāris), ном. сг. „консулски“ или 
„бивш конзул“ 

cōnsulā(ris), ном. сг. 
45  inmūnis, ном. сг. од immūnis, „ослободен 

од задолженија, даноци“ 
34 praetōr(iānus), ном. сг., 

„преторски“ или 
„преторијанец“ 

 

1, 6, 31  q(uīn)q(ennālis), ном. сг. „со мандат од 
пет години“ 

q(uīn)q(ennāli), дат. сг. 
   

 со legio 
   

29 Aug(ustae), ген.сг. од augustus, 
„августов“ 

 

24b, 9, 30, Cla(udia), ном. сг., ж.р. од  
                                                 
7 G. Galdi, Grammatica, str. 75-77. 
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44, 46, 4, 48, 
49, 50b, 45 

Claudius, „клаудиев“ 
Cl(audiae), ген. сг. 
C(laudiae), ген. сг. 
 
C(laudia), абл.сг. 

46, 47, 48, 
49, 45 

 f(idēlis), ген. сг., ж.р. од fidēlis, „верен“ 
f(idēlī), абл. сг. 

38 Flāvie, ген. сг., ж.р. од Flāvius, 
„флавиев“ 

 

31 Gem(inae), ген.сг. од geminus, 
„двоен, близнак“ 

 

36, 37 Italic(ae), Ital(icae), ген.сг., ж.р. 
од Italicus, „италски“ 

 

39, 43, 42 Mac(edonicae), ген.сг., ж.р. од 
Macedonicus, „македонски“ 

Macedo(nicae), ген.сг. 

 

46, 47, 48, 
49, 45 

p(iae), ген. сг, ж.р. од pius, 
„побожен, свет“  

piā, абл. сг. 

 

   

 со colonia 
   

42, 31, 46 F(lāviae), ген. сг., ж.р. од 
Flāvius, „флавиев“ 

Fl(āviae), ген. сг. 

 

42, 15  f(ēlīcis) ген.сг. од fēlīx, „среќен“ 
fēl(īcis) ген.сг. 

   

 со cohors 
   

33 praet(ōriae), ген. сг., ж.р. од 
praetōrius, „преторски“ 

 

Од придавките кои се употребени покрај именки кои ја означуваат титулата, легијата 
и колонијата можеме да заклучиме дека, имаме употреба на придавки од сите три деклина-
ции. Кај титулите доминираат придавки од трета деклинација во ном. и дат. синг. машки 
род. Кај именката legio, сите придавки се менуваат по прва и втора деклинација, а стојат во 
генитив и еднаш во аблатив, сп. нат. 45. Но, на неколку натписи се јавува и придавката fidē-
lis, од трета деклинација, во генитив и аблатив. Кај именката colōnia, се јавуваат две придав-
ки, Flāvius, која се менува по прва и втора деклинација, во ген. синг. и fēlīx, која се менува по 
трета деклинација, исто во ген. синг. Во случајот на формите aug(ustālī) (нат. бр. 34), cō(n)-
s(ulāris) (нат. бр. 9) и praetōr(iānus) (нат. бр. 34), може да се каже дека придавките се супстанти-
визирани. Придавките се најчесто во скратена форма, но имаме и примери каде што тие се 
наведени во нивната целосна форма, сп. sēvir augustālis (нат. бр. 3). Кај најголемиот дел од 
примерите, формата е класичнолатинска. Но, имаме два примера кои се специфични.  
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На натписот 45 се јавува формата inmūnis наместо очекуваната форма immūnis. И во 
овој случај, како и во случајот со формата inconparābilī (нат. бр. 30) станува збор за етимо-
лошки правопис. Префиксот in- е обележан во неговата оригинална форма, без асимила-
ција на n пред m. Истото можеме да го видиме на натписот бр. 11. кај формата inmūni-
t(ā)t(em), која стои наместо immūnitātem, акуз. сг. од immūnitās, „ослободување од данок“.  

На натписот бр. 38 се среќава формата Flāvie наместо вообичаената Flāviae. Дифтон-
гот ae и на други натписи од Горна Мезија е обележан со e, сп. filie piissime (нат. 107) наместо 
filiae piissimae (дат. синг.), ques(tor), (нат. 46) наместо quaestor. Овој фонетски феномен, во пе-
риодот на царството е типичен и за другите региони на римската империја.8  

 
Заклучок 
Натписите од Горна Мезија кои се предмет на ова истражување изобилуваат со при-

давки од сите три деклинации. Доминираат придавките кои се менуваат по прва и втора 
деклинација. И тука е очигледна формулаичноста, епитетите на божествата се типични, 
епитетите на легиите се поврзани со имињата на римските императори, епитетите на ли-
цата на кои се однесуваат почесните натписи се исто така во духот на римската цивилиза-
ција. Придавките од трета деклинација се најмногу присутни како когномени на лицата 
кои починале или кои се дедиканти на надгробни споменици. Нивната разновидност е 
евидентна. Овие придавки исто така доминираат покрај именките кои означуваат некаква 
титула.  

Суперлативите се дел од вообичаените формули поврзани со божествата, но исто та-
ка типично доаѓаат и како атрибути на лицето кому му е упатен почесниот натпис или ли-
цето кому му е подигнат надгробниот споменик. Со ваквите епитети императорот или по-
којникот всушност се изедначува со божество. Најголемиот број од формите се правилни 
и го отсликуваат класичниот латински, што зборува од една страна за следење на некаква 
стандардна формулаичност на натписите, а од друга страна за степенот на писменост на 
локалните писари.  

Но, сепак во пет случаи, забележавме отстапување од вообичаената форма. Индика-
тивно е што сите вакви примери се среќаваат на натписи кои се надгробни споменици. За 
истата категорија на споменици е впечатливо и тоа што придавките кои се однесуваат на 
покојникот или на дедикантот без разлика дали се тоа когномени или други епитети секо-
гаш стојат во нивната цела форма.  
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