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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
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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.
10.01.2017

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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ARCHAEOLOGICAL EXCAVATION ON THE SITE

АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТОТ

STIBERA, V. ČEPIGOVO

СТИБЕРА, С. ЧЕПИГОВО

Research field “Tyche Temple – south
terrace”, Structures – Workshop and Sanctury
(research in 2014 and 2016)

Истражувачко поле „Храм Тихе - јужна
тераса“, Објекти - работилница и светилиште
(истражувања во 2014 и 2016 година)

902.2 (497.775) “652”
903.2 (497.775) “652”

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп
duletem@yahoo.com

The ancient town of Stibera was located around
16 km south-west of Prilep, near the village of Čepigovo.
It spread out of the Bedem hill, the surrounding plateaus
towards the Blato River, the area between Blato and
Crna Reka, as well as on the Bakarno Gumno hill (fig.
1). It was an important urban centre in the region of
Devriop in the period between 4th century BC and late
4th century. From classical written sources we find out
that during the campaign of consul Sulpicius against the
Macedonian king Philip V, the Roman armada arrived
in town and replenished their cereals, while in 169 BC
Perseus organised his military headquarters there. The
town flourished most in the period of Roman emperors,
under the Antonine and Severan dynasties, while one of
the main reasons for its decline was the marauding by
the Goths and the Herules in the year 267/8.

Античкиот град Стибера се наоѓа на околу 16
км југозападно од Прилеп, во непосредна близина
на селото Чепигово. Распослан на ридот Бедем,
околните платόа кон реката Блато, просторот помеѓу
неа и Црна Река, како и на ридот Бакарно Гумно (ил.
1). Бил значаен урбан центар во областа Девриоп во
временскиот период од IV век ст.е. до крајот на IV
век. Од антички пишани извори дознаваме дека при
походот на конзулот Сулпикиј против македонскиот
крал Филип V, римската воена армада пристигнала
во градот и се снабдила со житарици, додека во 169
година ст.е. во него Персеј го организирал својот воен
команден штаб. Најголемиот процут градот го имал во
римско - царскиот период за време на династиите на
Антонините и Северите, а една од главните причини
за негово пропаѓање биле ограбувачките походи на
Готите и Херулите во 267/8 година.

Nikola Vulić conducted some research in Stibera
between the two world wars, while the first more serious

Одредени истражувања на Стибера меѓу двете
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светски војни презема
archaeologic
excavations
Никола Вулиќ, додека први
were carried out by the
посериозни
археолошки
Archaeological
Museum
ископувања
реализира
of Macedonia in 1953. The
Археолошкиот музеј на
research continued in the
Македонија во 1953 година.
1980s and 1990s, and they
Истражувањата продолжуintensified in the last dozen
ваат во осумдесеттите
years under the direction of
и деведесеттите години
NI Institute for Protection
од минатиот век, за да се
of Culture Monuments and
интензивираат во послеMuseum – Prilep (under
дните десетина години,
the leadership of Kostadin
а во реализација на НУ
Kepeski, Liljana Kepeska and
Завод и музеј - Прилеп (под
Dusko Temelkoski). In all
раководство на Костадин
these researching campaigns,
Кепески, Лилјана Кепеска и
several structures from
Ил. 1 - Позиција на Стибера (преземено од гугл меп)
Душко Темелкоски). Во сите
the Roman period were
овие истражувачки кампањи
discovered, while from the
Fig. 1 – Stibera’s location (taken from Google maps)
откриени
се
неколку
Macedonian period only parts
објекти од римско - царскиот период, додека од
of the acropolis walls on Bedem hill are preserved. The
македонскиот сочувани се само делови од ѕидините
Gymnasium and the temple of goddess Tyche, the town’s
на акрополата на ридот Бедем. Скоро во целост се
protector, are almost fully researched.
истражени Гимназионот и Храмот на божицата Тихе,
The first research in the research field Tyche
заштитничка на градот.
Temple – south terrace, i.e. around 20 m south of the
Во 2014 година за прв пат се истражуваше
temple, where Probe I was placed, was conducted
на истражувачкото поле „Храм Тихе - јужна тераса“,
in 2014. Having in mind the GPS measurements of
односно на околу 20 м јужно од Храмот каде се
the terrain were done after the research had already
постави Сонда 1. Со оглед на тоа што ГПС- мерење на
begun; the placed probe did not correspond with the
теренот се изврши откако истражувачките работи веќе
square network of the site, so squares C-4, C-5, C-6,
беа започнати, поставената сонда не се совпаѓаше
D-4, D-5 and D-6 were completely or incompletely
со квадратната мрежа на локалитетот, така што беа
covered. The additional research in 2016 fully covered
опфатени целосно или нецелосно квадратите В-4,
all of the mentioned squares, so the dimensions of the
В-5, В-6, Г-4, Г-5 и Г-6. Со дополнителните истражувања
researched area were 17 x 10 m. The standard excavation
во 2016 година, целосно се опфатија сите наведени
methodology was followed during the research. Two
квадрати, при што истражуваниот простор доби
constructions, positioned in N-E direction, one on top
димензии 17 х 10 м. Во истражувањата беше запазена
of the other, were discovered.
стандардната методологија на ископување по откопи.
Structure - Workshop
Притоа, беа откриени две градби со ориентација на
протегање С-Ј, подигнати една врз друга.
According to the movable material, the older
structure existed between late 2nd century BC to late
Објект – Работилница
2nd AD century. Remains from the lowest sections of
Според движниот материјал, постарата градба
two parallel walls, in N-S direction and a medial width
егзистирала од крајот на II на век ст.е. до крајот на
of 0.62 m, are preserved. They were built of nicely cut
II век. Сочувани се остатоци од најдолни партии на
stone blocks, bound with lime mortar. A wall with an E-W

[30]
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Ил. 2 - Работилница - основа

Fig. 2 - Workshop - ground plan

(НУ Завод и музеј - Прилеп)

(NI Institute for protection of cultural monuments - Prilep)

два паралелни ѕидови со правец на протегање С-Ј
и средна ширина од 0,62 м. Биле градени од убаво
делкани камени блокови, врзувани со варов малтер.
На градбата претпоставуваме, припаѓал и еден ѕид со
правец И-З во рамки на кв. В-4, а кој продолжуваше
во неговиот источен профил. Беа откриени неколку
фрагментирани мермерни оплатни плочки со траги
од црна смола за нивно прицврстување, веројатно на
подот. Подното нивό било оформено од тенок слој
на набиена жолтеникава глина врз карпа, која била
нивелирана со делкање. На места се евидентираа
траги од силно горење, што би можело да биде
последица на опожарување на градбата.

direction in sq. C-4, where its eastern profile continued,
most probably also belonged to the structure. Several
fragmented marble shell tiles with traces of black resin,
used to attach them most probably to the floor, were
uncovered. The floor level was made of a thin layer of
packed down yellowish clay on rock, which was levelled
with chiseling. In some places there were traces of
strong fires, which could be the result of the structure
being set on fire.
The 17 pits, four furnaces, two pipelines and
several shallow canals linking some of the pits that were
discovered, suggest that the structure was a workshop.
The pits have an oval, square or circular shape, with
different diameters and depths (fig. 2).

Откриените 17 јами, четири печки, два
цевковода и повеќе плитки канали кои поврзувале дел
од јамите, упатуваат на претпоставка дека градбата
претставувала Работилница. Јамите по форма се
овални, правоаголни или кружни, со различни
пречници и длабочини (ил. 2).

The most impressive with its dimensions is Pit 1
(fig. 2), immediately next to the eastern wall (diameter
1.15 m and depth of 1.40 m). Two pipelines of tubuses
come out of it. The first one is 4.00 m long in the
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Ил. 3 - Крај на Цевковод 1и јами поврзани со канали

Fig. 3 – End of Pipeline 1 and pits linked with canals

(НУ Завод и музеј - Прилеп)

(NI Institute for protection of cultural monuments - Prilep)

Највпечатлива со своите димензии е Јама 1
(ил. 2), веднаш покрај источниот ѕид (пречник 1,15 м
и длабочина 1,40 м). Од неа поаѓаат два цевковода
од тубуси. Првиот, со должина од 4,00 м и правец
кон запад со мал отклон кон југ, е со висински пад
од 14 см. Се протега под Печка 1 (ил. 2), (најголема
од четирите откриени печки) и завршува од
надворешната страна на западниот ѕид на помладата
градба, каде е прекинат со масивен камен блок и
попречно поставени градежни тули. Овој краен
дел бил оформен од два имбрекси, поставени така
да прават ромбоиден реципиент (ил. 3). Веројатно,
водата која поминувала под печката се загревала, и
од реципиентот на крајот од цевководот се црпела за
потребите на производствениот процес кој се одвивал
во Работилницата. Вториот цевковод со правец кон
југозапад, со должина од 4,60 м. и висински пад од
0,11 см, исто така завршува од надворешната страна
на западниот ѕид на помладата градба и, веројатно,
имал функција на одвод на вишокот вода во јамата.

direction of west with a small deviation towards south,
with a slope of 14 cm. It stretches under Furnace 1
(fig. 2) (the largest of the four discovered furnaces) and
ends at the exterior of the western wall of the younger
structure, where it is interrupted by a massive stone
block and diagonally placed construction bricks. In this
final section it was shaped by two imbrices, placed in
such a way so as to make a rhomboid recipient (fig. 3).
The water most probably got warm while passing under
the furnace and from the recipient at the end of the
pipeline was used for the production process in the
Workshop. The second pipeline, with a south-westerly
direction, is 4.60 m long and has a slope of 0.11 m, also
ends at the exterior of the western wall of the younger
structure and was most probably used to drain the
surplus water in the pit.
Pit 4 (fig. 2) is distinctive by the way it was
formed near the western wall. It has a diameter of 1.30
m and depth of 0.80 m. Due to the sharp slope of the
rock where it was hollowed out, the upper section of
its southern side and the entire western side were built
with nicely chiseled stone and construction ceramics,
bound with lime mortar. Carvings in the rock, slots for a
cover slab, were noticed beside it.

Според начинот на оформување се издвојува
Јама 4 (ил. 2), покрај западниот ѕид. Измерени се
пречник од 1,30 м и длабочина од 0,80 м Поради
остриот пад на карпата во која била издлабена јамата,
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Ил. 4 (лево) и 5 (десно) - фрагменти од керамички лампи,
теракоти и калапи за нивна изработка

Fig. 4 (left) and 5 (right) - Fragments of ceramic laps, terracotta
and moulds for production

горниот дел на нејзината јужна и целосно западната
страна, биле изѕидани со убаво делкани камења и
градежна керамика, врзувани со варов малтер. Покрај
неа се евидентираа издлабувања во карпата, лежишта
за покривна плоча.

When it comes to movable material, numerous
ceramic bowls, mostly preserved in fragments, were
found, as well as a smaller number of glass bowl
fragments, a bone needle and hairpin, numerous
pyramidal earthen weights. The metal materials found
include a bronze hairpin, several iron arrows and many
iron nails.

Од движен материјал се евидентирани мноштво
керамички садови, претежно сочувани во фрагменти,
во помал број фрагменти од стаклени садови,
потоа коскени игла и вкосница, како и голем број на
пирамидални земјени тегови. Од метал се откриени
бронзена вкосница, неколку железни стрелки и
мноштво железни клинци.

Octavian’s silver republican denarius, the bronze
coins of Macedonian autonomous towns, then those
from the period of Macedonia as a Roman protectorate
(Gaius Publilius, quaestor), the rule of Augustus, Claudius
and Nero and the Koinon of the Macedonians from 1st
century, best date the structure in the above-mentioned
period.

Сребрениот
републикански
денар
на
Октавијан, бронзените монети на автономните
македонски градови, потоа од времето на Македонија
како римски протекторат (Гај Публилиј, квестор), од
времето на владеење на Август, Клавдиј и Нерон и од
македонскиот коинон од I век, најдобро ја датираат
градбата во погореспомнатиот период.

Judging by the discovered moulds for terracotta
and ceramic lamps (fig. 4), as well as terracottas and a
representative lamp (fig. 5), this type of objects were
most probably made in the Workshop. Its existence in
the acropolis part of the town, in the vicinity of the
temple to the goddess Tyche is a surprise.

Според откриените наоди на калапи за
теракоти и керамички ламби (ил. 4), како и теракоти
и репрезентативна ламба (ил. 5), во Работилницата
најверојатно се изработувале овој вид на предмети.

Structure – Sancturary
The research in 2014 in the research field Tyche
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Ил. 6 - Светилиште - поглед од запад

Fig. 6 - Sanctury – view from the west

(НУ Завод и музеј - Прилеп)

(NI Institute for protection of cultural monuments - Prilep)

Нејзиното егзистирање во акрополниот дел од градот,
во непосредна близина на Храмот на божицата Тихе,
секако, претставува своевидно изненадување.

Temple – south terrace in Stibera suggested that in
the same area where the Workshop for production
of terracotta and ceramic lamps existed, after its
operation ended, a cultish structure was raised in
3rd century. It comprised two small rooms with walls
made of partially chiseled stones and construction
bricks, bound by mud, unlike all the other Roman-era
structures found in Stibera, which had walls of nicely
chiseled stones bound with mortar (fig 6). As was the
case with the Workshop, this structure also had a northsouth direction, it was 6.00 long and 5.70 m wide (fig. 7).
Both rooms have approximately the same width of 2.25
m, while the passage that linked them was in the middle
of the partition wall. It was not possible to precisely
determine the entrance, but it might have been on the
north-eastern side, because in that area there were no
remains of the eastern wall found. The best preserved
walls, up to a height of 1.20 m, were the eastern and the
western one in Room 1, as well as the eastern part of the
interior partition wall. The other walls were preserved
only in their lowest sections. The measured width of the
walls is between 0.55 and 0.60 m. The floor was made
of tightly packed yellowish earth right on the floor of
the earlier structure – the Workshop. In some places
between the two floor constructions there are traces
of strong fires, an indication that the earlier structure
might have caught fire. On the exterior eastern side the
rock was vertically cut, and the space between the rock
and the eastern walls of the structure was filled with

Објект – Светилиште
Со истражувањата во 2014 година на
истражувачкото поле „Храм Тихе - јужна тераса“
во Стибера, се евидентира дека на истиот простор
каде егзистирала Работилница во која, најверојатно,
се произведувале теракоти и керамички ламби, по
нејзиното престанување со работа, во III век била
подигната градба со култен карактер. Се состоела од
две мали простории со ѕидови изградени од делумно
делкани камења и градежна тула, врзувани со кал, за
разлика од сите други римскодобни градби, откриени
во Стибера кои имале ѕидови од убаво делкани камења
врзувани со малтер (ил. 6). Како и Работилницата
и оваа градба имала иста ориентација север - југ,
должина од 6,00 м и ширина од 5,70 м (ил. 7). Двете
простории се со приближно иста ширина од 2,25 м,
а преминот со кои биле поврзани бил во средината
на преградниот ѕид. Влезот не можеше конкретно
да се определи, но можеби бил од североисток, со
оглед што во тој дел не се евидентираа остатоци
од источниот ѕид. Најсочувани ѕидови во висина до
околу 1,20 м беа источниот и јужниот во рамките на
Просторија 1, како и источниот дел од преградниот
внатрешен ѕид. Другите ѕидови беа сочувани само
во нивните најниски партии. Измерена е ширина
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Ил. 8 - Светилиште - Ситуација во Просторија 1
Fig. 8 – Sanctuary – Situation in Room 1

Ил. 7 - Светилиште - основа на градба
(НУ Завод и музеј - Прилеп)

dirt up to a certain height, most probably to reinforce
the walls and ensure greater stability.

Fig 7 - Sancturay - ground plan
(NI Institute for protection of cultural monuments - Prilep)

Several recorded phenomena suggest that
this structure had a specific cultish character. In both
rooms, by their western walls, there were low niches –
platforms. The niche in Room 1 (fig. 7), which is better
preserved, was formed by lateral slab-like, longish, nicely
chiseled stones and a floor level made with secondary
use of construction ceramic bricks. These niches were
most likely used for placing gifts in certain ceremonial
processions.

на ѕидовите од 0,55 до 0,60 м. Подот бил од тврдо
набиена жолтеникава земја, веднаш врз подот од
постарата градба - Работилницата. Меѓу двете подни
конструкции на места се евидентираат остатоци од
јака гаровина, показател за можно опожарување на
постарата градба. Од надворешната источна страна,
карпата била вертикално засечена при што просторот
меѓу неа и источните ѕидови на градбата, до
одредена висина, бил исполнет со земја, веројатно, за
зајакнување на ѕидовите и добивање на стабилност.

Radially to this niche there were three
constructions in the shape of small “houses”, made of
marble tiles (fig.7; fig. 8). The middle one, Construction
2, has a rectangular shape, it was fixed to the floor with
clay and was not walled off in the front and the back,
so it resembles an arched passage. Construction 3, also
with a rectangular shape, was placed on an 18-cm high
clay platform, it was closed on all four sides, but had no
cover and floor tile.

Неколку евидентирани појави упатуваат на
специфичниот култен карактер на градбата. И во
двете простории покрај нивните западни ѕидови
биле оформени ниски ниши - платформи. Нишата во
Просторија 1 (ил. 7) која е подобро сочувана, била
оформена од странични, плочести и долгманести
убаво делкани камења, со подно нивό оформено од
секундарно употребени градежни керамички тули.
Веројатно, во овие ниши биле положувани дарови при
одредени обредни процесии.

The most specific is Construction 1, with a square
shape, formed by four vertical marble slabs with the same
height of 28 cm, fitted in a 25-cm high clay platform. The
frontal slab, which has a furrowed face, was most likely

Кон оваа ниша радијално биле позиционирани
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три конструкции во вид на
мали „куќи“, оформени од
мермерни плочки (ил. 7; ил.
8). Средната, Конструкција
2, со право-аголна форма,
била фиксирана со глина на
подот и не била преградена
однапред и одназад, така
што наликува на засведен
премин. Конструкција 3,
исто така со правоаголна
форма, била поставена
на глинена платформа
со висина од 18 см, била
заградена од сите четири
страни, но немала покривна
и подна плочка.

(2017) : 29-38.

Ил. 9 - Претстава на божество со птичје лице
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a fragment of a pilaster, in
this case with a secondary
use. On the interior of the
two lateral slabs and the
back slab, rectangular fields
with the height of 14 cm,
arched in the upper section,
were drawn in red paint. The
construction was tiled with
square tiles with dimensions
of 17 cm, with depictions of a
standing anthropomorphous
figure with a bird’s face,
hands and legs in shallow
relief (fig. 9). The face,
drawn in profile to the left,
has an engraving of one
large eye. It is highly likely
that Construction 1 was
the habitat of the depicted
figure, where the red painted
fields on the interior of the
vertical lateral slabs and the

(НУ Завод и музеј - Прилеп)
Најспецифична
е
Конструкција 1 со квадратна
Fig. 9 - Representation of a god with a bird face
форма, оформена од четири
(NI Institute for protection of cultural monuments - Prilep)
мермерни
вертикални
плочки со иста висина од 28 см, вглавени во глинена
платформа висока 25 см. Фронталната плочка која
back slab are the windows.
е со жлебовано лице, веројатно, била фрагмент од
пиластар, во овој случај секундарно употребен. На
The construction was surrounded with seven
внатрешната страна на двете странични и на задната
secondarily used hypocaust bricks, four of which were
плочка, со црвена боја биле насликани правоаголни
discovered in situ, while on the floor level throughout
полиња со иста висина од 14 см, засведени во горниот
Room 1 numerous fragmented ceramic bowls were
дел. Конструкцијата била поплочена со квадратна
found, as well as several earthen weights and three
плочка со димензии на страна од 17 см и на неа во
bronze coins of the Macedonian koinon from 3rd
плиток релјеф е прикажана стоечка антропоморфна
century.
фигура со птичје лице, раце и нозе (ил. 9). На лицето,
A characteristic phenomenon was discovered
претставено во профил кон лево, со врежување
in
Room
2. Namely, near the niche, by its western wall,
е нацртано едно големо око. Мошне е веројатно
there were six hypocaust bricks and one perforated
Конструкцијата 1 да претставувала живеалиште на
marble base, also positioned radially (fig. 10). A smaller
прикажаната фигура, каде црвено обоените полиња
number of ceramic bowl fragments were found in this
на внатрешните страни од вертикалните странични
room.
плочки и задната плочка се прозорците на тоа

живеалиште.

The concept of the discovered elements in the
structure, as well as the representation of the figure with
aviary attributes is an important discovery as a first and
unique cultural phenomenon, not just on the territory
of the Republic of Macedonia, but in the Balkans as well.
We dare interpret this structure as a Sanctuary, since it

Конструкцијата била опкружена со седум
секундарно употребени хипокаусни тули, од кои
четири беа откриени in situ, додека на подното
ниво низ цела Просторија 1 беа откриени мноштво
фрагментирани керамички садови, неколку земјени
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тегови и три бронзени монети на македонскиот коинон
од III век.
И во Просторија 2 е евидентирана карактеристична појава. Имено, кон нишата покрај нејзиниот
западен ѕид биле ориентирани шест хипокаусни
тули и една перфорирана мермерна база, исто така
радијално позиционирани (ил. 10). Во оваа просторија
се открија помал број на фрагменти од керамички
садови.
Концепцијата на откриените елементи во
градбата, како и претставата на фигура со птичји
атрибути е значајно откритие како прва и единствена
културна појава, не само на територијата на Република
Македонија, но и на Балканот. Се осмелуваме оваа
градба да ја интерпретираме како Светилиште, со
оглед на тоа што обична станбена намена, секако,
не можела да има ниту можела да биде некаков вид
на стопански објект. Подигнато во втората половина
на III век, кога Стибера забрзано го губи сјајот на
урбан центар и доаѓа до згаснување и постепено
разградување на јавните градби во акрополниот дел
на градот, со својата скромна нерепрезентативна
архитектура и мали димензии упатува на карактер на
семејно светилиште.

Ил. 10 - Светилиште - Ситуација во Просторија 2
(НУ Завод и музеј - Прилеп)

Fig. 10 - Sanctuary – Situation in Room 2
(NI Institute for protection of cultural monuments - Prilep)

could not have been used for ordinary dwelling, or for
any kind of production. Built in the second half of 3rd
century, when Stibera was rapidly losing the splendor of
an urban centre and public structures in the acropolis
part of the town were closing and gradually being
destroyed, its modest, unrepresentative architecture
and small dimensions suggest that it was a family
sanctuary.

Со досегашните истражувања на поширокиот
простор не е идентификувано божество со наведените
атрибути како претставата од Светилиштето во
Стибера. Дали е тоа можеби стилизирана претстава
на египетскиот бог Хор? Птичјата глава во профил и
големото око наведуваат на ова размислување. Но,
фигурата од Стибера е гологлава, односно не носи
владетелска круна или крилест диск како Хор, а рацете
кои се слободни, завршуваат исто како и нозете со
канџи, наместо со човечки дланки и стапала. Можеби
овие иконографски разлики се намерни, во склад со
видувањето за изгледот на божеството на оној кој го
подигнал светилиштето.

The research in the broader area has not identified
a deity with the above mentioned attributes, such as the
image in the Stibera Sanctuary. Could this be a stylized
representation of the Egyptian god Horus? The bird’s
head in profile and the large eye suggest this. However,
the figure in Stibera has a bare head, i.e. it has neither a
ruler’s crown nor a winged disc like Horus, while the free
hands end the same as the legs, with talons instead of
human palms and feet. These iconographic differences
might be on purpose, in accordance with how the person
who erected the sanctuary imagined the deity.

Градот лежел покрај две реки, Блато и Црна Река,
веројатно дом на различни видови на речни птици.
Дали можеби тоа била претстава на некое локално
автохтоно речно божество, неидентификувано досега,
персонифицирано преку антропоморфна фигура со

The town was located by two rivers, Blato and Crna
Reka, which were probably the home of various species
of river birds. Might this have been a representation of
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птичји атрибути? Во тој случај, добиваме сознание
за нова, единствена и раритетна културно - култна
појава.
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a local autochthonous river deity, unidentified so far,
personified through an anthropomorphous figure with
bird attributes? In this case, this is a new, unique and
rare cultural and cult phenomenon.
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