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СОБРАНИЕ - БУЛЕВТЕРИОН ВО СТИБЕРА
Апстракт: Со археолошки истражувања во 2014 и 2015 во
античкиот град Стибера е откриена монументална градба од римскиотцарски период. Позиционирана на западните падини на ридот Бедем, во
непосредна близина на Храмот на заштитничката на градот Тихе, оваа
градба најверојатно имала административен карактер. Во прилог на
ваквата идентификација на функцијата е и откриениот епиграфски
споменик на чиј почесен натпис е спомнато собранието на градот.
Луксузно декорираните ѕидови, жртвениците пронајдени во една од
просториите, како и репрезентативните наоди на мермерни скулптури претстави на видни граѓани, само дополнително ја поткрепуваат оваа
претпоставка. Сепак, идните истражувања ќе покажат дали градбата е,
всушност, самото собрание на градот Стибера.
Клучни зборови: Стибера, римско-царски период, собраниебулевтерион, штуко декорација, мермерна оплата.
Античката населба Стибера, едно од најзначајните антички археолошки
наоѓалишта во Република Македонија, се наоѓа на околу 16 км југозападно од Прилеп, во непосредна близина на селото Чепигово (Сл. 1).
Распослана е на ридот Бедем и околните платоа кон реката Блато.
Најраните истражувања, како и пронаоѓања на мермерни архитектонски
елементи од страна на мештаните на селото, упатуваат на простирање и
на просторот помеѓу реките Блато и Црна Река, како и во подножјата на
ридот Бакарно Гумно (Сл. 2).267 Стибера бил значаен урбан центар во
областа Девриоп во подолг временски период од крајот на III век ст.е. до
средината на IV век н.е.268 Од антички пишани извори дознаваме дека за
време на походот на конзулот Сулпикиј против македонскиот крал Филип
V, римската војска пристигнала во градот и се снабдила со житарици,
додека во 169 година ст.е. во него последниот крал на античка
Македонија, Персеј, го организирал воениот команден штаб. Оттука
поаѓал во освојување на соседните територии на Пенестите, кои во текот
на римско-македонските војни биле на страната на Римјаните.269
266

Археолог - виш кустос, Душко Темелкоски, НУ Завод и Музеј - Прилеп, ул.
Александар Македонски 142, Прилеп, duletem@yahoo.com
267
Вулић Н. 1931, 190-191.
268
Со најновите истражувања во 2016 и 2017 се открија делови од градби од II-I век ст.е.
јужно од Храмот на Тихе.
269
Папазоглу Ф., 1957, 217; Вучкович, 1963, 60.
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Подоцнежните записи упатуваат на убицирање на градот на реката
Еригон (Црна Река) како една од станиците на патната комуникација
Стоби-Хераклеја Линкестис.270 Најголемиот процут градот го има во
римскиот-царски период во времето 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, во време на
владеењето на императорот Галиен.271
Одредени истражувања на Стибера меѓу двете светски војни презема
Никола Вулиќ, додека први посериозни археолошки ископувања
реализира Археолошкиот музеј на Македонија во 1953 година.272
Истражувањата продолжуваат во осумдесеттите и деведесеттите години
од минатиот век, за да се интензивираат во последните десетина
години.273
Во овие истражувачки кампањи скоро во целост се истражени неколку
објекти од римскиот-царски период: Гимназион, Храм на богинката Тихе
- заштитничка на градот, Работилница за изработка на теракотни
фигурини и керамички светилки и светилиште на божество со птичјо
лице274. Од доцнохеленистичкиот период сочувани се делови од ѕидините
на акрополата на ридот Бедем, како и остатоци од градби на просторот
јужно од Храмот.275
Во 2014 и 2015 година се истражуваше во дел од секторот Храм Тихе северно плато, односно на околу 40 м северно од храмот (План). Со
истражувањата се открија остатоци од монументална градба со релативно
голема површина, којашто, врз основа на првичните согледувања,
работно ја определивме како Собранието на градот - Булевтерион (Цртеж
1). За жал, нејзино целосно истражување, со цел потврдување или
негирање наведената претпоставка за функцијата, ќе биде можно во
иднина откако позитивно би се решило барањето за експропријација на
земјиштето коешто е во приватна сопственост.
Пред отпочнувањето на градежните работи, карпата на местото
предвидено за градење била прилагодена со делкање и засекувања, со што
биле оформени две нивоа со меѓусебна разлика во висина од 0,90 м. Со
270

Папазоглу Ф., 1957, 218; Микулчиќ И., 1996, 19.
Кепески К., 1971, 58; Микулчиќ И., 1996, 21.
272
ВулићН., 1931, 190-191; ВучковичТодорович Д., 1963, 59-101.
273
Кепеска Л., Кепески К., 1990, 161-170;Кепеска Л., Кепески К., 2007, 87-96;Кепеска Л.,
Кепески К., 2008, 229-246; Кепеска Л., Кепески К., 2010, 255-267;Кепеска Л., Кепески К.,
2011, 317-328; Кепеска Л., Кепески К., 2016; Авторот на овој текст, почнувајќи од 2014
година, раководи со истражувањата на локалитетот.
274
Работилницата и Светилиштето се презентирани на XXIII симпозиум на МАНД
(одржан во Виница, 2014) и на симпозиумот Vita est vita во организација на НУ Завод и
Музеј - Струмица (одржан во с. Банско, 2016).
275
Градбите се откриени со истражувањата во 2016 и 2017 година.
271
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истражувањата беа откриени поголем дел од просторија означена како
Западна просторија, чиешто подно ниво лежело на пониската нивелација
и сосема мал дел од просторија означена како Источна, со подно ниво на
повисоката нивелација на карпата.
И двете простории имале ѕидови градени од убаво делкани камења,
поврзувани со варов малтер. Целосно се откри ѕид со ориентација СЗ - ЈИ,
со којшто биле поделени двете простории. Измерена е негова должина од
17,30 м и максимална сочувана висина од 2,15 м. За разлика од другите
откриени ѕидови, овој ѕид е со помала ширина од 0,55 м, со оглед што бил
внатрешен ѕид на градбата.
Од пониско фундираната Западна просторија, откриени се делови од
двата надолжни надворешни ѕидови со ориентација СИ - ЈЗ. Од нив,
северниот е отворен во должина од 11,00 м, додека јужниот ѕид во
должина од 19,00 м имаат просечна ширина од 0,75м. Од нивната
надворешна страна евидентирано е засекувањето на карпата со
меѓупростор исполнет со земја полнетица.
Раскошната штуко декорација, којашто била нанесена на малтерна
подлога врз внатрешните страни од трите ѕида во оваа просторија (Сл. 3),
беше сочувана претежно во подолните партии од ѕидовите. Со
хоризонтална фуга (дебелина од 0,065 м), а на висина од 0,40 м,
декорираната површина била поделена на долно единечно црвенообоено
поле и горни правоаголни полиња премачкани со светлокремова боја.
Овие полиња, разделени со вертикални фуги со иста дебелина како
хоризонталната фуга, биле наизменично распоредени во свои две
должини од 0,30 м и 0,90 м. Нивната висина не можеше да се определи, со
оглед на тоа што штуко-декорацијата беше отпадната во горните делови.
Подното ниво на просторијата е од слој на набиена жолтеникава глина
нанесенаврз нивелираната карпа, премачкана со тенок црвеникав
малтерен слој, чии траги беа само на места.
На западната страна на заедничкиот ѕид на двете простории биле
позиционирани четири мермерни жртвеници и ниска платформа. Пред
платформата, поаѓајќи од север, бил позициониран првиот жртвеник со
правоаголна форма и со, исто така, правоаголен реципиент, во којшто беа
евидентирани калцинирани остатоци од некаква органска материја (Сл. 4,
1 и Цртеж 1, 1). Според извршената хемиска анализа, станува збор за
растително масло.276 После платформата бил поставен помасивен
жртвеник со приближно квадратна форма, а кој се состоел од два дела кои
биле поврзани со железни кланфи (Сл. 5, 2 и Цртеж 1, 2). Во неговиот
овоиден реципиент беа пронајдени неколку коски од птици. На 0,65 м од
него, откриен е дел од уште еден сличен жртвеник, но поставен попречно
276

Анализата ја изврши проф. д-р. Макрески П., ПМФ Скопје - Институт за хемија, во
2014 година.
154

НУ завод и музеј Битола

Зборник на трудови бр.20

(Сл. 5, 3 и Цртеж 1, 3). Пред самиот југоисточен агол на просторијата бил
позициониран четвртиот жртвеник, по димензии и форма сличен на
првиот, исто така со правоаголен реципиент (Сл. 5, 4 и Цртеж 1, 4).
Платформата, со висина од 0,20 до 0,26 м и должина од 6,10 м, била
конструирана од кршени камења врзувани со малтер, со тоа што
фронтално позиционираните камења биле правилно обработени (Цртеж 1,
5). Таа фронтална страна била дополнително оформена и со ниска
преграда од малтер, со висина до 10 см. Максималната ширина на
платформата изнесува 1,00 м. Каква намена имала не може да се каже.
Над неа беше измерена константна висина на ѕидот од околу 0,90 м, што
упатува на можна претпоставка дека во овој дел можеби бил преминот од
Западната кон Источната просторија. Во тој случај, врз платформата
можеби била подигната некаква скалеста дрвена конструкција, преку која
се доаѓало во повисоко фундираната Источна просторија.
Противаргумент на оваа претпоставка е тоа што и овде ѕидот бил
декориран со истата луксузна штуко техника. Следствено, се поставува
прашањето, доколку постоела некаква дрвена конструкција пред
преминот, зошто и во тој дел од ѕидот би била нанесена декорација, кога
истата би била покриена.
Фронтално, пред платформата, се открија четири дислоцирани мермерни
наоди, фрагментарно сочувани - два архитектонски елементи и два
епиграфски споменици. Од едниот епиграфски споменик беше сочуван
само мал дел од натписното поле. Вториот беше сочуван во димензии
0,72 х 0,46 х 0,38 м. Според натписот изведен со старогрчки алфабет,
споменикот бил подигнат од страна на градскиот совет (булевтерион) и
народот (демосот) во чест на граѓанин со име Флавиј (Сл. 6 и Цртеж 1, 6).
Во останатиот истражен простор од Западната просторија откриени се
неколку фрагментирани тамбури и база од римско - дорски ред на
мермерни столбови. Двата масивни архитектонски елементи, едниот
квадратна база – постамент, а другиот, аголен дел од венец - гејзон со
декорација на дентикула, само дополнително говорат за монументалноста
на градбата (Сл. 7, 7 и 8 и Цртеж 1, 7 и 8).
Секако, специфична појава претставува конструкцијата оформена од
правоаголни и квадратни мермерни блокови делумно вкопани во карпата
(Сл. 7, 9 и Цртеж 1, 9). Откриени се и вдлабувања во карпата во кои биле
позиционирани дислоцирани блокови од конструкцијата. На горната
површина од квадратните блокови евидентирани се вдлабнувања за
кланфи, со кои можеби биле прицврстени и вертикално поставени
споменици (статуи) или некакви архитектонски елементи.
Со истражувањата е откриен и мал дел од Источната просторија на
градбата, односно дел од нејзиниот северен ѕид во должина од 5,0 м.
Повторно е измерена иста просечна ширина од 0,75 м, а во висина беше
сочуван максимално до околу 1,25 м. Ѕидот, како и заедничкиот ѕид на
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двете простории од оваа негова источна страна, завршувале со мермени
цокли со висина од 0,25 м. (Сл. 8). Од декорација на ѕидовите во
рушевинските слоеви во големо количество се пронајдени и мермерни
плочки со вегетабилна и геометриска орнаментика, користени како
оплата (Сл. 9). Подните плочки биле положувани врз тенок слој на
хидростатен малтер, чии траги беа евидентирани единствено на места. Од
архитектонска декоративна пластика значаен наод претставува
коринтскиот пиластер капител (Сл. 10). Претпоставената ширина на
Источната просторија изнесува околу 15 м, со оглед што на тоа
растојание од откриениот нејзин северен ѕид се евидентира сосем мал дел
од паралелен на него ѕид (Цртеж 1, 10).
Во двете простории откриен е богат движен археолошки материјал, кој го
датира егзистирањето на градбата во периодот од I до почетокот на III
век. Евидентирани се мноштво наоди на фрагментирана садова керамика,
неколку земјени пирамидални и бубрежести тегови, железни алатки, како
и делови од механизми за заклучување и мноштво клинци. Пронајдени се
и неколку бронзени монети: две од нив се автономни изданија на градот
Тесалоника од II век ст.е., една псевдоавтономна емисија на градот Стоби
од времето на Веспазијан и еден антонинијан од III век.
Секако, вредни се наодите на мермерна антропоморфна пластика.
Скулптурата на виден граѓанин со свиток во левата рака е сочувана во
висина од 1,07 м, во дел од над колената до вратот (Сл. 11, Цртеж 1, 11),
со детална и фина изработка на прстите од рацете и на драперијата од
наметката. Откриен е и долен дел од скулптура на маж кој стои покрај
низок полустолб (Сл. 12). Сочувани се неговите нозе до глуждовите и
плинтата со неправилна правоаголна форма. И овде се забележува
префинета обработка на деталите на човечкото тело, односно прстите на
стапалата, како и на врвките од обувките. Покрај овие два
репрезентативни наоди, пронајдени се уште неколку фрагменти од други
антропоморфни скулптури - дланка, рамо и надлактица.
Во непосредна близина на платформата, покрај заедничкиот ѕид во
Западната просторија, во подебел слој од гареж, откриена е група од
вкупно 14 железни стрелки со квадратен пресек (Сл. 13). Можеби со нив
се користеле воинствените Херули или Готи, кои најверојатно ја
опожариле градбата, а за кои, според антички пишани извори, дознаваме
дека во 267/8 година при своите походи ги рушеле римските градови,
вклучително и Стибера. Бронзените монети на Константин I (306-337) и
Константиј II (337-361) пронајдени во рушевинските слоеви, веројатно
претставуваат единечни наоди од времето кога градбата повеќе не била во
функција.
Како резиме, во секторот Храм Тихе - северно плато во Стибера откриен е
дел од градба со релативно голема површина. Двете простории кои се
презентирани во овој труд се само дел од неа, со оглед на фактот што од
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надворешната страна на јужниот ѕид од Западната просторија се
евидентира почеток на ѕид од трета просторија (Цртеж 1, 12). Масивните
мермерни архитектонски елементи, луксузната архитектонска декорација
изведена со мермена оплата и штуко декорација врз ѕидовите,
жртвениците откриени внатре во една од просториите, како и
репрезентативните наоди на антропоморфна мермерна пластика,
дефинитивно упатуваат на значаен јавен објект. Нискиот степен на
истраженост остава простор за претпоставки во контекст на карактерот на
оваа градба.
Дали епиграфскиот споменик во кој се споменува собранието на градот
значи дека е откриена оваа значајна административна институција булевтерион? Сепак, не мора да значи, со оглед на тоа што сличен
споменик подигнат како почест која советот на градот му ја оддава на
виден граѓанин со име Тесал, син на Посидип, е откриен во хероонот во
рамките на Гимназионот.277 Останува идните истражувања да дадат
сознанија кои ќе помогнат во дефинирањето на функцијата на градбата.
Фотодокументација - изработил Душко Темелкоски
Техничка документација - изработил Кире Јованоски, архитект - советник
конзерватор
РЕЗИМЕ
Во античкиот град Стибера е откриена монументална градба од римскиотцарски период, веројатно самото собрание - булевтерион. Позиционирана на
западните падини од ридот Бедем, во близина на Храмот на Тихе, градбата е
импресивна по својата површина, но и според луксузно декорираните ѕидови
во штуко декорација и со оплата изведена со мермерни плочки. Откриени се
две простории, поголем дел од Западната фундирана на пониско ниво и
помал дел од Источната на повисоко ниво. Пронајдени се неколку
жртвеници и репрезентативни наоди од антропоморфна пластика.
Епиграфскиот споменик со кој собранието на Стибера му оддава почест на
виден граѓанин со име Флавиј, дополнително упатува на можноста оваа
градба да била собранието на градот. Со идни истражувања ќе се потврди
или негира оваа претпоставка.
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