
ГРЧКИ НАТПИС СО СИГНАТУРА 
НА УМЕТНИКОТ ΑΔ ΥΜ Ο Σ ΕΥΑΝΔΡΟΥ

Споменикот што претставува предмет на овој труд потек- 
нува од селото Марвинци (северно од Гевгелнја) — попрецизно од 
локалитетот „Исар Кале“, што ce издига непосредно над селото 
од неговата јужна страна. Пронајден е случајно уште во 1932 г. 
од жителот на споменатото село Аргир Гребенаков, на местото 
наречено „Порта“, каде што беше употребен како прост градежен 
материјал во еден стар, веројатно доцно-античен ѕид. Бидејќи 
редица години остана непознат — за него знаеше само неговиот 
сопственик — со право може да ce рече дека е повторно откриен 
дури во 1957 г. во текот на рекогносцирањето, извршено во ова 
село од страна на потписаната1). Тој претставува дел од база на 
една мала женска статуа од којашто е дочуван само долниот лев 
крај од облеката, и лево од неа дел од стеблото со потписот на неј- 
зиниот автор (сл.1). Спрема она што е дочувано од драперијата, 
статуата беше облечена во долг хитон и химатион. Фрагментот е 
од бел мермер. Откршен е горе, лево и на некои места на предната 
страна. Најголемата зачувана висина изнесува 31 см., висина на ба- 
зата 13 см.; макс. ширина 28 см., дебелина 13 см.

Натписот е грчки, без лигатури. Иако ce излизани некои букви 
во него, сепак може да ce рече дека е добро зачуван, така што него- 
вото расчитување не создава никакви тепжотии. Тој гласи:

’Άδυμος 
Εύά[ν]δρου 
Β[ε]ροιαΐος 
έπόισι(?) (=έποίησε)

Висината на буквите варира од 1,1 до 2 см.
Во врска со завршетокот на последниот збор во натписот 

треба да ce одбележи дека не е воопшто јасно да ли е вертикалната 
хаста само остаток од буквата Е, којашто би ce и очекувала овдека 
— бидејќи од хоризонталните не ce забележуваат никакви сигурни 
траги, или просто ja претставува буквата I, како што впрочем и

l) В. Извешт. до Археолошкиот музеј од 10. VIII и 5. X. 1957 г. — Спо- 
меникот е подарен на Античната збирка при Арх. музеј во Скопје од страна на 
спомнатиот А. Гребенаков. Сега ce наоѓа привремено во „Историската збирка“ 
во Гевгелија.
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C i. 1

изгледа. Во првиот случај 5и имале форма έπόισε изведена со упро- 
стување на дифтонгот ΟΙ во вокалот О и итацистички напишано 
I наместо Н — кај нас констатираиа веќе во два натписа2), во дру- 
гиот — доколку не ce работи за некој пропуст на уметникот или 
за јазична грешка — преминувањето на вокалод Ë во I, што е за- 
бележено во неколку случак на спомениците од Бугарија, но не 
на крајот од зборот3).

2) Н. Вули1п Антички споменици наше земље. Споменик Српске краљевске 
академије LXXI, Београд 193], бр. 358 и 590; en. P. Mapnfi, Грчки језик антич- 
ких становникаЈ. Србије. ГласникСкопског научног друштва. XV—XVI, Скопље 
1936 стр. 299, 12.

Сп. G.; Mihaïlov, La langue des inscriptions grecques en Bulgarie, Sofia 
(1943) cnp. 13, 6.
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Натписот покажува паралелнаупотреба на тркалести и четвр- 
тести букви. Аглести нема. Покрај украсени ce забележуваат и 
неколку просто напишани букви. Бидејќи од приложената фотогра- 
фија може да ce добие претстава за нивната форма, нема потреба 
да ce запираме на нивниот опис. Само по однос на буквата ω, 
којашто слабо ce распознава во сите три случаи, ќе напомнеМе 
дека не е квадратна, како на пр. буквите Е и М, туку е предадена 
во постарата форма — со горната и долнала хаета поставени косо, 
a *не хоризонтално, a за буквата N, која и на самиот споменик 
одвај ce наѕира, дека има сосема нормална форма.

Во својата композиција. натписот не покажува никакви отста- 
пувања во редоследот на зборовите вообичаен во дрозните натписи 
од овојвид.На прво место е приведено сопственото имс, по него 
иатронимикот, потем етниконот, a најпосле глаголот со кој е 
изразена активноста на уметникот. Употребен е, како што е тоа 
правило, глаголот ποιέω (ποέω) и тоа во аорисната форма4), која е 
кај нас со мал исклучок вообичаена на надгробните натписи, но 
со ортографија, како се гледа, έπόί,σι наместо правиДното έποίήσε, 
односно έπόησε.

ΠΙτό сг однесува до сопственото кме на уметникот кој ce спо- 
мнуза во нашиот натпис, ние нема да завлегуваме во неговата 
етимологија, па спрема тоа ни во прашањето дали ce изговараше 
со аспирација. или без неа? зашто во дадениот момент тоа нема 
никакво значењс. ‘Ќе напомнеме дека ни νΑδυμος ни ΓΆδυμος? за 
ќое Hoffmann вели дека е омилено северно-грчко име5 6), не е заре- 
гистрирано во речникот на Папе-Бенселер и дека ce воопшто ретки 
натписите во коишто ce споменува0). Еден од таквите е кај нас 
надгробниот натпис од Суводол, каде ce констатираки остатоци 
од една доста голема антична населба7).

. Името Ευανδρος лапротив, заклучувајќи спрема неговото 
доста често спомнување во античната литература, на натписите 
и на монетите, може да ce уброи меѓу популарните имиња8). Меѓу- 
тоа на нашите натписи тоа не ce среќава, та ce гледа дека за прв 
пат со сигурност ce спомнува во овој натпис. Ист е случајот, како

4) Сп. W. Larfeld, Griechische Epigraphik (Handbuch der kllass. Aiertums- 
wissenschaft, I. Müller, München,. 1892, стр. 598; -

б) O. Hoffmann, RE XIVj (1928) 683, VI 2,
6) Ha пр. Димица, Ή  Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις Атина, 1896 δρ. 

54,6 и 918 (’Άδυμος); F. Bechtel, Die historischen Personennamen des Griechischen 
bis zur Kais’erzeit, Halle, 1917, 510 (Γ/Αδυμος 'Αδύ'μου); Bull, de corr. hell. XHI 
(1889) 272.

. 7) H. Bynnh, Споменик LXXVII стр. 38, δρ. II (’Άδυμος Ποντίου); Φ. Ме- 
сескел, Ископавања y Мариовском Суводолу. ГСНД XI (1931) 202 и нн.

8) 3а ова име в. Pape—Benseler, Wörterbuch d. griechischen Eigennamen, 
Braunschweig‘(1875) 399—400; C. Robert, Euandros, RE VI, (1907) 839;

B C H II (1878) 43, VII (1883) 191, VIII (1884) 66, 246, 250, IX (1885) 149, 
XII (1888) 26, 490, XIV (1890) 281, XV (1891) 189, XXI (1922) 381, XXIV (1910) 418, 
LVI (1932) 38, 42 итн.- итн.
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што се гледа, и со етниконот Βεροιαΐος, којшто е овде предаден во 
неговата постара форма9).

Останува уште да ce утврди идентитетот на авторот на изгу- 
бената статуа — на уметникот Адимос. Ова наполно ќе ни го овоз- 
можат податоците што ги содржи натписот, спрема кои Адимос 
бил син на некој Евандар, a по потекло од Бероја — секако од ма- 
кедонската. Името на овој уметник не е зарегистрирано кај Ф. 
Бехтел, a ни во речникот на Папе-Бенселер — како што видовме 
пред малу, кога ги разгледувавме сопствените имиња спомнати 
во натписот. Уметник со ова име не ce спомнува ни во енцикло- 
педијата на Паули—Висова, a го немаме сретнато ниту на некое 
друго место — доколку можевме да провериме со оглед на сред- 
ствата со коишто располагавме10). Меѓутоа, што ce однесува до 
името на неговиот татко — Евандар, работата стои сосема поинаку. 
Меѓу многуте личности што го носеле ова име ce сиомнуваат и 
двајца уметници. Едниот од нив Ευανδρος Εύάνδρου чиј потпис е 
врезан на една женска биста од Лариса, датирана најрано во I век 
н. е., бил како и Адимос од Бероја11). Идентичноста на сопственото 
и татковото име на овој уметник со патронимикот на Адимоса, 
заедничкото потекло и иста професија ни позволуваат да заклучиме 
дека ’Άδυμος Εύάνδρου припаѓал кон истото уметничко семејство 
од Бероја, од кое сега ни ce познати двајца членови, и дека бил 
веројатно брат, a можеби и син, на скулпторот Ευανδρος Εύάνδρου 
од Бероја. Спрема ова периодот на неговата уметничка активност 
би паѓал главно во I век н. е. со што не би биле во контрадикција 
ни палеографските податоци содржани во натписот.

За жалост ние располагаме со еден премногу мал фрагмент 
од самото дело на спомнатиот уметник за да би можеле да доне- 
семе преценка за кеговата вистинска уметничка вредност. Сепак, 
доколку во натписот за прв пат би ce спомнувало името на скулп- 
торот Адимос, тој би претставувал значаен прилог за историјата 
на античната уметност, бидејќи кон листата на грчките уметници 
од римско време би било придадено уште едно име. Независно од 
ова значајот на натписот лежи особено во тоа што тој претставува 
конкретен доказ за одржувањето на културни врски помеѓу градо- 
вите во внатрешниот дел на Македонија — во овој случај на градот 
што ce наоѓаше на „Исарот“ — со Бероја, којашто во римоко време 
беше културен центар на провинцијата Македонија и седиште на 
македонскиот сојузен совет (Κοινόν).

Освен овој натпис на локалитетот „Исар Кале“ , покрај другиот 
археолошки материјал (делови од монументална. скулптура, заветни

9) Arrian. An. III, 6, 4; Ind. 18, 6; Димица н. д. бр. 52, 58; сп. Stephanus, 
Thesaurus graecae linguae, Paris 1883, vol. II, 226. BCH VII (1883) 427, XLVII 
(1923) 184.

10) He ни беше достапно делото од Е. Löwy, Inschriften griechischer 
Bildhauer mit Faksimiles, Leipzig (1885), ниту G. Hirschfeld, Tituli statuariorum 
sculptorumque Graecorum cum prolegomenis, Berlin (1871).

п ) C. Robert, h. д. 842,9 — He ми беше достапно спис. Έφημ. άρχ. (1910).
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и надгробни релјефи, човечки и животински фигури од теракота, 
монети, праисториски алат и накит, итњ), откриени ce уште неколку 
натписи од кои едниот содржи дедикација на храмот од кој е слу- 
чајно откриен дел од степеништето.

Археолошките испитувања на овој локалитет и околните 
села, за коишто може да ce рече дека ce во својата почетна фаза, 
до сега имаа само карактер на краткотрајни теренски рекогносци- 
рања. Па сепак тие пружија толку значајни археолошки индиции, 
што врз основа на нив ce дојде до заклучок дека на ова место во 
минатото постоела една забележителна населба во која животот 
ce одвиваше непрекинато од праисториското па cè до подоцнешното 
римско време, и дека таа во античниот период претставувала една 
автономна градска општина, организирана на грчко-македонски 
начин.

Бидејќи исцрпен извештај за резултатите од досегашните 
истражувања на овој локалитет е во подготовка, сметаме дека е 
достаточно кажано за општа ориентација во рамките на оваа 
статија12).

На крајот ќе додадеме само дека градот, расположен во 
овој дел од Вардарската долина, кон чиешто откривање ќе треба 
да ce пристапи во догледна иднина, можеше да биде само маке- 
донсхиот град Идомене, споменат во Tabula Peutingeriana на 
патот Thessalonica—Scupi, помеѓу станиците „Stenas“ (кај демир- 
каписката теснина) и „Tauriana“ (кај ден. Дојран)13).

Забелешка. Статијава беше предадена во печат кога бев известена од страна 
на г. Фотис Пецас кому и по овој пат му ce заблагодарувам, дека во Архео- 
лошкиот музеј во Солун ce наоѓа еден надгробен релјеф со сигнатура на умет- 
никот Евандар, публикуват! во „Μακεδονικά“ (1953). стр. 618.

Скопје. Борка ЈосифоВска.

12) Со цел да ce извести пошироката јавност за резултатите од арх. испи- 
тувања на овој локалитет беше дадена една статија во списанието „Разгледи“ 
бр. 9(109) од 11.V. 1958 (Б. Јосифовска, Античниот град на „Исарот“).

13) Tab. Peut. V IIIJ; сп. Geyer, Eidomene, RE XIV (1928) 662.
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R É SU M É

Borka Josifovska: INSCRIPTION GRECQUE AVEC LA SIGNATURE DE 

L’ARTISTE ΑΔΥΜΟΣ ΕΤΑΝΔΡΟΤ

. Le fragment du monument publié dans l’article précédent provient du village 
de Marvinci (au Nord de Gevgelija) — plus précisément de la localité connue au- 
j'ôurd’hui sous le nom d’,,Isar Kaie“ qui s’élève immédiatement à son côté Sud. Il a 
été découvert dès 1932 par un habitant du villagé mentionné, non loin dé l’endroit 
appelé „Porta“ où il avait été remployé dans un mur de l’époque tardive. Il resta une 
assez longue suite d’années inconnu et il a été retrouvé pendant les explorations de 
ce terrain entreprises par l’auteur de cet article en 1957. C’est un fragment de base 
d’une statuette de femme drapée. De la statuette elle-même n’est conservé qu’un pan 
dé draperie et, de son côté gauche, la partie inférieure d’un tronc d’arbre sur lequel 
est gravée l’inscription qui en fait connaître l’auteur. Le fragment est en marbre 
blanc, brisé en haut, à son côté droit et en quelques endroits sur le devant. Hauteur 
actuelle: O ni 31, hauteur de base: O m 13, largeur act. O m. 28, épaisseur: O m 13.

L’inscription est grecque, sans ligatures. Il se lit comme suit:
• ’Άδυμος I Εύάνδρου | Βεροιαΐος | επόισι (=έποίησε)

Par conséquent, il renferme la signature authentique du sculpteur Adymos, 
fils d’Évandros. Le nom propre et le patronymique sont suivis de l’ethnique ΒεροιαΤος, 
ce qui donne la possibilité d’identifier le personnage mentionné. Le nom de l’artiste 
Adymos n’est pas enregistré dans Hist. Personennamen de F. Bechtel, ni dans le 
lexique de Pape-Benseler, et il n’êst pas non plus mentionné dans l’encyclopédie de 
Pauly—Wissowa. Quant au nom du père d’Àdymos, l’auteur fait remarquer qu’un 
sculpteur ainsi appelé— Εύανδρος Εύάνδρου— originaire aussi de Béroia, a signé un 
buste féminin du premier siècle de n. ère, provenant de Larisse. L’identité du prénom 
et du patronymique de cet artiste avec le patronymique du sculpteur Adymos, la 
communauté d’origine et la même profession — tout cela, selon l’auteur, permet 
de conclure qu’ ’Άδυμος Εύάνδρου doit être le frère ou peut-être le fils du sculpteur 
Εύανδρος Εύάνδρου de Béroia, et que la période de son activité, par conséquent,doit 
tomber principalement au I er s. de n. ère. Le type des lettres n’est pas en contradic
tion avec cette conclusion.

Enfin l’auteur communique que l’exploration du susdit site archéologique — où, 
d’après son opinion, s’étendait la cité macédonienne d’Idomenai, permet d’y con
stater l’existence de vie continuelle dès l’époque préhistorique jusqu’aux derniers 
temps romains.


