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ЛИЛЈАНА КЕПЕСКА  
КОСТАДИН КЕПЕСКИ  
Завод и Музсј Прилсп

НОВООТКРИЕНИ МЕРМЕРНИ СКУЛПТУРИ 
ОД СТИБЕРА

Лпстракт: Досегашните истражувања на античкиот град Сти- 
бера покажаа бројно богатстно од портретна и култна мер- 
мерна пластика. Тоа ce потмрди и со археолошки ископунања 
no 2004 год. кога но комплексот Гимназион на релатинно мал 
простор беа најдени три мермерни скулптури и еден мермерен 
блок со натпис. Групата на мермерни скулптури е еостанена од 
статуа иа иозрасен маж, статуа на император и статуа на 
Хермес. Според стилските карактеристики и квалитетот на 
изнедба овие статуи ce изработени но втората полоиина иа II 
век.

Со систематските археолошки истражувања во 2004 год. 
на локалитетот Стибера кај с. Чепигово, во комплексот 
Гимназион, непосредно пред западниот ѕид од хероонот ce 
откриени четири мермерни споменици и тоа три скулптури и 
еден мермерен блок со натпис. Спомениците ce откриени на 
иста длабочина, трите блиску еден крај друг во централниот 
дел од ископот, непосредно пред постаментот од големи 
мермерни блокови,1 a четвртиот во северозаиадниот агол на 
ископот.

Групата мермерни скулптури ja чинат: статуа на возра- 
сен маж, статуа на император и статуа на Хермес.

Статуата на возрасен маж во природна големина е нај- 
дена со откршени нозе. Плинтата со откршените стопала е 
најдена во непосредна близина. Неа и недостасува главата и 
поголемиот дел од десната рака. Изведена е од монолитен 
мермерен блок и заедно со плинтата е висока 1,78 м.

1 Во 2003 вршсни сс архсолошки мстражувања во комплексот Гимна- 
зион и е истражуван просторот западно од објсктот хероон. Од надво- 
решната страна, во цснтралниот дсл, на западниот ѕид од хсроонот с 
открисн постамснт со правоаголна форма извсдсн во двс нивоа од пого- 
леми мермерни блокови.
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Фигурата е поставена на осмострана плинтата, која е 
висока 0,14 м (Сл. 1). Тежината на телото паѓа на десната нога, 
a левата е благо свиткана во коленото. Облечена е во хитон 
и химатион. Хитонот е со овален изрез околу вратот и широки 
куси ракави со вертикални набори на краевите, кои ce видливи 
на десната надлактица. Химатионот го покрива целото тело, 
правејќи длабоки коси набори од лево кон десно, и неколку 
вертикални под благо свитканото лево колено. Десната рака 
која е сочувана до средината на надлактицата е спуштена крај 
телото и оди над химатионот. Левата рака е спуштена крај 
телото и благо свиткана во лакт. Преку неа е префрлен едниот 
крај на химатионот што паѓа слободно надолу и го допира 
потпирачот на статуата, кој има форма на fascis volumina. Bo 
фино изведената лева шака со долги прсти и назначени нокти 
држи свиток, a на претпоследниот прст од шаката има масивен 
прстен. На нозете носи кожни сандали.

Во непосредна близина, на само 0,70 м одалеченост од 
оваа статуа, најден е мермерен блок со натпис во шест реда 
од кој ce чита дека со одлука на Градскиот совет е иодигнат 
споменик на заслужниот граѓанин Септимиј Местриј Ликон, 
македонијарх и панхелен.

Квалитетот на изведбата на сгатуата на возрасен маж од 
една и наодот на блокот со натпис, непосредно до неа, упа- 
туваат на можната претпоставка дека статуата го представува 
заслужниот граѓанин на Стибера, особено што во натписот ce 
споменува дека истиот е подигнат во време на владеењето на 
императорот Комод. Стилските одлики и квалитетот на извед- 
бата на оваа статуа одговараат на втората половина на II век. 
Таа е слична со досега откриените статуи од Стибера од типот 
на Палијатус кои во најголем број ce датирани во втората по- 
ловина од II век.2

Статуата на император во оклоп е најдена во северо- 
западниот агол на ископот. На статуата и недостасуваат гла- 
вата, десната рака од рамото надолу, a левата од половината 
на надлактицата, како и нозете до натколената. Таа е во при- 
родна големина и претставува маж во оклоп, a е сочувана во 
висина 1,30 м,(Сл. 2). Тежината на телото иаѓа врз десната

2 Д. Вучкович -Тодорович, Styberra. Античное поселснисв сслс Чспи- 
говс в окрсстностлх Прилспа, Archaeologia Iugoslaviea IV, Beograd 1963, 85-86, 
T. 26-28; B. Сололовска, Античка скулптура во CP Максдонија, Скопјс 
1987, 140-148, Табла 33-38.
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нога, a левага е малку исфрлена напред. Двете раце биле 
спуштени крај телото. Преку левага рака е префрлена на- 
метка, додека десната вероватно била потирсна врз иотпирач, 
од кој ce сочувани две правоаголни спојки од десната страна 
на кожното здолниште. Куса туника ce гледа нод здолниш- 
гето, изведено од долги кожни ленти со иста широчина, кои 
на долниот раб завршуваат со реси. Долниот дел од туниката 
излегува малку под кожното здолниште и е декориран со полу- 
месечести и вертикални орнаменти. Рамената ce заштитени со 
вертикални танки кожни ленти кои завршуваат со реси, a под 
нив излегуваат кусите ракави од туниката. Металниот граден 
оклоп на долниот раб заввршува со два реда на полукружни 
кожни јазичиња, од кои горниот ред е декориран. Декора- 
цијата на јазичињага сс состои од приказ на човечки и орлов- 
ски глави во длабок рел^еф и тоа само на предниот дел. 
Јазичињата од задниот дел и од вториот ред ce без декорација. 
Преставени ce no три човечки и три орловски глави, од кои 
во централниот дел човечката глава и главата на орел ce свр- 
тени една кон друга, a останатите гледаат кон нив. На иоло- 
вината е широкиот сингулум врзан во голем јазол. Градниот 
оклоп е складно обликуван и ги истакнува градите, на кои во 
горниот дел има рељефна престава на Горгонеон. Преку 
левото рамо на статуата е префрлена наметка која во длабоки 
набори паѓа од задната страна, до висина на кожното 
здолниште. Статуата е мошне ирецизно изработена што ce 
гледа во изведбата на деталите, особено во складноста на при- 
казог на човечките и орловски глави во појасот со кожни јази- 
чиња, наборите на облеката и ресите на кожните нараменици. 
Секако дека претставува некој од римските императори од 
втората половина на II век, a тоа ce гледа од начинот и стилот 
на обработката на деталите на оклоиот и облеката каракге- 
ристични за пораниот римски период.

Оваа статуа е скоро идентична со статуата од Марков 
Град- Прилеп,3 со тоа што нашата е поирецизно и уметнички 
поиздржано изработена, и како да излегува од шаблонот на 
сериски произведените статуи. Сличност гледаме и со статуата 
на императорот Комод откриена во Хераклеа,4 и тоа со иден- 
тичното решение на првата низа од јазичиња со претстави во

3 Н. ВулмН, Античкп споменици нашс зсмље, Спомсник 98, 171, Н° 
357 ; В. Соколовска, op.cit.. 136.137, Т. 29, сл. 4.

4 В. Соколовска, op. cit., 154, Т. 29, сл. 1.
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длабок рељеф. Од rope изнесеното може да заклучиме дека 
статуата на император најдена во Стибера претставува некој 
од последните римски владетели од династијата Антонини или 
пак некој од првите од династијата Севери.

Статуата на Хермес преставен како дете, е најдена на 
0,60 м заиадно од југозападниот агол на постаментот од мер- 
мерни блокови. Сочуваниот дел од скулптурата заедно со 
постољето, које е исто така оштетено, е висок 0,56 м. Малиот 
Хермес е гол, му недостасува главата со поголемиот дел од 
вратот, десната рака, дел од левата подлактица заедно со 
шаката во која го држи својот вообичаен симбол, керикеио- 
нот, кој е оштетен во горниот дел(Сл. 3). Двете нозе му ce 
откршени од бутините надолу. Сочуван е само дел од левата 
потколеница и дел од левото стопалото. На помалиот откршен 
дел од постољето врз кое стоеле нозете сочуван е мал дел од 
десното стопало. Малиот Хермес седи врз стилизиран масивен 
нерамен камен блок, чии нерамнини ce претставени како полу- 
топчести испупчени задебелувања распоредени во три хори- 
зонтални зони. Преку левото рамо има ирефрлена наметка 
која со длабоки вертикални набори, преку левата рака, паѓа 
на постољето. Ошгетениот во горниог крај керикеион има 
тордирана дршка и лежи високо врз наметката над левиот 
лакт. На сочуваниот дел од левата потколеница видливо е по 
едно мало крилце од двете страни на ногата. На задниот дел 
на статуата нагласени ce сите анатомски делови на телото, 
меѓутоа делот од наметката која го покрива левото рамо и оди 
под левата рака нема таква длабочина на рељефот , како од 
предната страна.

Десно од нерамниот камен на кој седи малиот Хермес, 
на постољето има остатоци од претстава на некаков симбол 
или предмет за кој ради оштетеноста неможе да ce утврди што 
претставува. Познато е дека покрај основните атрибути Хер- 
мес ce п рикаж ува  иридружуван и од ж ивотни  како  кучето , 
петелот, јагнето, јарето, желката и др.5 Во нашиот случај оста- 
тоците од недефиниранарта многу шематски прикажана 
иретстава сметаме дека е од желка.

Целата фигура на малиот Хермес е многу солидно ис- 
клесана, меѓутоа градите и стомакот делуваат многу прена- 
гласено. Тоа е секако резултат на тогашниот тренд на

5 Д. СрсјовиГт -  А. Цсрмaновиh, Рсмнпк грчке и римскс митологијс, 
Београд, 1987, 475.
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приказите на пластиката, со заоблсни и меки форми и прена- 
гласени поедини делови од човечкото гело.

Судејќи према наведените стилски карактеристики, 
содржани или изразени во ириказот на телото на Хермес, 
мислиме дека таа била изработена во втората иоловина или 
на самиот крај на II век.

Дека богот Хермес бил почитуван од жителите на градот 
Стибера, говорат и досегашните скромни но значајни наоди 
на остатоци од негови скулптури. Во комплексот Гимназион 
со поранешните археолошки истражувања откриени ce во 
секторот “Д” три дела од оиггетена статуа на млад Хермес, a 
во секторот Έ ” глава на млад Хермес.6 Откриените делови 
од статуите говорат дека Хермес бил присутен во просториите 
на Гимназионот. Ова можеме да го иоврзиме со една од не- 
говите должности да ги пггити и подучува децата и младите. 
Одтука не е чудно што на толку мал истражен простор од 
комплексог Гимназион ce откриени делови од три негови 
статуи.

Со наодот на статуата на малиот Хермес во седечка по- 
ложба ce потврдува мислата на Душанка Вучковиќ-Тодоровиќ7 
дека Хермес бил “идол на ефебите”, ако знаеме за што слу- 
желе гимназионите во античките градови, a меѓу нив и гимна- 
зионот во Стибера.

Новооткриените скулитури од античкиог град Стибера 
ja дополнуваат и збогатуваат досега иознатата збирка на мер- 
мерна пласгика од овај град. Со нив ce потврдуваат досегаш- 
ните сознанија за извонредниот економски и културен 
развиток на градот во римскиот иериод, a особено во периодот 
од крајот на 1 до почетокот на III век, со посебен нагласок на 
II век.

РЕЗИМЕ

Лилјана Кепеска, Костаднн. Кепески, НОВООТКРИЕНИ МЕРМЕРНИ  
СКУЛПТУРИ ОД СТИБЕРА

Со архсолошкитс истражувања во 2004 год на лсж. Стибсра с. Чспи- 
гово, во комплсксот Гпмназион, нспосредно прсд западниот ѕид на хсроонот, 
открисни сс мстири мсрмсрни спомсници, од кои три скулптури и сдсн мср-

6 Д. ВучовиИ, op. cit.. Х6,87.
7 Ibid., 93.
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мерсн блок со натпис. Групата мермсрни скулптури ja чинат: статуа на 
возрасен маж, статуа на импсратор и статуа на Хермсс.

Статуата на возрассн маж во природна голсмина с најдсна со откр- 
шсни нозс, a плинтата со нсизннитс стопала с најдсна во нспосрсдна бли- 
зина. Нса и нсдостасува главата м поголем дсл од дссната рака. Извсдсна с 
од монолитсн мсрмсрсн блок и засдно со плинтата с висока 1,78 м. Нспо- 
срсдно крај нса с најдсн мсрмсрсн блок со натпис во шсст рсда, на кој сс 
чита дска Гратскиот совст му подигнал спомсник на заслужниот граѓанин 
Септимиј Местриј Ликон, максдонијарх и панхелсн. Прстпоставувамс дска 
статуата го претставува заслужнлот граѓанин, чим спомсник спорсд натписот 
с подигнат во врсмето на импсраторот Комод. Тоа с поткрспсно и со стил- 
скитс одлики и квалитстот на извсдбата на оваа статуа, кои одговараат на 
втората половмна на II вск.

Статуата на импсратор прстставува маж во оклоп во природна го- 
лсмина, со сочувана висина 1,30 м. Нса и нсдостасуваат главата, дслови од 
рацстс и нозстс до надколсницитс. На мсталниот граднсн оклоп во горниот 
дсл има релтсфна прстстава на Горгонеон, a во долниот завршува со појас 
од кожни јазнчиња декорирани со човсчки и орловски глави во длабок 
рсљсф. Прстставува нској од римскитс импсратори од втората половина на 
II вск од династијата Антонини или нској од првитс од династијата Ссвсри, 
што сс глсда од стилот и начинот на обработка на дсталитс на оклопот и 
облската.

Статуата на Хсрмсс прстставсн како дстс, ссднато на нсрамсн камсн, 
с сочувана засдно со постољсто во висина 0,56 м. Малиот Хсрмсс с гол, му 
нсдостасува главата и дслови од рацстс, нозстс и дсл од постољето, мсѓутоа 
сочуванн сс крилцата на лсвата нога како и дсл од керикеионот кој го држи 
во лсвата рака. Десно од нсрамниот камен врз кој ссди Хсрмес има остатоци 
од нсдсфинирана прстстава, за која мислммс дска с стилизиран приказ на 
жслка. Познато с дска прстставитс на Хсрмес сс прослсдсни со приказ на 
животни, мсѓу кои с и жслката. Прсма умстничкпот израз и стилскитс ка- 
рактсристики и оваа култна скулптура смстамс дска с изработена во истиот 
врсмснски псриод како и прсдходнитс.

Новооткриснмтс скулптури од античкиот град С тибср аja дополну- 
ваат и збогатуваат доссга мознатата збирка на мсрмсрна пластика од овај 
град. Со нив сс потврдуваат доссгашнитс сознанија за извонредниот еко- 
номскн и културсн развиток на градот во римскиот псриод, a особсно во 
псриодот од крајот на I до почстокот на 111 вск, со посебен нагласок на II 
вск.

SUMMARY

L. Кереѕка, К. Kepeski. NEWLY DISCOVERED MARBLE SCULPTURES 
FROM STYBERRA

During the research of'the archeological site Slyberra near the village Čepigovo 
in the year 2004. in the Gymnasium complex, slightly beside the western cheroon wall, 
four marble monuments were found, three of which were sculptures and one was a 
marble pane with an inscription. The group of marble monuments consists of a sculpture 
of an adult male, an emperor statue and a statue of Hermes.
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The adult male statue was found with its legs broken, and the plinth containing 
its feet was found near by. The statue is missing the head and most of the right arm. It 
has been carved out of a monolith marble block and it is, together with the plinth. 178 
cm. high. In the close surroundings a marble pane with a six-row inscription has been 
found; it can be read that the city council dedicated this monument to Septimius 
Maestrius Licon. macedoniarch and panhellen. We presume that the statue represents 
the estimable citizen, whose monument was. according to the inscription, erected during 
the reign of the emperor Comodus. The presumption is endorsed by the chracteristics 
of style and the quality of construction, corresponding to the second half of the II 
century AD.

The emperor statue represents a man in armour in nature size, the preserved 
part of the statue being 130 cm high. The statue is missing the head, parts of the arms 
and the legs up to the knees. The metal breastplate has a relief representation of 
Gorgoneon in the upper part, and a belt consisting of leather tabs decorated with human 
and eagle heads in deep relief. The statue represents one of the roman emperors from 
the Antonini dynasty from the second half of the II century AD or one of the first 
emperors from the Severi dynasty, which is apparent from the style and manner of 
processing of the clothing and armour details.

The statue of Hermes, where he is represented as a child sitting on a rough stone 
has been conserver along with the pedestal and is 56 cm high. The little Hermes is 
Naked, missing the head and parts of the arms, legs and the pedestal. The small wings 
on his left leg and part of the chericheion he is holding in his left arm have been 
preserved. On the right side of the rough stone Hermes is sitting on. there are remnants 
of an undefined representation, which we assume to be a representation of a turtle. It 
is customary for the representations of Hermes to be followed by representations of 
animals, among which is the turtle. In accordance with the artistic expression and the 
chracteristics of style, we assume that this sculpture was carved in the same historical 
period like the former two.

The newly discovered sculptures from the antique city of Stybera have 
supplemented and enriched the well known collection of marble plastic originating from 
this town. They are just another confirmation of the extraordinary economic and cultural 
prosperity o f  the city in the roman era, ranging from the end of the I to the beginning 
of the III century AD, with an accent on the II century AD.
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Сл. 1 Статуа на заслужен граѓанин на 
Стибсра

Сл. 2 Статуа на импсратор



Л.Кспеска, К.Кепески, Новоошкриени мермерни... ЖАнт 57(2007)87-95 95

Сл. 3 Статуа на Хсрмсс


