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Римската цивилизација го зачувала сеќавањето на себе преку најразлични пишани 

документи на релативно трајни материјали (камен, мермер, метал, керамика, пергаменти, 
папируси...). Сите овие документи ни доближуваат најразлични аспекти од времето на ста-
риот Рим: социјалниот, политичкиот, економскиот, религиозниот, интимниот живот,  и 
на обичните и на истакнатите Римјани.  

Латинската епиграфика ги обработува натписите кои се напишани на трајни матери-
јали. Постојат повеќе видови натписи кои се класифицирани во две основни групи1: 

I  - приватни натписи (tituli); 
II - документи, јавни или приватни (acta, instrumenta, tabulae). 

Натписите од првата група можат да се поделат во неколку подгрупи: 

1. надгробни натписи (tituli sepulchrales);  
2. заветни натписи (tituli sacri); 
3. почесни натписи (tituli honorarii) 
4. натписи на јавни згради (tituli operum publicorum); 
5. натписи на најразлични предмети (tituli instrumentorum domesticorum). 

Натписите од втората група можат да се поделат исто така во неколку подгрупи: 

1. договори (foedera); 
2. закони (leges и plebiscita); 
3. декрети на римскиот Сенат (senatus consulta); 
4. декрети на магистрати и императори (decreta); 
5. консуларски диптиси (diptycha consularia (fasti consulares; acta triumphorum)); 
6. свети и јавни документи (acta sacra et publica); 
7. приватни документи (acta privata); 
8. графити на ѕидови (inscriptiones parietariae). 

                                                 
1 Класификацијата кја следува е направена според онаа кај Sir John Edwin Sandys, Latin epigraphy - An introduction 
to the study of Latin inscriptions, Second Edition (Unchanged Reprint of the Edition: London, 1927), Ares Publishers 
Inc., Chicago, MCMLXXIV, стр. 59. 
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Надгробните натписи (tituli sepulchrales) во Рим во најрано време се карактеризираат 
со мошне едноставен облик. Најпрво било наведувано само името на починатиот, најчесто 
во номинатив. Подоцна името се ставало во генитив, а покрај тоа почнале да се додаваат и 
други елементи, како неговото потекло, возраста, занимањето, па дури и опис на гробот. 
Исто така, попознатите семејства (gentes) имале обичај да нарачуваат надгробен натпис во 
стихови. Таквите натписи уште се нарекуваат и elogia. На овие  натписи се забележани 
голем број архаични форми кои служат во проучувањето на фонетиката и морфологијата 
на стариот латински јазик. 

Во I век пр.н.е. надгробните натписи претрпуваат извесни промени. Голем број нат-
писи од тој период, но и подоцнежни, започнуваат со посвета на подземните богови (Dis 
Manibus, D.M. или Dis Manibus memoriae, D.M. MEM.). По оваа формула следува името на 
починатиот со повеќе или помалку подробни податоци околу неговото потекло, трибата 
на која ѝ припаѓал, занимањето или почестите со кои бил одликуван. Неговото име стои 
во номинатив, генитив или датив. Вообичаено, по податоците за починатиот следат фор-
мулите vixit, V. и hic situs est, H. S. E. Многу често се наведуваат и годините што ги прожи-
веал, месеците, деновите, па дури и часовите - vixit annos (annis), menses (mensibus), dies 
(diebus), horas (horis), V. A. M. D. H.. Часовите обично се наведуваат кај починато дете. На 
надгробниот натпис често е назначено и под какви услови е изграден споменикот; на пр. 
ex decreto decurionum, EX D. D.; locus publicus datus decreto decurionum, L. P. D. D. D.; ex 
testamento fieri iussit, heres faciendum curavit, EX T. F. I. H. F.C.. Понекогаш на натписот е 
наведено што сé побарал починатиот да се изврши по неговата смрт. Ваквите натписи мо-
жат да содржат и навистина долги описи.  

Римјаните имале посебен однос кон своите гробни места. Преку ius sepulcrorum (за 
чиешто извршување биле задолжени неколку свештеници), како што тие верувале, имале 
можност да си ги заштитат своите права и во задгробниот живот. Имено, секој гроб си 
имал свои меѓи и бил неотуѓив. Затоа на многу надгробни натписи се означени и мерките 
на гробот: in fronte pedes..., IN FR. P. или in agro pedes..., IN AGR. P. Гробот бил нешто 
свето и доколку некој го оштетел бил сметан за злосторник. Многу пати на Римјанинот не 
му била доволна гаранцијата што му ја нудело ius sepulcrorum. Поради тоа на натписите 
често се среќаваат и најразлични препораки и закани упатени до оние кои ќе паднат во ис-
кушение да го сквернават гробот. 

Како поткрепа на горенаведените податоци  на страниците што следуваат се прика-
жани пет објавени надгробни натписи од римскиот царски период: три од околината на 
Рим и два од римската колонија Скупи (Горна Мезија).  
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1. C. I. L. VI. 21715 
Се наоѓа во дворот на црквата S. Giorgio in Velabro, Рим [6]   
 

 
 
D(is) M(anibus) Lusiae Polybiae 
Felix coniug(i) kariss(imae) 
et Lusia Mystice 
sorori et Lusius 
Hermes sororis eius 
maritus bene meren(ti) 
et sibi et suis posterisq(ue) 
eorum fecerun(t) 
in f(ronte) p(edes) X in ag(ro)  p(edes) X 
 
На подземните богови; на Лусија Полибија, 
Феликс на најмилата сопруга 
и Лусија Мистике на сестрата и Лусиј Хермес, сопругот на  
нејзината сестра, за заслужната, за себе, за своите и нивните потомци го подигнаа (споменикот). 
10 стапки во ширина и 10 стапки во длабочина 
 
Буквите на натписот, како што може да се забележи, се релативно воедначени, освен 

што во првите четири реда се поголеми од оние во останатите редови. Писмото наликува 
на т.н. scriptura monumentalis, типично писмо за времето на Август и периодот на раното 
Царство2. 

                                                 
2 Ibid.,  стр. 42, 43 
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Натписот започнува со познатата формула Dis Manibus, карактеристична за надгроб-
ните натписи од императорскиот период. Кратенките (sigla) за оваа формула се вообичае-
ните D. M.. Името на починатата се наоѓа во датив, со кој секогаш се поврзува и формула-
та bene merenti, како што може да се забележи подолу во шестиот ред. Во вториот ред се 
забележува архаичната форма kariss (imae), наместо carissimae. Што се однесува до имиња-
та, починатата, нејзината сестра и зетот имаат исто име3 и прекари (cognomina) кои се со 
грчко потекло. Hermes во антиката е познато како многу популарно име во Грција4. Сопру-
гот на починатата носи прекар Felix, кој е мошне често користен меѓу робовите, ослободе-
ниците, но и римските граѓани5. Диктаторот Сула, на пример, го носел тоа име како втор 
прекар6. Карактеристично е тоа што на натписот е наведен само прекарот на сопругот, а не 
и неговото име. 

Мошне интересен податок е присуството на двојната секира (ascia) најдолу на натпи-
сот. Карактеристично е тоа што двојната секира потврдена на латинските натписи е сим-
бол типичен за галските надгробни споменици. Сите мислења околу овој симбол упатува-
ат на тоа дека тој претставува еден вид заштита од сквернавење на гробот или гаранција де-
ка гробот нема да му припадне на кој било друг. На овој натпис тоа е мошне очигледно, 
особено ако се земе предвид дека значењето на симболот е зајакнато со наведувањето на 
меѓите на гробот и со наведувањето дека тој им припаѓа само на сопствениците и на нив-
ните наследници. Најмногу споменици со овој симбол се најдени во близина на градот 
Лион во Франција, а се документирани во C. I. L. (Corpus Inscriptionum Latinarum) XII и C. 
I. L. XIII. Уште неколку вакви споменици се најдени во Шпанија, Португалија, Далмација 
и во близината на Рим7, меѓу кои е и овој овде приложениот. 

  
2. C. I. L. VI. 21096 
Се наоѓа во дворот на црквата S. Maria in Trastevere, Рим   [7] 
 

 
                                                 
3 Не може да се каже со сигурност дали Lusius е гентилно име. 
4 Iiro Kajanto, The Latin cognomina, Societas Scientarum Fennica. Commentationes Humanarum Litterarum. XXXVI. 
2, Helsinki-Helsingfors, 1965,  стр. 57. 
5 Ibid.,  стр. 13, 71, 73, 134. 
6 Ibid.,  стр. 272. 
7 Sir John Edwin Sandys, Latin epigraphy - An introduction to the study of Latin inscriptions, Second Edition (Unchanged 
Reprint of the Edition: London, 1927), Ares Publishers Inc., Chicago, MCMLXXIV, стр. 80, 81, 82. 
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D (is) M (anibus) A (ulus) Larcius 
Adiutor fecit 
monumentum 
sibi et suis libe 
rtis libertabus 
que posterisqe 
eorum hoc m(onumentum) 
veto veniri veto 
donari 
 
На подземните богови; Аул Ларкиј 
Адиутор го изработи 
споменикот за себе, за своите  
ослободеници и ослободенички 
и нивните потомци. 
Забранувам да се продава овој споменик,  
забранувам да се подарува! 
 
Буквите на натписот не се воедначено врежани: некои се потенки, а некои подебели; 

некои се поголеми, а некои помали. Курзивниот облик на буквата М е карактеристичен за 
подоцнежниот (царски) период8. Се користи на натписите кај припадниците на пониските 
класи. Обликот на буквата Q е исто така карактеристичен за царскиот период. Имено, во 
доцната Република опашката е пократка, додека за време на Царството е продолжена и из-
виена9. Исто така, буквите се обоени со црна боја, пракса вообичаена за изработувачите на 
натписи. Буквите најчесто се боеле со црна и црвена боја (миниј) за подобро да се читаат.  

И на овој натпис е забележана вообичаената формула за обраќање кон подземните 
богови. Adiutor е посведочен како прекар и е класифициран во групата nomina agentis10. 
Adiutor покажува дека сопственикот на натписот бил некаков помошник, најверојатно во 
војската, или можеби некаков играч. Очигледно е дека тој немал наследник, затоа што го 
остава споменикот на своите ослободеници и нивните потомци. Друга мошне често ко-
ристена формула за отсуство на наследник е hoc monumentum heres non seqetur. На крајот 
дури и се нагласува дека споменикот е неотуѓив. Имено, во Рим било пропишано правило 
за гробните места дека се неотуѓиви; дури и ако некој купи земја на која има гробови, тие 
остануваат надвор од негова сопственост11.  

 
 

                                                 
8 Sir John Edwin Sandys, The Latin epigraphy-An introduction..., стр. 51 
9 Ibid., стр. 52 
10Iiro Kajanto, The Latin cognomina...,  стр. 360 
11Raymond Bloch, , Latinska epigrafika, prevod Anka Milošević, Аrheološko društvo Jugoslavije,  Beograd, 1971, стр. 
67 
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3. 

 
 
N(umerius) Quinctius )) (duarum Gaiarum) l (ibertus) comicus 
sibi et Quinctiae Primillae 
collibertae et coniugi suae 
vixi cum ea an(nos) XXX 
 
Нумериј Квинктиј, актер во комедии, 
ослободеник на две жени, 
за себе и Квинктија Примила,  
исто така ослободеничка и негова сопруга. 
Проживеав со неа 30 години. 
 
Буквите на натписот се обоени со карактеристичната црвена боја (миниј) и се мошне 

невоедначени. Буквата Т особено отстапува над останатите. Тоа е вообичаена пракса за 
време на Царството и има за цел да заштеди простор на натписот12. Кај буквата Q, како и 
кај претходниот натпис, се забележуваат карактеристики типични за царскиот период. 

За разлика од претходните два натписа, на овој недостасува формулата Dis Manibus. 
Не може со сигурност да се потврди кое е личното име на ослободеникот. Според прави-
лата, би требало да ги носи личното име и гентилното име на господарот што го ослобо-
дил, а своето лично име како прекар. Comicus во случајов не може да се земе како претход-
ното име на ослободеникот; очигледно е дека го покажува неговото занимање. И тој и не-
говата сопруга го носат името на жените кои го ослободиле т.е. нивното гентилно име. На-
јверојатно ги ослободиле две сестри по име Квинктија. Имено, знакот ) се чита Gaia, а мо-
же да се однесува на која било жена. Во случајов удвојувањето на знакот покажува дека ста-
нува збор за две жени. Прекарот на сопругата се наоѓа во деминутив. Таквите прекари се 
честа појава во римските провинции, но конкретно овој е карактеристичен за Рим и него-
вата околина13. Кај зборот collibertae се забележува дека дошло до регресивна асимилација 
на conl- во coll- што сведочи дека натписот е од понов период, најверојатно царскиот. 

                                                 
12 Sir John Edwin Sandys, The Latin epigraphy-An introduction..., стр. 52 
13 Iiro Kajanto, The Latin cognomina..., стр. 127 
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4. I. M. S. VI. 101 
Се наоѓа во музеј на град Скопје 
Објавен од B. Josifovska, ŽA, 21, 1971, p. 236, sqq., fig. 3-5. Ревидиран. 
 

 

D(is) M(anibus) 
Claudia 
Firmina 
vix(it) an(is) XX 
h(ic) s(ita) e(st) 
Claudia 
Valeria 
mater in 
felix pos(uit) 
b(ene) m(erenti) f(aciendum) c(uravit) 
 
На подземните богови 
Клавдија Фирмина 
(која) живееше 20 години 
овде почива. 
Клавдија Валерија, 
несреќната мајка, 
ѝ го подигна (споменикот) на заслужната   
(и) се погрижи за (неговата) изработка. 

 

Буквите на натписот се мошне добро врежани и воедначени. Станува збор за т.н. 
scriptura monumentalis. Во осмиот и деветтиот ред ги има следниве лигатури: IN; LI. Лига-
турите се карактеристични за латинските натписи во провинциите.14 Буквите во последни-
от ред малку отстапуваат во десно.  

Починатата девојка го носи гентилното име на својата мајка. Името на таткото недос-
тасува на натписот што остава простор да се претпостави дека таа била filia naturalis. Име-
но, вонбрачните деца го носеле само името на мајката. Гентилното име Claudia покажува 
благородничко потекло. Прекарот Firmina е посведочен како прекар од сенаторски ред, но 
се користи и меѓу робовите.15 Во I.M.S. VI прекарот Valeria се среќава уште на три места 
(I.M.S. VI 110, 146, 153). 

Во последните два реда се чини претерана употребата на формулите posuit и 
faciendum curavit затоа што имаат речиси исто значење. 

                                                 
14 Е. В. Федорова, Введение в латинскую эпиграфику, Издательство Московского университета, 1982, стр. 81 
15 Iiro Kajanto, The Latin cognomina, стр. 258 
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5. I. M. S. VI. 151 
Конзервиран во Археолошкиот музеј на град Скопје 
Објавен од B. Josifovska, ŽA, 3, 1953, p. 242 sq., fig. 10 
(А. и J. ŠaŠel, ILIug., no 41). Ревидиран. 
 

 

 
D(is) M(anibus) 
L. Valeri Pu 
dentis qui 
vix(it) ann(is) XXV 
et L. Valeri 
Aeliani qui 
 vix(it) ann(is) VI 
L. Val(erius) Peculi 
aris et Vivia 
Sabina pa 
rent(es) 
 
На Лукиј Валериј Пуденс, 
кој живееше 25 години 
и на Лукиј Валериј Аелијан, 
кој живееше 6 години, 
Лукиј Валериј Пекулиар и Вивија Сабина  
родителите 

 

 
Челото на натписот во средината и на страните е украсено со розети. Веднаш подолу 

е претставена посмртна постела на која лежи човек. Пред постелата се наоѓаат троножец, 
стомна и празно столче. Лево над постелата се протега бршлен. 

Буквите на натписот се рамномерно и длабоко врежани. Редовите не се рамни, туку 
се искосени во десно. За разлика од претходниот натпис, овој изобилува со лигатури: 2 RI, 
PV; 3 VI; 4 NN, XXV; 6 NI, QVI; 7 NN, VI; 8 VAL; 9 VIVIA. 

Освен формула Dis Manibus на овој натпис не се среќава ниту една друга формула од 
оние што се типични за надгробните натписи. Гентилното име Valerius е меѓу познатите 
имиња во Рим. Според прекарот Aelianus може да се претпостави дека овој натпис датира 
од времето на императорот Хадријан или подоцна. Имено, Aelius е едно од имињата на 
императорот Хадријан. Подоцна го носеле и неговите наследници. 
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