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Берово

НЕКОЛКУ ХЕЛЕНИСТИЧКИ ИМИЊА ОД ДЕМИР КАПИЈА

А п стр а к т: Во трудот ce презентираат графитите запазени 
на неколкуте фрагменти од керамички чинии пронајдени во пе- 
штерата Голем Змеовец во близина на античката населба Ste- 
пае. Натписите ce датирани од Хеленистичкиот период, a прет- 
ставуваат лични имиња од епихорско потекло.

Пред неколку години во реализирањето на проектот 
„Стари градови и тврдини во Повардарие“ беше истражуван 
комплексот археолошки локалитети во близина на денешна 
Демир Капија т.е. античко Stenae1. Во истражувањата особе- 
но интересен и загадочен пункт ce покажа пештерата Голем 
Змеовец на околу 3 км. југоисточно од античката населба Ste
nae, која ce наоѓа високо во планината Краставец/Краставац, 
a ce простира длабоко во неа на запад.

Влезот на пештерата во античкиот (претхристијански) 
период служел како светилиште што може да ce заклучи од 
пронајдените монети од хеленистичко време, бројните тера- 
коти (особено со ликот на Афродита) и мноштво парчиња од 
садови што биле принесувани како жртва во светилиштето.

Од пронајдената грнчарија ce издвојуваат неколку спе- 
цифични примероци што носат графити. Тие ce четири плит- 
ки чинии и еден пехар (кантарос) од доцнохеленистичко 
време2.

1 Со проектот раководеше проф. д-р И. Микулчиќ, кому му должам 
особена благодарност за укажаната помош; за Stenae: истиот -  „Топографија 
на Стенае -  Просек -  Д. Капија“, Год. зборник на Философ. фак. бр. 41/42, 
Скопје, 1988/9 г.

2 Најголем дел од овој наод необработен и необјавен во целина, ce 
наоѓа во Спелеолошкото друштво „Пеони“ во Горче Петров -  Скопје, Музеј 
на Македонија -  Археолошки оддел и помал дел -  во школската збирка на 
Философски факултет -  Скопје.
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Два од овие натписи веќе ce прикажани додека еден од 
нив е делумно претставен во стручната литература, без посе- 
бен осврт и обработка3.

Натписите од хеленистичко време во Македонија ce ра- 
ритети во споредба со грчките натписи пронајдени на по- 
драчјето на Р. Македонија и датирани во времето на Римско- 
то царство (II и III в.н.е.)4·

Реткоста според хронолошката припадност и фактот де- 
ка тие ce имиња на луѓе што го населувале тој крај им дава 
поголемо значење и го оправдува нивното интегрално разгле- 
дување, коешто е предмет на овој приказ.
Прво го даваме приказот на натписите:

1. Дел од плитка чинија (ихтија) со сочувани делови од 
натписи, врежани на внатрешната и надворешната страна 
(сл. 1, 2; TI 1,2)

а) од внатре: [...] ON BIO [...]
б) од надвор: [ΝΙ]ΚΑΝΩΡ ΦΙΑ [...] [Νι]κανωρ φιλ[...]
2. Средишен дел од чинија со врежан натпис од внатре- 

шната страна (сл. 3; ΤΙ 3) ΝΙΚΑΝ[ΩΡ] Νικάν[ωρ]
3. Средишен дел од чинија ce врежан натпис од внатре- 

шната страна (сл. 4; Т1 4) [...]ΕΙΣΩΝ ΠΟΟΙΔΩΝΙΟΥ [...] είσων 
Ποσιδωνίου

4. Поголем дел од чинија со врежан натпис од внатре- 
шната страна (сл. 5; Т1 5) [В]АСТА[РЕУ]С ΠΑΤΡΑΟΥ [В]а- 
στα[ρευ]ς Πατρώου

5. Поголем дел од пехар (кантарос) што носи натпис 
врежан од надворешната страна во два реда околу телото.

AIO[N]YCIOC ΠΑΠΑ Διο[ν]ύσιος Πάπα
ΝΙΚΑΝΩΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Νικάνωρ Δη μητριού
Прво ce осврнуваме на формата на буквите. Палеограф- 

ската анализа укажува на два пункта: материјалот на кој ce 
пишувани и писмото со кое ce пишувани.

Раката и вештината на оној што го пишувал, a и отпо- 
рот што го дава материјалот при гребењето многу влијае врз 
формата на буквите, па омикрон добива аглест изглед, хасти- 
те на ни, јота, делта ненамерно ce продолжени. Сите букви ce 
пишувани со приближно еднаква големина, a според типот 
на писмото ce мешаат мајускулни со минускулни. Омега до- 
следно секаде ce пишува минускулно, сигма е лунарна, пи

3 Д-р В. Битракова-Грозданова, Споменици од хеленистичкиот период 
во СРМ, Скопје, 1987; T III 4,5 дава факсимили на овие натписи и спрема 
палеографските особености ги смета за доцнохеленистички, без аналрхза на 
содржината.

4 ibid.
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има подеднакво долги хасти, a хоризонталната линија кај пи 
и тау е брановидна5, алфа во сите случаи ce пишува со рамни 
хасти. Во натписот бр. 4 (Bastareus Patrau) омикрон е намале- 
но како во натписите од Шв п.н.е., a низа букви ce меѓусебно 
поврзани со слаби врски.

Според содржината натписите претставуваат лични 
имиња, на нив ce презентирани девет кои ги содржат вооби- 
чаените компененти на ономастичката формула прифатена 
во хеленистичкиот свет.

-  Demetnos е вообичаени име, со хеленско потекло, но 
општоприфатено кај другите народи. Влегло и во македон- 
скиот хеленистички двор. Зависно од регионот ce јавува и со 
дијалектни особености. На подрачјето на Р. Македонија De- 
metrios е доста застапено име, особено ce сретнува на натписи 
од Стибера6.

-  Dionisios е хеленско име со многу варијанти кое по- 
крај просторната распространетост и временски долго опсто- 
јало. Во Македонија на споменици ce сретнува десетина 
пати7.

-  Papas припаѓа на малоазиската сфера и најзастапено 
е на натписите од Лидија, Мизија, Битинија8. Присуството 
на ова подрачје индицира на хеленистичките симбиотички 
превирања што ce случуваат меѓу Балканот и Ориентот на 
повеќе нивоа. Освен во Stenae ce сретнува во каталогот на 
ефебите во Едеса и тоа како патроним исто како и во Stenae9.

-  Posidonios е локална варијанта на Poseidonios. Особено 
ce користи како лично име, патроним или име на град. На 
надгробните плочи и столбови во Македонија Posidonios ce 
сретнува околу десет пати што укажува на неговата широка 
распространетост и прифатеност10.

-  Меѓу наведениве имиња Nikanor ce сретнува три пати. 
Ова хеленско име, освен во Stenae ce сретнува уште на една 
надгробна стела од Јегуновце, во тетовскиот крај, од III в.н.е.11,

5 Веројатно ce работи за локална варијанта или индивидуален избор 
на писарот.

6 Н. Вулиќ, СПОМЕНИК САН XCVIII 384, 388, 389; SEG XII 311, 314, 
330, 346; XXIV 488, 489, 499, 501, 506, 548 Со една напомена дека во оваа 
статистика ce користени расположивите изданија на SEG што ги има Фило- 
соф. фак. -  Скопје.

7 Н. Вулиќ, СПОМ ЕНИК  САН LXX 148, 144, 163, 631: LXXV 114, 140; 
XCVIII 67, 388, 389; SEG XIII, 406; XVI 404; XXIV 480, 488, 499, 537, 574, 578.

8 Ladislav Zgusta, Kleinasiatishe Personennomen 1199- ; 406/7
9 SEG XXIV 531

10 H. Вулиќ, СПОМЕНИК CAH LXXI 140; LXXV 122, 137, 138; XCVIII 
64, 68 SEG XII 330; XXIV 494.
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Неговиот случај е особено интересен и загадочен кога некои 
хеленски имиња ce така често во употреба, додека Nikanor 
бележи само скромни неколку примероци на територија на 
Егејска Македонија11 12. Ова име дури и кај околните народи 
не било така често прифатено13.

Сето ова овозможува да ce изнесат бројни претпоставки 
како причини за оскудноста на застапеноста на Nikanor.

-  Bastareus Pair au
Patraos ce сретнува во Македонија на три споменици, ка- 

ко лично име или патроним14, a особено е присутен во пајон- 
ската кралска династија. Patraos (335-315) живеел во времето 
на Александар III Македонски и ковел повеќе типови монети 
во повеќе емисии користејќи различни симболи15. Во натпи- 
сот бр. 4 може да ce претпостави следново читање на првиот 
збор:

BACTAPEYC
Од првата буква има остаток што индицира на В, следните 
четири букви ce целосни, наредната укажува на P, a во пра- 
зниот простор пред С, според начинот на пишување, можат 
да ce сместат две букви. Веројатно целото име гласи Basta- 
reos. Ова име поради коренската сличност ce поврзува со Ba
stamai и тракискиот град Basteira. Како номинална форма за 
Bastereos ce наведува и Bastares16, меѓутоа на споменатиов 
натпис, a и на сребрените монети што ce пронајдени фигури- 
ра натписот Bastarees како номинативска форма.

Од сите наведени имиња нема со регионално македон- 
ско потекло. Тие претставуваат особено раширени и прифа- 
тени хеленски имиња -  4 од нив ce проширени во сиот грчки 
свет, a од нив Demetnos најмногу ce македонизирал -  прифа- 
тен на античкиот двор на Македонците, па некои владетели 
и нивни членови на семејствата го имаат тоа име. Во следни- 
те векови ова име ce раширило до долните слоеви на маке- 
донското општество и затоа може да ce смета на негово маке- 
донско потекло.

Од стотините натписи со грчки имиња Nikanor само ед- 
наш ce сретнува, Papas не е присутен на оваа територија, a 
Dionisios и Posidonios ce прилично прифатени.

11 И. Микулчих, „Територија Скупа“, ЖА XXI, Скопје, 1971.
12 Во истражувањата што ги вршел Н. Вулиќ (СПОМЕНК САН LXXI, 

LXXV, XCVIII) Никанор не ce сретнува во II и III в.н.е.
13 Nikanor не ce јавува ни во регистрите на D. Detschev, Die irakischen 

Sprachreste, Sofia, 1957.
14 SEG XXIV, 572
15 Hugo Gaebler, Die antiken Münzen von Makedonia und Paionia, 11, Berlin, 

1935, 201-203.
16 H. Gaebler, op. cit., 147.
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Следните две имиња Patraos и Bastareos ce домашни, ло- 
кални пајонски. На ова е напред укажано. Нивното прису- 
ство во оваа пештера, во наодите кај Демир Капија укажува 
на следниве нешта:

-  употреба на имињата и во времето кога пештерата во 
Дрен е користена како светилиште. Датирањето на чиниите 
со нивните имиња можеби треба временски да ce помести на- 
назад, во времето кога Пајонија била сеуште независна, во 
III в. пред н.е.

Од друга страна традицијата на пајонските имиња жи- 
веела и понатаму, како што тоа го потврдува надгробниот 
натпис Audoleon18 од Стоби. Појавата на името на Bastareos 
на садовите од пештерата Дрен ja потврдува единствената 
монета со негово име што постои, откриена пред еден век, 
потврдувајќи ja и формата Bastareos, a не Bastares во што ce 
сомневаа поранешните истражувачки.

Останува да ce надеваме во натамошно откривање на 
слични наоди кои ќе ги прошират овие наши сознанија.

14.XII 1994.

SU M M A R Y

Vesna Boiinovska-Kalpadki: SEVERAL THE HELLENISTIC NAMES 
DATING FROM PERIOD

The subject of this paper are inscriptions written down into 5 potery plates 
(found like fragments) in the cave Golem Zmeovec near Ancient settlement of Stenae 
(today Demir Kapija). These graphities are dated from Hellenistic Period. Inscribed 
words are personal names of epichoric origin. Mentioned onomasticons are: Dêmë- 
tnos, Posidonios, Nicanor, Dionysios, Papas, Patraos and Bastareos.

8 H. Вулиќ -  „СПОМЕНИК CAH“ XCVIII


