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Предговор

Preface

Кон крајот на 20 и првите децении на 21 век
на територијата на Р Македонија се истражувани
стотици археолошки локалитети. Едни се со назнака
„капитални“, други плански, долгорочни и систематски
ископувања, трети имаат статус на превентивни со
заштитен режим заради инфраструктурни и земјени
работи на теренот, дел од нив се наоѓани со стручно
рекогносцирање, но има и такви кои сеуште се мета
на нелегални трагачи чија цел е „скриено азно“ што
ветува незаконска трговија.

Hundreds of archaeological sites have been
researched on the territory of the Republic of Macedonia
in late 20 and early 21 century. Some of them were
called “capital” research, others planned, long-term and
systematic excavations, still others have the status of
preventive with a protective regime due to infrastructural
and earth work on the ground, part of them were
discovered through expert field surveys, however there
are still some sites that are targeted by illegal diggers
who are trying to find “hidden treasures” that suggests
illegal trade.

Бројот на движните наоди се искачува на повеќе
стотици илјади почнувајќи од огромниот студиски
материјал до ексклузивните примери на врвни
археолошки артефакти од сите етапи на човековата
егзистенција на овие простори.

The number of movable findings amounts to
hundreds of thousands, from the huge amount of
study material to exclusive examples of state-of-theart archaeological artifacts from all stages of people’s
existence in these areas.

Археолошката
документација,
главно,
педантно ги забележува податоците на нивното
наоѓање. Медиумите, јавните гласила и социјалните
мрежи речиси секојдневно објавуваат детали за овие
откритија. Со тоа, до некаде се задоволуваат дневните
интересирања на пошироката јавност меѓутоа, за
научно фундираните статии, за анализи и расправи, за
монографии и други референтни публикации потребни
се повеќегодишни, макотрпни истражувања така што
нивниот број објективно не може да соодветствува со
новопронајдените материјали.

Archaeological documents, mainly, keep pedantic
records of data about their discoveries. Media, public
outlets and social networks publish details about these
discoveries almost daily. This somewhat satisfies the
interests of the broader public, however, scientificallybased articles, analyses and debates, monographs and
other reference publications require lengthy and vigorous
research so that their numbers cannot objectively
correspond with the newly discovered materials.
Archaeology is not and must not be an ephemeral
occurrence. Surveys, excavations, then conservation
and presentation of movable and immovable objects
are actions which will lose their credibility if they are
not verified with adequate expert interpretation before
the public. They would undoubtedly transform into
anachronistic oral legends and not into part of global
humanistic insights.

Археологијата не е и не смее да биде ефемерна
манифестација. Рекогносцирањата, ископувањата,
потоа конзервацијата и презентацијата на движните
и недвижни објекти се дејствија кои ако не се
верификуваат со соодветна стручна интерпретација
пред јавноста губат од својата веродостојност.
Тие неминовно се престоруваат (претвораат) во
анахрони, усмени преданија а не во дел од глобалните
хуманистички спознанија.

These trends and global experiences lead us
to believe that this unfavourable situation could be
overcome by establishing a publication whose name
Arheološki Informator (Archaeological Newsletter)

Како поук од овие трендови и од светските
искуства се дојде до заклучок дека овие неповолни

[7]

состојби можат да се надминат со формирање на
гласило чие име „Археолошки Информатор“ само
по себе ја објаснува намената и ја зацврстува оваа
послаба алка во нашите професионални стремежи.
Прелиминарни или претходни извештаи за третираните
локалитети, издржани елаборации за ексклузивните
наоди, рецензии за нова и провокативна стручна
литература и други информации од областа на
археологијата форматирани во куси но, содржајни
известувања можат да бидат вистински вовед за
натамошна по продлабочена работа на одделна
археолошка проблематика. Имено, од разни причини,
од непредвидливи прилики/неприлики ваквите
текстови неретко остануваат како единствени, првични
и меродавни соопштенија за извршените работи.

explains its purpose and strengthens this weak link in our
professional endeavors. Preliminary or preceding reports
on the treated sites, well-founded elaborations about
exclusive finds, reviews on new and provocative reference
publications and other information from the field of
archaeology formatted in short, but substantial reports
might be the proper introduction for further in-depth
work on particular archaeological issues. Namely, due
to various reasons and unforeseen circumstances, these
texts often remain the only competent notifications
about work that was carried out.
We believe that this would encourage many young
researchers to present, first-hand, the results of their
activities, while those with more experience to summarize
their observations on a particular issue or thesis that has
matured in their minds over time.

Веруваме дека на ваков начин многу
млади истражувачи ќе се охрабрат да ги изнесат
(презентираат) од прва рака резултати од своите
активност, додека поискусните да ги сублимираат
насобраните опсервации за некое свое видување или
теза која кај нив созреала со текот на времето.

Hoping that this initiative would be beneficial for
all, we want the Archaeological Newsletter to have a long
life, be successful and well received in the global quest for
progression of archaeological notions.
10.01.2016

Со надеж дека оваа иницијатива ќе биде од
полза за сите на списанието Археолошки Информатор
му посакуваме долговечност, успех и добар прием во
глобалната потрага за напредок на археолошката
мисла.

The editorial board

10. 01. 2017
Од редакцијата
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Археолошкиот локалитет Стибера, с. Чепигово
е градска населба од хеленистичко и римско време,
регистриран како недвижно културно наследство. Се
наоѓа на 16 км западно од Прилеп, над влевот на реката
Блато во Црна Река (Еригон), на поголема површина на
ридот Бедем, јужно од селото Чепигово. Почетоците
на формирање на градот се во хеленистичкиот период
– IV век п.н.е., додека својот највисок раст го доживеал
во II век н.е. кога е извршена најголема обнова
на објектите во него, а богатството на мермерни
скулптури зборува за економската моќ на градот и
неговите бројни семејства. Животот во него згаснал
во втората половина на III век н.е., одеднаш и насилно,
а причините за тоа се сѐ уште недопрецизирани.

The archaeological site of Stibera, in the village of
Čepigovo, is a city settlement from Hellenistic and Roman
times, registered as immovable cultural heritage. It is
located 16 km west of Prilep, where the river Blato flows
into Crna Reka (Erigon), and it covers a larger area on
Bedem hill, south of the village of Čepigovo. The town’s
beginnings date to the Hellenistic period – 4th century
BC, while it reached its peak in 2nd century AD, when its
structures were refurbished, while the abundance of
marble sculptures talks about the economic power of
the town and the numerous families who lived there. Life
there ended abruptly and violently in the second half of
3rd century AD and the reasons behind this have not been
precisely determined yet.

Со бројните археолошки истражувања во изминатите години се откриени дефинирани архитектонски објекти по својата намена и содржина како:
храмот на божицата Тихе, градскиот римски бедем,

The numerous archaeological research in the
last few years uncovered architectural structures with
defined purpose and content, such as the temple to
the Goddess Tyche, the town’s Roman rampart, the
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гимназионот, хероонот и теменосот, потпорниот ѕид,
хеленистичкиот бедем, одводниот канал, систем на
култни објекти и други архитектонски објекти и елементи кои сѐ уште не се доистражени. Поинтензивни
археолошки истражувања се извршија во периодот од
2008-12 година, кога се откриени и поголемиот број
на објекти во секторот Гимназион. Задоволството на
истражувачкиот тим немаше да биде целосно доколку сите откриени објекти не беа конзервирани, што е
и крајната цел, т.е. презентација на културните добра
за поширок аудиториум и туристички цели.

gymnasium, the heroon and temenos, the support wall,
a Hellenistic rampart, the sewer, a system of cultish
objects and other architectural structures and elements
that have not been fully researched. The archaeological
research was more intensive in the period between
2008 and 2012, when most of the structures in the
Gymnasium sector were discovered. The research team
would not have been fully satisfied unless all discovered
structures were conserved, which is the ultimate goal,
presentation of cultural treasures to the wide audience
and for tourist purposes.

Потребата за преземање на конзерваторски работи на објектите откриени со археолошките
истражувања е изложеноста на директни атмосферски влијанија, а со тоа загрозеност од разградување
на материјалите, поготово врзното средство и нивно рушење. Поголеми последици и деструктивни
влијанија, отворените објекти претрпуваат во зимските месеци кога, поради атмосфералиите и температурните разлики, се разградува материјалот, односно
малтерот од завршните партии, а со тоа и архитектурата како целина.

The need for undertaking conservation work on
the structures discovered during the archaeological
research is a result of them being exposed to direct
atmospheric influences, which threaten to demolish
the materials, particularly bindings, and destroy the
buildings. Open structures suffer greater consequences
and destructive influences during winter months, when
atmospheric and temperature differences affect the
mortar in the upper sections and thus the architecture
as a whole.
The techniques and styles of construction applied
to the majority of the structures are considered an
expression of local masters, who used crushed or semidressed stones and lime mortar or mud mortar as binding
material. Depending on the period of construction and
the selection of stones, as well as the significance of the
structure i.e. its function in the town, stones of various
sizes, colours and structures were used.

Начинот на градба и техниката која е применета на поголем број од објектите се смета за израз
на локалните мајстори, при што се користени кршен
или полуобработен камен и варов малтер или малтер од кал како врзно средство. Зависно од периодот
на градба и изборот на камен, како и значењето на
објектот, односно неговата функција во градот е употребуван камен со различна големина, боја и структура.

The subjects of this paper are several structures
in the Gymnasium sector discovered and defined in the
research campaign in 2008-2012.

Тема на овој осврт ќе бидат неколку објекти во
секторот Гимназион, откриени и дефинирани во истражувачката кампања 2008-2012 година.

Remains of Hellenistic ramparts were discovered
in several campaigns of the research. It was built with
crushed stones and semi-dressed stones of different
sizes, colour and structure with mud as binding
material. The wall is caved-in towards west during its
entire length, i.e. in accordance with the slope of the
terrain. It was built with a poor technique, without
particular order and with overlapping pointing between
two stones.

Остатоци од хеленистичкиот бедем се
откриени во неколку кампањи од истражувањето.
Ѕидан е од кршен и полуобработен камен со различна
големина и боја и структура со врзно средство од кал.
Ѕидот по целата должина е обрушуван спрема запад,
односно спрема падот на теренот. Изведен е во лоша
ѕидарска техника, без одреден ред и префаќање на
фугите помеѓу два камења.

Its total discovered length is 62.60 m, width
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Ил. 1 - Хеленистички и Римски бедем, хероон и потерна
- поглед од север

Fig. 1 - Hellenistic and Roman rampart, heroon and sewer –
view from the north

Неговата вкупна откриена должина е 62,60
м, ширина 1,30 - 2,40 м и сочувана висина од 0,40 до
1,60 метри. Почетокот на бедемот е лоциран на 2,80
метри јужно од потерната каде е целосно прекинат.
Во југоисточниот агол на хероонот е откриен и еден
од западните влезови од бедемот за повисоко нивό
формација од градот, со ширина од 2 м и сочувана
висина на ѕидаријата од 1,79 до 2 м. Аглите на влезната
порта се дефинирани со клесани камени блокови
кои се во функција на конструктивно зајакнување на
бедемот.

1.30-2.40 m and height of 0.40 to 1.60 metres. The
beginning of the rampart is located 2.80 metres south
of the postern, where it is completely interrupted. One
of the western entrances in the rampart, for a higher
formation than the city, was discovered in the southeastern corner of the heroon with a width of 2 m and
a preserved height of 1.79 to 2 m. The corners of the
entrance gate are defined with carved stone blocks which
provide constructive fortification of the rampart.
The conservation process began with cleaning
the rampart’s upper rows of unstable stones, to healthy
contact surface, reconstruction and conservation in line
with the conservation project which consists of defining
the height and the width of the rampart, levelling of the
final sections and cascading withdrawal in a south-west
direction.

Конзерваторскиот процес започна со чистење
на горните редови од бедемот од нестабилни камења,
до здрава контактна површина, со реконструкција и
конзервација спрема конзерваторски проект кој се
состои во дефинирање на висината и широчината на
бедемот, нивелирање на завршните партии и каскадно
повлекување во правец југ-запад.

The masonry was done with stone in flexible
mortar, selected from archaeological excavation depots,
and blasted stone which meets the features of the

Ѕидањето се извршуваше со камен во продолжен
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existing one in terms of size, colour and structure. On
the western side of the rampart the pointing was redone
with flexible mortar with added façade paint in order to
achieve the authentic colour of the binding materials
that were used. The pointing in the final sections of the
walls was sealed with cement mortar because it was
exposed to direct atmospheric influences.

малтер, селектиран во депόа од археолошките
ископувања и камен од откуп кој ги задоволува
карактеристиките на постоечкиот по големина,
боја и структура. Од западната страна на бедемот
е извршена обработка на фугите со продолжен
малтер со додаток на фасадни бои како би се добила
автентична боја на употребеното врзно средство. На
фугите од завршната партија на ѕидаријата се изврши
заливање со цементен малтер, бидејќи се изложени
на директни атмосферски влијанија.

The Roman rampart is leaning on a part of the
western side of the Hellenistic rampart, beginning in the
north-eastern corner of the heroon. The excavations
west of the rampart defined several structures, such as
the temenos, the postern and the stands of the open
space in front of heroon. The total uncovered length
of the rampart is 22.40 metres, its width is up to 2.60
m and height between 1.10 and 4.00 metres. During its
entire length the wall is caved-in towards west, i.e. in
accordance with the slope of the terrain. The opening
of the postern and the canal are built into the central
part of the rampart. The postern’s foundation is made
up of a big horizontal stone block carried by massive
rectangular stone blocks. Its upper part is arched, partly
caved in, with preserved height of 1.10 m and width of
0.80 m. The opening of the canal is under the arched
part, it has a rectangular shape defined with larger
stone blocks. The upper base of the rampart’s eastern
part broadens into an irregular polygonal shape with a
maximum width of 3.00 m. In the space between the
postern and the plinth, which form the north-eastern
part of the temenos, two rows of subwall-platforms
were opened, built of crushed stone in lime mortar,
with a length of 3.30-3.50 m and width of 0.50 m. These
platforms, which were most probably used as seats,
were 0.30-0.55 m tall.

Римски бедем е прислонет на дел од западната
страна на хеленистичкиот бедем, почнувајќи од
североисточниот агол на хероонот. Со отворањето
на површините западно од бедемот, се дефинираа
повеќе содржини како теменосот, потерната и
постаментите одотворениот простор пред хероонот.
Вкупна откриена должина од бедемот е 22,40 метри,
ширина до 2,60 м и остатоци во висина од 1,10 до
4,00 метри. Ѕидот по целата должина е обрушуван
спрема запад, односно спрема падот на теренот.
Во централниот дел на бедемот е вграден отворот
од потерната и каналот. Потерната во основа е
оформена со голем хоризонтален камен блок, носен
на масивни четвртасти камени блокови. Горниот дел
му е засведен, делумно обрушен, со сочувана висина
1,10 м и ширина 0,80 м. Под основата на засведениот
дел е отворот на каналот со правоаголна форма,
дефиниран со поголеми камени блокови. Горната
основа на источниот дел од бедемот се проширува
во неправилна полигонална форма со максимална
ширина од 3,00 м. Во просторот помеѓу потерната
и стопата која го формира североисточниот агол на
теменосот се отворени и два реда на подѕидоци –
платформи, ѕидани од кршен камен во варов малтер,
со должина од 3,30 – 3,50 м и широчина од 0,50 м.
Висината на овие платформи кои, најверојатно,
служеле за седење е од 0,30 - 0,55 м.

The conservation project envisaged in the
project ensured a partial reconstruction of the cavedin walls to a level where the state and the content of
the rampart is clearly defined. The wall surfaces were
first cleaned and washed with water, while the unstable
stones were removed to have a healthy contact surface.
The conservation process used selected stones similar
in size, colour and structure to the existing ones from
a stone depot from archaeological excavations and
stones that were purchased. The masonry was done
with flexible mortar up to the projected height with

Со конзерваторскиот процес предвиден со
Проектот, се изврши делумна реконструкција на
обрушените ѕидови до нивό каде е јасно дефинирана
состојбата и содржината на бедемот. Претходно се
изврши чистење на ѕидните површини, испирање со
вода и отстранување на нестабилни камења до здрава
контактна површина. За конзерваторскиот процес
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се употреби селектиран камен како постоечкиот по
големина, боја и структура од депόто на камен од
археолошките ископувања и камен набавен со откуп.
Ѕидањето се извршуваше со продолжен малтер до
проектираната височина со каскадно повлекување од
југ кон север, поради нивόто на остатоци, истакнување
на функцијата вкомпонирано со конфигурацијата
на теренот. Завршниот слој на ѕидаријата, односно
фугите кои се изложени на атмосферски влијанија се
залиени со цементен малтер. На фасадните ѕидови
од бедемот како завршна
позиција се извршени
фугирање и обработка
на фугите со продолжен
малтер.

cascades from south to north, due to the level of the
remains; the function was emphasized in line with the
configuration of the terrain. The final masonry layer,
i.e. the pointing exposed to atmospheric influences is
sealed with cement mortar. The finishing activities on
the rampart’s façade were pointing and treating the
pointing with flexible mortar.

The same conservation process was done for the
plinth which is part of the wall of a Roman construction,
where the temenoos
arch is formed. Since it
was significantly cavedin toward the terrain’s
slope, it was partially
reconstructed to the level
Истиот конзерваof remains with cascading
торски процес се изврши
in a west-east direction.
и за стопата која е дел од
The caved-in arched section
ѕидот од римска градба
of the postern’s opening
на која е формиран
was reconstructed. Stone
лакот од теменосот.
slabs 4-5 cm thick were
Бидејќи е значително
used as well as adequately
обрушена према падот
thick mortar pointing
на теренот, се изврши
similar to the existing
делумна реконструкција
ones. On the north side of
до нивό на остатоци со
rampart and the polygonal
каскадно повлекување во
expansion marble stairs
правец запад – исток. На
were discovered leading
отворот од потерната се
to the rampart’s entrance,
изврши реконструкција
i.e. to a higher platform
на засведениот дел каде
for living. Part of the
што тој е обрушен. Се
rampart’s northern side,
употребуваат
камени
at the entrance stairs,
Ил. 2 - Одводен канал и римски бедем - поглед од запад
плочи, со дебелина 4 - 5
was conserved in order to
см и соодветна дебелина
define the passage and the
Fig. 2 - Sewer and Roman rampart – view from the west
на фугите од малтер
architectural elements.
како постоечките. Од северната страна на бедемот
A sewer was disco-vered with a total length of 42
и полигоналното проширување, беа откриени
metres. It starts at the postern and in its eastern part it
мермерни скали кои водат до влез во бедемот,
is substantially covered with massive stone slabs. It has
односно до повисока платформа за живеење. И на
a south-western direction and follows the slope of the
дел од бедемот, од северната страна на влезните
terrain, while in the final part that was explored there is
скали, се изврши конзервација со цел дефинирање на
no preserved construction above ground. In the eastern
преминот и елементите на архитектурата.
section it is preserved up to a height of 0.77-0.90 m above
Одводен канал, откриен е во вкупна должина
the excavation, while towards west at 0.35-0.60 m with
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од 42 метри. Започнува од потерната и во неговиот
источен дел е солидно покриен со масивни камени
плочи. Се протега во правец на југозапад, пратејќи го
падот на теренот додека во крајниот истражен дел се
регистрира дека не е сочувана конструкција над нивό
на теренот. Во источниот дел е сочуван во висина од
0,77-0,90 м над откопот, додека спрема запад од 0,35
- 0,60 м со ширина на отвор од 0,36 0,50 м. Вкупната
ширина на ѕидаријата на каналот се движи од 1,20 до
1,50 м. Каналот е ѕидан со кршен притесан локален
камен, поврзан со варов малтер, додека дното му е
поплочено со поголеми плочести камења. На неговиот
јужен ѕид, на еден дел, е извршено зајакнувањето со
камен во правоаголна форма со должина од 2,45 м и
ширина до 0,60 м. Во овој момент на истраженост не
е можно да се утврди дали каналот е дел од поголем
систем на канали од населбата или само ја регулира
и собира водата која од потерната истекува низ
теменосот во правец на запад кон Црна Река.
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an opening of 0.36-0.50 m. The total width of the canal’s
masonry is between 1.20 and 1.50 m. The sewer is built
of cut local rubble bound with lime mortar, while the
bottom is lined with bigger slab-like stones. Part of its
southern wall is reinforced with rectangular stones with
a length of 2.45 m and width of 0.60 m. At this point of
research it is impossible to determine whether the canal
is part of a larger system of canals in the settlement or
it just regulated and collected the water which flowed
from the postern through the temenoos to the west,
towards Crna Reka.
The 37-metre long remains of the walls were
conserved after the finishing part made of stones with
lime mortar was cleaned in order to have a healthy
compact surface. The stones for the conservation were
selected by size, colour and structure to be similar to the
existing ones from previously selected and stored stones
from archaeological research or from stones that were
purchased. The building was done with flexible mortar
because the structures or the individual elements were
open and directly exposed to atmospheric influences.
In line with the state of the sewer, 4-7 rows of stones
were built, depending on the damages; a partial
reconstruction was also made because in the western
part the canal was damaged by deeper ploughing of the
fields. The visible part was made with two sides, while
the part below ground, that was damaged, was built
only from the interior, visible side of the canal. As a
finishing touch, the pointing was treated with cement
milk in order to prevent atmospheric degradation of the
material.

За конзервација на остатоците од ѕидовите во
должина од 37 метри се изврши претходно чистење на
завршната партија, ѕидана со камен во варов малтер,
со цел да се дојде до здрава компактна површина.
Каменот за конзервација се избираше соодветен
по големина, боја и структура како постоечкиот од
претходно селектиран и депониран камен во текот на
археолошките ископувања или од каменот набавен
со откуп. Ѕидањето се извршуваше со продолжен
малтер, бидејќи објектите или поединечните
елементи - ѕидови се откриени и директно изложени
на атмосферски влијанија. Спрема проектираната
состојба на одводниот канал се ѕидаат 4 - 7 редови на
камен, зависно од оштетувањата, при што се изврши
делумна реконструкција, бидејќи во западниот дел
каналот е оштетен со подлабоко орање на нивите.
Видливот дел се ѕидаше со две лица на ѕидарија,
додека делот кој е под земја, а е со нарушена структура
на ѕидаријата се ѕидаше со лице од внатрешната –
видливата страна на каналот. Во текот на ѕидањето и
како завршна позиција се изврши обработка на фугите
со цементно млеко како би се спречило навлегување
на атмосфералии и разградување на материјалот.
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Pl. I - Stibera site, Sector Gymnasium - Situation
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Pl. II - Helenistic and roman defence wall after conservacy - view from west

Т. II - Хеленистички и римски бедем по конзервација - изглед од запад
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