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Почитувани колеги,
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на уметноста, епиграфика....
Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги од редот на вработени во
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корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе ги
најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме за тоа
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место
во некој иден ваков број.
Како и секое претходно, и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги и
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни трудови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста.
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и за секаква асистенција во
врска со аплицирањето за учество во Зборникот.

в.д.Директор

Претседател на Редакцискиот одбор
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Весна КАЛПАКОВСКА1
Оливера ЈАНДРЕСКА2
Мермерна плоча со натпис на свештеник на Херакле од
Стибера од Збирката на епиграфски споменици и камена
пластика, при НУ Завод и Музеј Прилеп
Апстракт: Во 1967 година, од страна на НУ Завод и Музеј – Прилеп, е откупена мермерна плоча со натпис. Во овој труд ќе биде обработена содржината на натписот и ќе биде направена стилска анализа на иконографијата
на плочата.
Клучни зборови: плоча со натпис, патера, Г. Инстеј, свештеник, Херакле.
Стибера е еден од најголемите антички градови на територија на
Република Македонија, кој градската форма ја добил во класичниот или во
хеленистичкиот период, а најрепрезентативниот изглед овој град го добива во
римскиот империјален период. Истражувањето на Стибера, започнато со
случајни наоди пред повеќе децении, сè уште трае, дури и се очекува да
следат уште порепрезентативни откритија и сознанија од досега откриените.3
Во овој текст се разгледува мермерна плоча со натпис од Стибера кој
дава нови сознанија за градот.

Сл. 1 Мермерна плоча со натпис, Стибера, с. Чепигово
1

Д-р на класични студии, независен истражувач, ул. Карпош 5-3/13, Битола,
kalpakovska@yahoo.com
2
Археолог кустос, Оливера Јандреска, НУ Завод и Музеј – Прилеп, ул.Александар
Македонски, 142, oliveravera@gmail.com
3
Истражувачи што придонеле во откривање на сознанија за Стибера и дале голем придонес
се: Н. Вулиќ, Ф. Папазоглу, Д. Вучковиќ-Тодоровиќ, В. Калпаковска, И. Микулчиќ, В.
Лилчиќ, Л. и К. Кепески, Д. Темелкоски и др.
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Мермерната плоча со натпис, пронајдена во с. Чепигово, беше откупена од НУ Завод и Музеј - Прилеп во 1967 г. Споменикот (инв.бр.315) е
изработен од ситнозрнест бел мермер и фрагментарно сочуван, во четири
дела. Димензиите на четирите фрагменти се: 18,5x17, 19x16, 10x13 и 8x7 см.

Сл. 2 Детал од мермерната плоча со натпис, Стибера, с. Чепигово

Натписот е сместен во двојно профилирано поле во tabula ansata.
Претпоставката за големината на tabula ansata изнесува 22 см x 42 см, a профилираното поле е со димензии 15 x 27см. Во горниот дел на мермерната
плоча, над почетокот на натписот во профилираното поле има две paterae umbilicae со пречник од 5 см. На десната дршка од tabula ansata има врежана
претстава на ритуален сад со висока нога и со високо подигнати дршки, најверојатно претстава на амфора (4x2 см). На вотивните натписи често се сретнуваат врежани садови, како амфори, унгвентариуми, кратери, лутрофори и
други типови садови кои имаат симболично значење.4
Под двете патери е врежан натписот во плиток релјеф, кој првично
имал најверојатно 6 реда, а сега се гледаат нецелосно 5 реда текст на старогрчки јазик од кои може да се прочита следниов текст:

4

Lomas, K., Crossing boundaries: The inscribed votives of Southeast Italy, Pallas 86, 2011, 311329; Tomasz Wujewski, Anatolian Sepulchral Stelae In Roman Times, Poznan 1991, 25-27; Ekroth,
G.,Тhe Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 215301. Керамичките садови, пак, во фунерарен контекст го симболизираат телото, а маслото ја
симболизира човечката душа. Врската помеѓу садот, земјата и телото е една од најстарите
парадигми на симболизмот. В. Tomasz Wujewski, Anatolian Sepulchral Stelae In Roman Times,
Poznan 1991, 26.
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) gaqh|~ tu/xh?
A
)/Etouj eqt' . . . . . G(ai"/oj) )Instei/oj Zwi+/loj [ui(oj G(ai/ou)] )Instei/ou
[Qe]ogei/tonoj. . .[i(erh]teu/saj
5 [di/]j (Hrakl[ei~- - - - - - - - - - -]
[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ]
Превод на текстот:
Со добра среќа
Во годината 395. . . .Г(ај) Инстеј
Ѕоил [син на Г(ај)] Инстеј
[Te]огејтон . . . [беше све]штеник
[двапат]и на Херакл[e- - - - - - - - ]
-------------------------

Сл.3

Да наведеме неколку технички информации поврзани со морфологијата на натписов. Во првите три реда се забележува ordinatio од каменорезецот кое во другите редови го изоставил или исчезнало. Првите 3 реда се врежувани со поголемо внимание за симетријата и пропорцијата на буквите и на
текстот во редовите. Буквите во редовите 1, 2 и 3 се со димензии 2 см., а во
редовите 4 и 5 се потесни (димензии 1-1.5 см). Во наведувањето на годината
цифрата q е наведена како r. Текстот во средината на редовите бр. 1, 2 и 3
иако е оштетен, сепак, е читлив, најоштетен е во редот бр. 4. На крајот од 3
ред и на почетокот на 4 ред првично бил врежан друг текст кој подоцна бил
избришан за да се вреже името на таткото на Г. Инстеј Ѕоил, што се забележува од тоа дека подлогата за текстот во посочениве редови е за 3-4 мм.
пониска од онаа на другите, но и „ракописот“ на каменорезецот е различен.
Ортографски текстот е доста правилен. Нашиот предлог за читање на првите
две букви од редот бр. 5 како di/j(двапати, вторпат) и двете патери ставени
[ 35 ]
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веднаш на почетокот сметаме дека се две потврди дека Г. Инстеј Ѕоил бил
двапати, т.е.вторпат свештеник.
Иако дел од текстот не е сочуван, преостанатите фрагменти овозможуваат да се дознае дека натписот бил вотивен (посвета) од Гај Инстеј Ѕоил кој
бил вторпат свештеник на Херакле.
Натписот е датиран по македонската провинциска ера во 395 г. што е
247/8 г. по Хр.
Во натписот се спомнуваат две лица, Гај Инстеј Ѕоил и неговиот татко
Гај Инстеј Теогејтон чие име дополнително било врежано на натписот.
Имињата и на двајцата се според римската ономастичка формула tria nomina
каде гентилното име е Инстеј. Според ова, и таткото и синот биле со римско
граѓанско право.
Римското гентилно име Инстеј досега повеќепати е посведочено во
Стибера во 1 и 2 в. по Хр.; а со овој натпис и во 3в. по Хр. Всушност, најголемата концентрација на лица со ова гентилно име се наоѓа во Стибера и засега
еден Инстеј, со потекло од Стибера, е потврден во Скупи.5
Во Стибера лица со гентилно име Инстеј и со когномен од локално
потекло се посведочени на натписи од почетокот на третата деценија од 2 в.
по Хр., односно во и по 121/2 г. по Хр.: М. Инстеј Касијан Филоксен, ефебарх
во 121/2 г. по Хр.; М. Инстеј Орест, епимелет во гимназионот во истата
година, Инстеј Александар и Инстеија Никополис посведочени на натписи на
мермерни бази од 2 в. по Хр. 6
Лицата со гентилно име Инстеј во Стибера што се посведочени пред
овој датум имаат когномен од латинско потекло: М. Инстеј Понтик, ефеб
првенец, Л. Инстеј Гемел, ефебарх, двајцата од 87/8 г. по Хр., М. Инстеј
Мемиј, ефеб во 107/8 г. по Хр, Лукиј Инстеј Валентим, ефеб 116/7 г. по Хр. и
М. Инстеј Доместих, ефеб во 121/2 г. по Хр.7
Локалните имиња Ѕоил и Теогејтон се, исто така, посведочени на натписите. Ѕоил е едно од најчестите имиња во Стибера; во 1 в. по Хр. се сретнува 16 пати како лично име, 14 пати како патроним, а во 2 в. по Хр. еднаш
како лично име и двапати како патроним.8
Теогејтон на натписите од Стибера е посведочен 2 пати во 1 в. по Хр.
(еднаш како лично име и 1 како патроним)9 и, со овој натпис, еднаш во 3 в. по
Хр.

5

B. Dragojevic-Josifovska, Inscriptions de la Mesie Superieure, Scupi et la region de Kumanovo,
1982, 29. Марк Инстеј Валент, син на Марк, триба Скаптија, прво копје на праефектот на
Трета (Августовска) Царска Легија. Легионер прв копјеносец.
6
В. Калпаковска, 2004, 81; Кепеска, Л., Кепески, К., Почитување на царскиот култ во
Стибера, Мacedoniae acta archaeologica 20/2006-2008, МАНД, 2011, 317-328.
7
Eadem, 2004, 81.
8
Eadem, 2004, 119. Да додадеме дека бројот на натписи и податоци од нив од Стибера од 3 в.
по Хр. се прилично помалку во однос на 1 и 2 в. по Хр.
9
Eadem, 2004, 119.
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Гај Инстеј Ѕоил е втор свештеник на Херакле што е посведочен во
Стибера покрај Лукиј Нејкефор Келер, исто така, епиграфски потврден во
191/2 г. по Хр. кој подигнал мермерна ара на Херакле Кинагидас10.
Култот на Херакле во Стибера
Овој натпис, исто така, отвора размислувања околу почитувањето на
Херакле во Стибера за кое досега има бројни аргументи што ќе бидат наведени подолу. Да додадеме дека на натписот кој е предмет на анализа, после
името Херакле не е сочуван дел од текстот, па не е можно да се определи на
која од хипостазите на Херакле бил посветен.
Аргумент за почитувањето на Херакле во Стибера е постоењето и
активната работа на Гимназионот каде вежбале ефебите. Според раскажувањето на Павсаниј (кн. 6, 23), настанокот на гимназионите е поврзан директно
со Херакле кој го направил првиот гимназион како обична патека - дромос.
Затоа, во многу гимназиони, вклучително и во гимназионот во Стибера,
имало статуи на Херакле, а покрај него и на други божества.
Двата натписи за двајца свештеници на Херакле во Стибера еден од 2
в. и еден од 3 в. по Хр. и поврзаноста на Херакле со гимназионот имплицитно
наведуваат на размисла дека во Стибера би можело да има и храм/светилиште
на Херакле што е индикација за трет храм, покрај веќе потврдениот и пронајдениот храм на Тихе и храмот на Императорскиот култ засега потврден на
натписи.11
Почитувањето на култот кон Херакле се одржало многу векови и во
времето на римското владеење на овој простор. Како што беше спомнато, во
гимназионот во Стибера е пронајдена статуа на Херакле.12 На локалитетот
Сивец е пронајдена една вотивна мермерна плоча со претстава на Херакле,
што е уште еден показател дека во римско време луѓето го имале Херакле за
свој заштитник и во негова чест се подигале споменици.13 Покрај претставите
на Херакле на мермерна пластика, во Стибера се евидентирани и други наоди
што го потврдуваат неговиот култ како овие две теракотни претстави.14

10

IG, 319. Хипостазата на Херакле Кинагидас е пронајдена и на натпис од с. Мојно, cf. IG,
172. Почитувањето на Херакле Кинагидас во античка Македонија е потврдено низ повеќе
векови. За ова cf. A. Tataki, Ancient Beroea, Prosopogrpahy and Society, Athena, 1988,116, 119,
188;За kynegoi cf. Н. Проева, Религијата на античките Македонци, Скопје 2014, 180.
11
IG, 322; Кепеска, Л., Кепески, К., Почитување на царскиот култ во Стибера, Мacedoniae
acta archaeologica 20/2006-2008, МАНД, 2011, 317-328.
12
Кепески, К. Прилеп и Прилепско низ историјата, кн.1, Институт за национална историја,
Скопје, 1971, 58.
13
Керамидчиев, А., Експлоатација на мермерите во античко време, (The Exploatation of the
Marble in the Antuquity), Мacedoniae acta archaeologica 7-8/1981-1982, Здружение на
археолозите на СР Македонија, Скопје, 1987, 113.
14
Едната е претстава на Херакле Epitrapezios (тер.бр 54 - 1.07.2015), а другата е теракотна
претстава на борба меѓу Херакле и лав, подарок од Тодор Талески кому му упатуваме
срдечна благодарност за овој гест.
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Сл.5 Теракотна претстава на Херакле
Епитрапезиос

Сл.6 Теракотна претстава на Херакле во
борба со лав

Херакле е присутен и во надгробните претстави (особено од 3 в. по Хр.
натаму), каде што покојниот е претставен со неговите атрибути15. Овие наоди
го потврдуваат почитувањето и култот на Херакле од 1 в. до 3 в. по Хр. во
Стибера.
За да видиме како живеело името на Херакле кај населението, би го
погледнале и ономастиконот на Стибера, барајќи теофорни имиња на лица
изведени од Херакле. Досега најдените натписи сведочат за 2 теофорни
имиња: Хераклејтос се сретнува 2 пати во 1 в.16 и еден Хераклеон од 1век.17
што е показ дека теофорните имиња изведени од Херакле не се многу чести
во досега откриените епиграфски сведоштва.
Свештеници/ првосвештеници од Стибера потврдени на натписи
Враќајќи се кон свештеникот од натписов, Г. Инстеј Ѕоил, да посочиме
дека од Стибера се потврдени со натписи најмалку 6 свештеници /првосвештеници. Споменатиов Г. Инстеј Ѕоил од 3 в. по Хр. и Лукиј Нејкефор Келер
од 2 в. по Хр. биле свештеници на Херакле, во 3 в. по Хр. се посведочени
Септимиј Ајлиј Јулијан и Јулија Ајлија Нике во храмот на Императорите18 и
Лукија Аврелија Требонија Никомаха, првосвештеничка (без наведување на
божеството на натписот)19, а посведочениот стиберанин во Хераклеја, Тит
Флавиј Орест, (2 в. по Хр.) бил двапати првосвештеник (без наведување на
божеството).
Фактот дека четворица од 6 свештеници/првосвештеници посведочени
во Стибера припаѓаат на 3 в. по Хр., индицира дека животот во Стибера
тогаш бил богат, разновиден и интензивен.
15

IG, 214, 225, Хераклеја 126, Могила 33, Небрегово 266.
Калпаковска, 2004, 119.
17
Калпаковска, 2004, 119.
18
IG, 322.
19
Мајка на Септимиј Силван Никомах, cf. IG, 333.
16
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Сознанија за Стибера во 3 в. по Хр., покрај другите археолошки наоди,
нудат и пронајдените натписи. Од досега откриените натписи во Стибера
девет припаѓаат на 3 в. по Хр. Три од нив се посветени на божества, два на
Асклепиј20 од кои еден е датиран според римските консули во 209 г.21
Третиот натпис, пронајден in situ (сектор Е) е посветен на богот
Посејдон, Еригон и Нимфите датиран околу 200 година.22
Натписот подигнат од првосвештениците и свештениците во храмот на
Императорите е, исто така, од 3 в. по Хр. Од истиов период се пронајдени и 5
почесни споменици, подигнати на истакнати лица од Стибера. Два од почесните споменици се подигнати во 225 г. по Хр. и тоа херма од мермер во чест
на славниот ефебарх Посидип син на Посидип23 и база за статуа на
Посидип24. Галеријата на почесни споменици од Стибера од 3 в. по Хр. Завршува со 3 бази за статуи на следниве стиберани: на Ајлијан Пантаух25, на
Посидип син на Тесал26 и на истакнатиот стиберанин Септимиј Силван Никомах со набројување на истакнати членови од оваа фамилија од претходните
генерации. До некои од базите биле пронајдени и статуи што веројатно
стоеле врз нив. За две од статуите, најдени во близина на базите, се претпоставува дека биле на козмети во Гимназионот.
Сите овие споменици и натписи, иако се вкупно 10 заедно со овде разгледуваниот натпис, се големо сведоштво дека Стибера во 3 в. по Хр. живеела
во полн сјај со добро организиран општествен и културен живот. Според
ономастичките формули на почестените лица, се гледа дека тие што се поврзани со високи функции се според римската формула, додека локалните
функции се според изворната формула. Исто така, забележителна е интеракцијата меѓу лицата со различни ономастички формули како во случајот со
хермата на славниот ефебарх Посидип, син на Посидип.
***
Овој фрагментарен натпис придонесува во составувањето на биографскиот и просопографскиот мозаик на Стибера; открива уште еден свештеник,
го потврдува култот кон Херакле што постоел и во минатите векови во
Стибера и го зголемува фундусот на лица што го носат гентилното име
Инстеии со што се збогатува пропосографијата на Стибера за уште две лица.

20

IG, 302.
IG, 320.
22
Vučkovič Todorovič, D., Archaeo1ogica Yugoslavica IV, Styberra. Античное поселениев селе
Чепигове в окрестностя Прилепа, Beograd, MCMLXIII, 82.
23
IG, 331.подигната од тројца ефеби Ликиниј Аристобул, Ликиниј Бас и Т. Флавиј Антониј
во 224/5г. по Хр.
24
IG, 332.
25
IG, 334, подигната од неговата сестра Ајлијане Сосипатра и внуците Менекрат и Максима.
26
IG, 335, подигната од Советот и Народот на стибераните заради доблест на нивниот
сограѓанин.
21
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Резиме
Во текстов се разгледува фрагментарна мермерна плоча од Стибера со
натпис на старогрчки јазик, делумно сочуван во 5 реда. Текстот на натписот гласи:
)Agaqh|~ tu/xh? / )/Etouj eqt' . . . . . G(ai"/oj) )Instei/-/
oj Zwi+/loj [ui(oj G(ai/ou)] )Instei/ou/
[Qe]ogei/tonoj. . .[i(erh]teu/saj/ [di/]j (Hrakl[ei~- - - - - - - - - - -]
Со добра среќа / Во годината 395. . . .Г(ај) Инстеј / Ѕоил [син на Г(ај)] Инстеј /
[Te]огејтон . . . [беше све]штеник/ [вторпа]т на Херакл[e- - - - - - - - ]
Натписот е датиран во 395 г. по Македонска ера односно 247/8 г. по Хр., а го
подигнал Г. Инстеј Ѕоил, син на Г. Инстеј Теогејтон кој бил по вторпат свештеник на
Херакле.
Двете посведочени имиња се според римската ономастичка формула tria
nomina со когномен од локално потекло. Римското гентилно име Инстеј е повеќепати
посведоченo во Стибера во 1 и во 2 в. по Хр. како и локалните имиња Ѕоил и
Теогејтон.
Вклучително со свештеников на Херакле посведочен во разгледуваниот
натпис, од Стибера се посведочени 6 првосвештеници/свештеници на досега
откриените натписи.
Археолошките наоди од Стибера исто така повеќепати потврдуваат дека се
почитувал култот на Херакле и на неговата хипостаза Херакле Кунагидас. Бидејќи
натписот е фрагментарно сочуван, не може да се потврди која од хипостазите на
Херакле била врежана на натписот.

Summary
Fragmentary marble slab from Styberra with inscription in ancient Greek partially
preserved in five lines has been considered in the paper.The text reads:
)Agaqh|~ tu/xh? / )/Etouj eqt' . . . . . G(ai"/oj) )Instei/-/
oj Zwi+/loj [ui(oj G(ai/ou)] )Instei/ou/
[Qe]ogei/tonoj. . .[i(erh]teu/saj/ [di/]j (Hrakl[ei~- - - - - - - - - - -]
“With good fortune / In the year 395…G(aius) Instei-/us Zoilus [son of G(aius)] Insteius/
[The]ogeiton . . .[was a pries]t / [for second tim]e of Heracl[es - - - - - - - ]
The inscription dates from 395 year according to the Macedonian era or 247/8 A.D. and
has been raised by G. Insteius Zoilus, the son of G. Insteius Theogeiton, who was
Heracles’ priest for second time.
Both testified names are according to the Roman onomastic formula tria nomina having
cognomina from local origin. Roman gentilicium Insteius has been testified many times on
Styberra inscriptions in 1 and 2 c. A.D. as well as the local names Zoilus and Theogeiton.
Six pagan archpriests/priests have been testified in the inscriptions found in Styberra
heretofore including the priest of Heracles considered in the paper.
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Archeologicals findings from Styberra also confirm many times that Heracles’ cult has
been venerated and his hypostasis Heracles Kynagidas. Considering that the inscription has
been preserved in fragments, it is not possible to find out which of Heracles hypostases
was carved on the inscription.

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА
1. Babamova, S., Personal names on the territory of Paeonia in the Roman period,
Živa Antika, 58, Skopje 2008;
2. Ekroth, G., Тhe Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early
Hellenistic Period, 215-301.
3. Vuckovic Todorovic, D., Archaeo1ogica Yugoslavica IV, Styberra. Античное
поселениев селе Чепигове в окрестностя Прилепа, Beograd , MCMLXIII, 59101.
4. Dragojevic-Josifovska, B., Inscriptions de la Mesie Superieure, Scupi et la region
de Kumanovo, 1982.
5. Inscriptiones Graecae (Epiri, Macedoniae, Thraciae, Scythiae), pars II,
inscriptiones Macedoniae, Berolini-Novi Eboraci, MIM.
6. Калпаковска, В., Епиграфски сведоштва за жителите на Стибера, Битола,
2004.
7. Керамидчиев, А., Експлоатација на мермерите во античко време, (The
Exploatation of the Marble in the Antuquity), Мacedoniae acta archaeologica 78/1981-1982, Здружение на археолозите на СР Македонија, Скопје, 1987, 113.
8. Кепески, К. Прилеп и Прилепско низ Историјата, кн.1, Институт за
национална историја, Скопје, 1971, 58.
9. Кепеска, Л., Кепески, К., Мермерна пластика 2008-2009, Мacedoniae acta
archaeologica 19/2004-2006, Здружение на археолозите на СР Македонија,
Скопје 2010
10. Кепеска, Л., Кепески, К., Почитување на царскиот култ во Стибера,
Мacedoniae acta archaeologica 20/2006-2008, МАНД, Скопје 2011, 317-328
11. Кепеска, Л., Кепески, К., Новооткриени мермерни скулптури од Стибера,
Жива Антика, одделен печаток, Скопје 2007
12. Кепеска, Л., Кепески, К., Портретна и култна пластика од Стибера, (Portrait
and Cult Sculpture from Styberra), Мacedoniae acta archaeologica 18/20022004, Македонско археолошко научно друштво, Скопје 2008;
13. Кепеска, Л., Кепески, К., Истражување на секторот „В“ - Стибера,
(Récherches archéologique en vue de protection dans la secteur "B" de la localité
de Styberra), Мacedoniae acta archaeologica 11/1987-1989, Здружение на
археолозите на СР Македонија, Скопје 1990
14. Кепеска Л., Кепески К., Стибера, Најзначајните вредности од областа на
културното и природното наследство на Република Македонија, Скопје,
2016;
15. Lomas, K., Crossing boundaries: The inscribed votives of Southeast Italy, Pallas
86, 2011, 311-329;
[ 41 ]

НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 22

16. Лилчиќ, В., Корпус на старите градови и тврдини во Република Македонија,
Археолошко, историска топографија, Том I, рана антика, Линкестида и
Девриоп, Македонска цивилизација, Скопје 2009, 140;
17. Микулчиќ И., Антички градови во Македонија, МАНУ Макпроект „Историја
на културата на Македонија“, кн. 8, Скопје 1999; 68;
18. Микулчиќ, Стибера, Топографија, историјат, градби, Македонско
наследство, бр.1, Скопје: Македонска цивилизација, 1996, 17.
19. Проева, Н., Религијата на античките Македонци, Скопје, 2014.
20. Papazoglu, F., Les stèles èphèbiques de Styberra, Chiron 18, 1998, 233-280
21. Papazoglou, F., Inscriptions de Pélagonie, Bulletin de correspondance hellénique,
Volume 98, 1974, 271-297; 87;
22. Папазоглу, Ф., Један нов натпис из Чепигова, Жива Антика, год. III, sv. 1-2
tom, Скопје 1953, 215-221; 141;
23. Папазоглу, Ф., Етничка структура Македоније у светлости новијих
ономастичких истраживања, Balcanica VIII, Belgrade 1977, 65-82;
24. Ricl, M., New Greek inscriptions from Pelagonia and Derriopos, aus: Zeitschrift
für Papyrologie und Epigraphik 101, 1994, 138 – 174;
25. Stankovska-Tzamali, M., Trois nouvelles inscriptions honorifiques de la
Macédoine septentrionale (Stuberra), Revue Des Études Anciennes, Maison de
l'Archéologie, Université Bordeaux Montaigne, tom III, 2009, 115-125.
26. Tataki, A., Ancient Beroea, Prosopogrpahy and Society, Athena, 1988
27. Темелкоски Д., 2017, Археолошки истражувања на локалитетот Стибера, с.
Чепигово - Истражувачко поле Храм Тихе - северно плато, објект
Булевтерион, Археолошки информатор 1, Здружение на граѓани Менелај,
Прилеп, 39 – 45
28. Темелкоски Д., 2017, Собрание - Булевтерион во Стибера, Зборник на
трудови 20, Завод и Музеј и Галерија - Битола, 152 – 162;
29. Темелкоски Д., 2017, Археолошки истражувања на локалитетот Стибера, с.
Чепигово - Истражувачко поле Храм Тихе - јужна тераса, објекти
Работилница и Светилиште, Археолошки информатор 1, Здружение на
граѓани Менелај, Прилеп, 29 – 38;
30. Wujewski, T., Anatolian Sepulchral Stelae In Roman Times, Poznan 1991, 25-27.

[ 42 ]

