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ЉИЉАНА ШАЛАМАНОВ-КОРОБАР 
НУ Археолошки музеј на Македонија - Скопје 

Локалитетот Голема Пешт се наоѓа југозападно од Скопје, близу селото Здуње во регио-
нот Порече. Влезот на пештерата има југоисточна ориентација со поглед на езерото Козјак, 
а некогашна река Треска. Во неа се вршени повеќегодишни ископувања, а сондите се пос-
та  вувани во различни делови од нејзиниот простор: до влезот, во средината и во тилот 
(план). Од досегашните истражувања во четири сектора, материјалните остатоци од камен 
и животински коски укажуваат на повеќе фази на населување.  

Камените ракотворби1 од геолошките слоеви 6 и 5 од секторот II во Голема Пешт,2 како 
и тие од контактните зони, внимателно се издвоени во текот на ископувањата, а на крајот 
нив  ната припадност е дефинирана во посебна целина.3 Кај анализираниот материјал од 
овие слоеви може да се констатира егзистенција на среднопалеолитски елементи. Кај су-
ро   вините доминантно е учеството на кварцот (бел - млечен кварц и прозирен - горски 
крис  тал), додека со мал процент се појавуваат кварцитот, јасписот, риолитот, кременот и 
ба   залтот. Малите јадра и орудија се изработувале од мали лизги по димензии,4 што оди во 
при  лог на достапната суровина во самата околина. Нагласена е микродимензионираноста 
на артефактите, и кај неретушираните и кај ретушираните наоди. 

При обработката на откриениот литички материјал од секторот II, слоеви 6 и 5, поделба-
та е извршена на повеќе категории: јадра, јадра од раскршување, одбитоци без ретуш, се-
чи ла и фрагменти од сечила без ретуш, орудија, фрагменти од одбитоци, мали одбитоци 
под 15 mm, лушпи, отпадоци, неопределени.5 Бидејќи истражувањата на локалитетот сè 

1 Шаламанов-Коробар Љ., 1996, 242.
2 Шаламанов-Коробар Љ., 2008ц, 5-9.
3 Истата постапка е спроведена и за материјалот од геолошките слоеви 4, 3 и 2 (сектор II), меѓутоа, тие нема да 

бидат елаборирани во оваа статија, туку само општо забележани.
4 Шаламанов-Коробар Љ., 2005, 17.
5 Обработката на материјалот ја имаат извршено: Ст. Н. С. д-р Свобода Сиракова, м-р Иво Крумов, м-р Љиљана 

Шаламанов-Коробар.

УДК 903.2:551.44(497.712)”632”

АНАЛИЗА НА ДЕЛКАНИТЕ КАМЕНИ АРТЕФАКТИ
 ОД СРЕДНОПАЛЕОЛИТСКИТЕ СЛОЕВИ 

ВО ПЕШТЕРАТА ГОЛЕМА ПЕШТ
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уште се во тек, не е можно пресметувањето на просторната дистрибуција на камените 
арте факти.6 Во текстот ќе бидат презентирани 211 примероци7 во кои се опфатени јадра, 
ка рак  теристични одбитоци и орудија.8

Во слојот 6, кој има невоедначена дебелина од околу 20-тина cm, се откриени едно јадро 
и 21 орудие. Преовладуваат одбитоци со ретуш и орудија со засек. Треба да се наг ла си 
присуството на многубројни фрагменти од раскршување на јадрата, кои имаат и ле ва луа-
шка и дисковидна тенденција. Тие во овој текст не се поединечно издвоени, освен едно 
ти  пично левалуашко јадро. Поголем број аморфни форми и форми со засеци упатуваат на 
прет    поставка дека овие наоди припаѓаат на мустериенската култура.

1. Левалуашко јадро за одбитоци од кварц со делумна околна подготовка и центрипетален 
метод. На долната страна има голем процент траги од кортекс. Димензии: 33 х 36 х 19 
mm (Т.I, 1).

2. Орудие со засек формирано на одбиток, а засекот се наоѓа на трансверзалниот раб, ре-
ту шот е полустрмен и стрмен (Т.II,  2 и 4). Останатите 4 орудија со засек, исто така, се 

6 Михаиловић Д., 2009, 85-95.
7 Од 2003/2004 година бројот на камените наоди изнесува 6300. Со натамошните ископувања до 2012 година 

вкуп ниот број на камени артефакти изнесува 9.516, меѓутоа, овој збир се однесува на слоевите од 2 до 19 и на три 
раз лични култури од секторите I, II, III, IVa и IVb.

8 Именувањето на делканите камени артефакти од долен, среден и горен палеолит на македонски јазик, а 
според таксономијата на Ф. Борд преведена од француски (како и од англиски) е приспособена и модифицирана во: 
предлог-прилог „Палеолитска терминологија во македонскиот јазик“ (текстуално и фигуративно) во необјавениот 
ма гис терски труд од Љиљана Шаламанов-Коробар „Палеолитот во Република Македонија“ во Скопје, 2008 година 
на 41 страница (155-196).

Љ. Шаламанов-Коробар, Анализа на делканите камени артефакти од среднопалеолитските слоеви...

Основа (план) на пештерата.  
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формирани на одбитоци со полустрмни и/или стрмни ретуши. Сите пет примероци се 
из ра ботени од кварц и нивните димензии не надминуваат 3 cm. 

3. Назабено орудие формирано на мал одбиток од кварц. Ретушот е полустрмен и стрмен на 
транс  ферзалниот раб и има делумен полустрмен ретуш на латералниот раб. Димензии: 
22 х 18 х 9 mm (Т.II, 6).

4. Ретушираните одбитоци, вкупно 15 од овој слој, носат полустрмни и стрмни ретуши, 
кон   тинуирани или делумни, изработени се од кварц, и нивните димензии се под 3 cm, 
освен два примерока. Еден е изработен на издолжен одбиток од риолит и носи траги од 
полустрмен и стрмен (делумно алтернативен) ретуш на латералниот раб од вен трал на 
страна. Кортексот ја покрива дорзалната страна. Димензии: 47 х 53 х 16 mm (Т.II, 1). И 
вто риот одбиток, чија дорзална страна е во потполност покриена со кортекс, има по лу-
стр мен и стрмен ретуш кој континуирано се протега и на латералниот и на транс фер зал-
ниот раб и има димензии од 42 х 53 х 15 mm (Т.II, 3).

Контакт-зоната 6/5б зафаќа 15-тина cm и се карактеризира со мало количество орудија, 
и тоа најмногу одбитоци, но со поголеми димензии од тие во слојот 6, како и со различни 
ви дови ретуш. Се појавува само еден одбиток со засеци. Присуството на бифасијалната 
фор ма, како и една подготвитетелна форма за бифацијално орудие, овој ансамбл го опре-
де   лува во средниот палеолит. Откриено е едно јадро со левалуашка форма и концепција, 
што оди во прилог на претходната констатација дека во контакт- зоната 6/5б егзистираат 
сред   нопалеолитски елементи. Вкупниот број на откриените наоди е 27, односно две јадра 
и 25 орудија.

1. Левалуашко прајадро од кварц, со целосна подготовка на околниот раб и делумна под-
го  товка на одбиточните површини. Димензии: 31 х 25 х 12 mm (Т.I, 2) и подготвителна 
фор ма за дисковидно јадро со траги од симнување на кора и неколку удари, веројатно 
со цел да се оформат одбиточна или удирна површина. 

2. Бифацијално орудие, оформено на одбиток, од кварц, со зачуван кортекс од лизга на 
дор   залната страна, а ретушите се полуплосни (полурамни), а ја покриваат и горната 
и долната површина, односно и дорзалната и вентралната страна. Димензии: 45 х 25 
х 13 mm (Т.II, 5). Вториот примерок е определен во подготвителна бифацијална форма 
за добивање на бифацијално орудие со симнување на кортексот од кварцна лизга и со 
обиди за намалување и истенчување на површината кон страничните рабови и кон гор-
на  та и долната површина. Кортексот е зачуван во базата на лизгата. Димензии: 47 х 32 х 
27 mm (Т.I, 3).

3. Орудие со засеци изработено на кварцен фрагмент од одбиток. Засеците се оформени 
на трансферзалниот раб со полустрмен и стрмен ретуш. 

4. Од 22 ретуширани одбитоци со димензии од 2 до 4 cm најбројни се тие изработени од кварц, 
освен два примерока од риолит и базалт. Примерокот од риолит е ретуширан со полустрмен 
и стрмен алтернативен ретуш. Овој издолжен одбиток (или ретуширан сечилест одбиток) 
има зачуван кортекс на едниот латерален раб. Должината не може да се измери затоа што 
е фраг ментиран, а има ширина од 25 mm и дебелина од 12 mm. (Т.III, 1). Орудието од базалт 
има неконтинуиран полустрмен и на места стрмен ретуш на сите рабови. Ретушот на еден од 
ра  бовите е од вентрална страна. Димензии: 34 х 17 х 17 mm (Т.III, 2).
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Слојот 5б зафаќа невоедначена дебелина од 30-тина cm. Најкарактеристични орудија во 
ан сам блот се кортикални одбитоци и одбитоци со ретуш од вентрална страна. Ретушите се 
обично полустрмни и нерегуларни. Се среќаваат и неколку атипични перфоратори (кои не 
се откриени во слојот 6 и контакт-зоната 6/5б). Орудијата врз одбитоци варираат според 
ди мен зиите меѓу 3 и 4 cm и повеќе. Во карактеристично орудије спаѓа подготвителната 
фор ма за бифацијално орудие (од јаспис) кое може да се смета за продолжение на една 
тра  диција од ансамблите во контактната зона. Вкупниот број откриени наоди изнесува 27, 
од кои 7 се левалуашки јадра, едно дисковидно и 6 левалуашки одбитоци, што повторно 
ука жува на среднопалеолитска техника.

1. Левалуашко јадро за одбитоци од кварц со делумна околна подготовка. Има траги од 
кор текс. Димензии: 35 х 31 х 16 mm (Т.IV, 1). Левалуашко јадро за одбитоци од риолит со 
де  лумна околна подготовка. Метод: центрипетален. Има остатоци од кортекс. Димензии: 
53 х 55 х 22 mm (Т.IV, 2). Две мали јадра со левалуашка концепција. Левалуашко јадро за 
ле валуашки шилци од кварц. Носи делумна околна подготовка. Метод: еднострана екс-
плоа  тација (униполарен). Димензии: 42 х 42 х 17 mm (Т.V, 1). Левалуашко јадро за одбитоци 
од кварц. Носи делумна околна подготовка. Метод: центрипетален. Има остатоци од кор-
текс. Димензии: 34 х 45 х 19 mm (Т.V, 2). Левалуашко јадро од кварц за одбитоци и мали 
од битоци. Носи речиси целосна подготовка на околниот раб. Метод: центрипетален на 
од биточната површина. Димензии: 30 х 35 х 11 mm (Т.V, 3). Дисковидно јадро од кварц 
за одбитоци и мали одбитоци. Метод: двострана експлоатација. Димензии: 35 х 39 х 22 
mm (Т.IV, 3).

2. Левалуашки одбитоци без ретуш. Еден масивен од кварцит чија база е оформена со еден 
удар, а негативите се на дорзалната страна (и има мал процент на сочуван кортекс) со 
ди  мензии 63 х 48 х 17 mm (Т.VI, 1). Вториот примерок е од риолит и има обработена база 
со димензии 51 х 34 х 17 mm (Т.VI, 2). Останатите четири левалуашки одбитоци се од 
кварц, имаат обработени бази и негативи на дорзална страна кои се центрипетални со 
ди  мензии 36,5 х 39 х 10 mm (Т.VI, 3), со димензии 27 х 28 х 9 mm (Т.VI, 4), со димензии 29 х 
33 х 13 mm (Т.VI, 5) со димензии 20 х 27 х 8 mm.

3. Седум орудија со засек на одбитоците и на фрагментите, а засекот е формиран со полу-
стр мен и/или стрмен ретуш на еден од латералните рабови, со димензии меѓу 2 и 3 
cm, изработени од млечен кварц, а два примерока од проѕирен кварц, односно горски 
крис  тал.

4. Назабени орудија од овој слој има четири, од кои два се оформени на фрагменти од од-
би  тоци, а два се цели и нивните димензии се 35 и 39 mm. Ретушите се полустрмни и/или 
стр м ни. Во однос на употребената суровина два примерока се од кварц, еден од базалт 
(Т.III, 4-5) и еден од јаспис. Назабеното орудие од јаспис, веројатно е подготвителна форма 
за бифасијално орудие, но преработено во орудие со назабен ретуш на еден латерален 
раб. На двете површини (дорзално и вентрално) има траги од длабоки негативи со цел 
да се намали дебелината на првичната форма, а изработено е врз плоска конкреција 
(Т.VII, 3).

5. Два атипични перфоратора од кварц. Еден е оформен со полустрмен и стрмен ретуш на 
еден од латералните рабови и има димензии 19 х 25 х 8 mm (Т.VII, 1), а другиот, исто така, 
е оформен со полустрмен и стрмен ретуш, но врз трансферзалниот раб од лизга со за чу-
ван кортекс и има димензии: 26 х 26 х 12 mm (Т.VII, 2).

Љ. Шаламанов-Коробар, Анализа на делканите камени артефакти од среднопалеолитските слоеви...
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Десет сантиметри припаѓаат на контакт-зоната меѓу 5б/5а, како и во ансамблите од дру  -
ги  те слоеви и тука преовладуваат одбитоци со нерегуларни ретуши. Побројни се ору ди -
ја та со ретуш од вентрална страна. Исто така, има и неколку примероци на перфо ра то ри, 
орудија со засек и назабени. Треба да се нагласи појавувањето на еден примерок на  транс-
ферзална струшка. Во поголем дел, левалуашките и дисковидните форми на јадра се ми-
кродимензионирани. И ансамблот од оваа контакт зона 5б/5а, со вкупно 29 јадра и ору ди ја, 
се определува во културите на среднопалеолитските традиции. 

1. И левалуашките и дисковидните јадра се изработени од кварц. Единствено едно ле ва-
луаш ко јадро со целосна околна подготовка и со едностран метод (униполарен) има ди-
мен  зии 32 х 25 х 15 mm (Т.VIII, 5), додека другите имаат димензии под 3 см. Левалуашко 
мик  ројадро за мали одбитоци исто така има целосна околна подготовка, но методот е 
цен  три петален (Т.VIII, 6). Четирите дисковидни микројадра за мали одбитоци имаат дво-
стра на екплоатација (Т.VIII, 1, 2, 3, 4).

2. Левалуашки одбиток без ретуш од риолит. Негативите се наоѓаат на горната страна и се 
цен  три петални. Основата е обработена. Димензии 20 х 27 х 8 mm (Т.IX, 4).

3. Назабено и со засек орудие од кварц со димензии: 35 х 32 х 13 mm (Т.IX, 1). Десниот лате-
ра  лен раб е оформен со засек со полустрмен и стрмен ретуш, а левиот латерален раб 
носи полустрмен и стрмен ретуш и оформен е назабено. Назабено орудие од базалт, 
фор  мирано на издолжен одбиток со полустрмен/стрмен ретуш на едниот раб и делумно 
на другиот раб (Т. IX, 2) има димензии 24 х 8 mm. Третиот примерок е орудие со засек од 
јаспис (фрагментиран), а засекот е оформен со полустрмен и стрмен ретуш на десниот 
ла  терален раб и има димензии 25 х 5 mm (Т.VII, 4.)

4. Пе рфоратори, три, формирани врз одбитоци. Едниот е асиметричен, на фрагмент од од-
биток, од базалт и оформен е со полустрмен и стрмен ретуш на едниот латерален раб, а 
на другиот со полустрмен ретуш. Димензии: 32 х 10 mm (Т.VII, 5). И вториот примерок е 
од базалт, но овој перфоратор, оформен врз издолжен одбиток, има полустрмен не ре-
гу ларен ретуш на двата латерални раба во дисталниот дел, но и алтернативен ретуш во 
прок сималниот дел на двата латерални раба. Димензии: 52 х 22 х 11 mm (Т.VII, 6). Третиот 
при мерок е од јаспис и како и првиот, тоа е асиметричен атипичен перфоратор, офор-
мен на одбиток, со полустрмен и стрмен ретуш. На вентралната страна на еден од ра бо-
ви те алатката има делумен полустрмен ретуш. Димензии: 24 х 41 х 9 mm (Т.IV, 3).

5. Трансферзалната струшка од базалт е дистален фрагмент оформен со полустрмен и стр-
мен ретуш на напречниот раб, така што димензиите на должината и ширината ни се не-
поз нати, а дебела е 9 mm (Т.IX, 5).

6. Откриени се 18 ретуширани одбитоци кај кои преовладуваат неконтинуирани и при-
рабни ретуши.

На околу 15 cm невоедначена дебелина од слојот 5а се открива голем број на камени 
арте    факти, вкупно 66, односно 7 јадра, 9 левалуашки одбитоци и 50 орудија, а може да се 
сле дат и сите етапи на производствениот циклус (кои во овој текст нема да бидат прет ста-
ве  ни). Меѓутоа, овде веќе доаѓа до мешање на две концепции, кои се посилно изразени во 
наредните контакт зони и слоеви. Мешањето особено може да се забележи кај јадрата: сред -
нопалеолитски јадра - 3 по број и јадра со горнопалеолитски карактеристики - 4 по број.
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1. Дисковидно микројадро за мали одбитоци, од кварц, со остатоци од околу 10% од кор-
текс од долната страна, со димензии 28 х 25 х 22 mm. Метод: двострана експлоатација 
(Т.X, 1). Две левалоашки јадра за одбитоци, од кварц: едното има делумна подготовка 
на околниот раб со димензии 28 х 34 х 19 mm (Т.X, 3), а другото целосна подготовка на 
околниот раб со димензии 34 х 41 х 22 mm (Т.X, 4), а методот е центрипетален и кај два-
та примерока. Останатите 4 јадра се едноплатформни и двоплатформни и сите се од 
ква рц. Едното двоплатформно јадро за мали одбитоци и сечилки има општа одбиточна 
по   вршина, а ударните платформи се обработени и има траги од подготовка на два стра-
нич ни гребена, со димензии: 40 х 30 х 22 mm (Т.X, 2). Следното двоплатформно јадро за 
одбитоци има обработени ударни платформи. Изработено е од лизга и носи траги од 
кортекс со димензии 38 х 30 х 27 mm (Т.X, 5). И уште едно двоплатформно јадро за од-
битоци и мали одбитоци, кое има обработени ударни платформи и траги од под го т  ов  ка 
на странични гребени и има општа одбиточна површина, со димензии 40 х 35 х 22 mm 
(Т.XI, 3). Четвртото е едноплатформно јадро за одбитоци во почетна фаза на екс плоа та-
ци ја, има обработена ударна платформа и еден едностран гребен, делумно, из ра бо тено 
е од мала лизга и во голем процент е зачуван кортексот со димензии 33 х 30 х 19 mm 
(Т.XI, 1).

2. Во овој слој се откриени 9 левалуашки одбитоци без ретуш со обработени основи: 
четири се од риолит, три од кварц, едно од кварцит и едно од базалт. Негативите се цен-
три петални (Т.XIII, 1-6, и Т.XI, 4 и 2).

3. Една струшка, конвексна, оформена со длабоки стрмни и полустрмни ретуши, кои по-
кри ваат дел од дорзалната страна. Од вентралната страна носи полустрмен ретуш на 
окол ниот раб. Суровина: безбоен  кварц (горски кристал). Димензии: 26 х 29 х 13 mm 
(Т.XII, 3).

4. Три назабени и едно орудие со засек:
- назабено орудие формирано на издолжен кортикален одбиток. На дорзалната стра-

на е зачуван кортексот, но има обид за негово отстранување. И на двата раба има 
не континуиран полустрмен ретуш, оформен со лесно назабување. Суровина: риолит. 
Димензии: 47 х 23 х 10 mm (Т.XII, 1);

- назабено орудие оформено со полустрмен и стрмен ретуш на трансферзалниот раб 
на одбитокот. Суровина: безбоен кварц (горски кристал) Димензии: 30 х 30 х 10 mm 
(Т.XII, 2);

- назабен кортикален одбиток со полустрмен и стрмен ретуш на латералниот раб. 
Суровина: млечен кварц. Димензии: 45 х 36 х 16 mm (Т.XII, 5);

- орудие со два засека, а засеците се формирани со полустрмен и стрмен ретуш на 
транс ферзалниот раб. Суровина: базалт. Димензии: 44 х 35 х 10 mm (Т.XII, 4).

 
5. Едно сечило со нерегуларен прирабен ретуш во дисталниот дел на латералниот раб.
   
6. Една подготвителна форма за бифацијално орудие од млечен кварц, во напредна фаза 

на подготовка. На една од страните е симнат кортексот, а на другата површина е делумно 
за чуван. Ударите поврзани со симнување на кортексот и тенчењето на површината се 
дла боки и покривачки негативи (инвазивни). Најверојатно дека натамошната обработка 
не е продолжена поради неквалитет ната суровина и поради тоа не е довршена под го-
товк ата на рабовите. Димензии: 41 х 29 х 19 mm.
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7. Ретушираните одбитоци се бројни, вкупно 44. Различни се по големина, од 2 и 3 cm, но 
и поголеми, околу 5 cm. Во другите слоеви не се среќаваат толку големи одбитоци, и по-
го лем е процентот на одбитоци од горски кристал, базалт и риолит отколку од млечен 
кварц, кој доминира во другите ансамбли. Ретуширани се со прирабни или полустрмни, 
не континуирани или делумни ретуши, како и полурамни од вентрална страна. Исто 
така, се среќаваат и бројни кортикални одбитоци и фрагменти, ретуширани на горе спо-
ме натиот начин.9

Најголема концентрација на наоди е регистрирана во контакт-зоните: 5а и 5а/4 (од 10 
cm дебелина), 5а/4 и 4 (10 cm дебелина) и слојот 4 (од 15 cm дебелина). Но, мешањето на 
елементи и белези во овие контакт-зони, како и во слојот 4, укажува на постоење две кон-
цеп ции, и среднопалеолитска и горнопалеолитска. Но, геолошкиот слој 3, контакт-зоната 
3/2 и слојот 2, со вкупна дебелина од 35 cm, содржат горнопалеолитски обележја и нивното 
оп ределување е издвоено во посебна целина, поточно, во културниот слој I. Тешко е да се 
тврди кон кој дел од горниот палеолит припаѓаат јадрата и орудијата од слоевите 3 и 2. 
Засега, освен типолошко-технолошките карактеристики, односно едноплатформни, дво-
плат формни и јадра со смена на ориентација, кај орудијата нема изразена типолошка 
раз  новидност. Најбројни се ретушираните одбитоци, орудија со засек и назабените ору-
дија кои се формирани на одбитоци, а сечилата и стругалата се појавуваат во мал број. 
При сутна е микролитизација на наодите како во среднопалеолитскиот хоризонт. За по ка-
зател треба да се издвои и анализата на вулканската пепел т.н. CI тефра (Campanian Igni-
brite), чии траги се потврдени во геолошките слоеви 3 и 2. Теренските примероци од се-
диментацијата се собрани in situ долж вертикалниот профил во 2010 и 2011 година, а до-
бие ните лабораториски податоци одговараат на CI - најголемата вулканска ерупција во 
Европа во време од 40.000 пр. н.е.10 

Резимирано, геолошките слоеви 6 и 5 (како и контакт-зоните) се издвоени во  културни-
от слој II со среднопалеолитски традиции. Наодите се откриени во седиментација со вкупна 
де белина од околу 90-тина cm. Констатирани се левалуашки и дисковидни форми на јад ра, 
одбитоци од левалуашка техника и подготвителни форми за бифацијалните орудија. По-
број ни од нив се назабените и орудијата со засек, а најбројни се ретушираните одбитоци. 
Со по неколку примероци се застапени перфораторите, како и бифацијалните форми, а нај-
малку ги има струшките. Микролитизацијата е евидентна.11 Материјалот, несомнено, ука-
жу ва на мустериенско потекло. Со радиокарбонската анализа на два примерока од јаглен 
од овие слоеви добиени се резултати во време меѓу 47.100 ± 4.800 и  >50.000 пр. н.е.,12 што 
оди во прилог на доцниот среден палеолит 13 или „крај на мустериенот“.14 

Локакалитети од различни региони на Балканот, кои имаат најмногу совпаѓања со на-
шето наоѓалиште15 се: пештерата Виндија во северозападниот дел од Хрватска со доц-
но  мус  териенска индустрија датирана околу 42.000 пр. н.е.; Мујина пеќина во Далмација, 
Хрватска, блиску до Јадранскиот Брег, определена во доцен мустериен/микромустериен, 

9 Цртежите се изработени од м-р Иво Крумов и Игор Толевски.
10 Lowe J. et al., 2012, 13533–13535.
11 Bordes F., 1968,119.
12 Од Институтот за физика на Универзитетот Ерланген, Нирнберг, Германија во 2005 година, од АМС анализа, 

добиени се податоците од јагленот од гсорното ниво на слој 5, назначено: 5а.
13 Модерните луѓе во Европа се присутни пред 39.000 пр. н.е., а неандерталците преживеале до 35.000 пр. н.е. 

На локалитетот Голема Пешт доцниот среден палеолит се датира воколу 50.000 пр. н.е.- културен слој II, додека 
за културниот слој I е насочено датирањето во/околу 40.000 пр. н.е., така што нивната временска разлика е околу 
10.000 години!

14 Bordes F., 1961b, 807.
15 Шаламанов-Коробар Љ., 2010, 31-33.
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датирана околу 50.000-40.000 пр. н.е; потоа поткарпата Црвена Стјена во Црна Гора во која 
доц ниот мустериен е датиран 40.777 ± 900 пр. н.е.; во Србија во Петроварадинската тврдина 
(Нови Сад, Војводина), во Хаџи-Проданова пеќина (Југозападна Србија) и во комлексот 
Баланица (две пештери на 15 km од Ниш); во Бугарија - наоѓалиштата Бачо Киро, Темната 
Дупка, Муселиево, Самуилица II, Козарник, Дикилиташ и Деветашка Пештера со датирања 
на среднопалеолитските збирки во време од 67.000-47.000 пр. н.е., како и во Грција во пот-
кар пата Аспрохалико (северозападна Грција, Епир) микромустериен/горен мустериен > 
39.900 пр. н.е. 

Наброените локалитети се издвоени поради компарациите16 во однос на типолошките 
ка рактеристики, потоа според мали по димензии наоди или, пак, според најупотребуваната 
су ровина кварц, а исто така имаат и приближни хронолошки показатели.

16 Karavanić I. - Smith F., 1998, 226-230, 245;  Richards P. M. et al., 2000, 7666;  Rink W. J. et al., 2002, 943, 950; Blaser F. et 
al., 2002, 387-8, 393; Karavanić I., 2000, 777-8; 2003, 36; Bazler Dj., 1975, 37, 45, 49-52, 80, 90, 118;  1979, 383-5; Mihailović 
D., 2006,10-12; 2009;  Mihailović D. - Mihailović B., 2006, 14-5; Сиракова С. - Иванова С., 1994, 235-240; Танева С., 2002, 65; 
Papagianni D., 1996, 147; Papaconstantinou V. - Vassilopoulou D., 1997, 461-3.
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T.I. - 1.2. Левалуашко јадро, слој 6, кварц; 3. Подготвителна бифацијална форма, слој 6, кварц.
Pl.I. -1.2. Levallois core, layer 6, quartz; 3. Preparation of the Bifacial form, layer 6, quartz.
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T.II. - 1. Ретуширан сечилест одбиток, слој 6, риолит; 2.4. Орудие со засек, слој 6, кварц: 3. Ретуширан 
одбиток, слој 6, кварц; бифацијален шилец, контакт-зона 6/5б, кварц; 6. Назабено орудие, слој 6, кварц.

Pl.II - 1. Retouched elongated flake, layer 6, rhyolite; 2.4. Notched tool, layer 6, quartz; 3. Retouched flake, layer 
6, quartz; 5. Bifacial point, contac zone 6/5b, quartz; 6. Denticulated tool, layer 6, quartz.
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T.III. - 1. Ретуширан сечилест одбиток, контакт зона 6/5б, риолит; 2.6.Ретуширано сечило, контакт-
зона/5б, базалт; слој 5б, кварц; 3. Орудие со засек, контакт-зона 6/5б, кварц; 4.5. Назабено орудие, слој 

5б, базалт; 6. Перфоратор, контакт-зона 5б/5а, базалт.
Pl.III. - 1. Retouched blade flake, contac zone 6/5b, rhyolite; 2.6. Retouched flake, contact zone 6/5b, basalt; 
layer 5b, quartz; 3. Notched tool, contact zone 6/5b, quartz; 4. 5. Deticulated tool, layer 5b, quartz, basalt; 6. 

Perforator, contac zone 5b/5a, basalt.
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T.IV. - 1.2. Левалуашко јадро, слој 5б, кварц, риолит; 3. Дисковидно јадро, слој 5б, кварц.
Pl.IV. - 1.2. Levallois core, layer 5b, quartz (1), rhyolite (2); 3. Discoid core, layer 5b, quartz.
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T.V. - 1.2.3. Левалуашко јадро, слој 5б, кварц.
Pl.V. - 1.2.3. Levallois core, layer 5b, quartz.
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T.VI. - 1-5. Левалуашки одбитоци, слој 5б, кварцит (1), риолит (2), кварц (3, 4, 5).
Pl. VI. - 1-5. Levallois flake, layer 5b, quarzite (1), rhyolite (2), quartz (3, 4, 5).
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T.VII. - 1.2. Атипичен перфоратор, слој 5б, кварц: 3. Назабено орудие, слој 5б, јаспис; 4. Орудије со засек 
контакт-зона 5б/5а; 5. Асиметричен перфоратор, контакт-зона 5б/5а, базалт.

Pl.VII. - 1.2.5. Atypical perforator, layer 5b, quartz (1.2) contac zone 5b/5a, basalt (5); 3. Denticulated tool, layer 
5b, jasper; 4. Notch flake (fragment), contac zone 5b/5a, jasper.
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T.VIII. - 1-4. Левалуашко јадро, контакт-зона 5б/5а, кварц; 5.6. Дисковидно јадро, контакт-зона 5б/5а, 
кварц.

T.VIII. - 1-4. Levallois core, contac zone 5b/5a, quartz; 5. 6. Discoid core, contac zone 5b/5a, quartz.

Љ. Шаламанов-Коробар, Анализа на делканите камени артефакти од среднопалеолитските слоеви...



Maced. acta archaeol. 21 

27

T.IX. - 1. Назабено и со засек орудие, контакт-зона 5б/5а, кварц; 2. Назабено орудие, контакт-зона 5б/5а, 
базалт; 3. Атипичен перфоратор, контакт зона 5б/5а, јаспис; 4. Левалуашки одбиток, контакт-зона 5б/5а, 

риолит; 5.Трансверзална струшка, контакт-зона 5б/5а, базалт.
Pl.IX. - 1. Denticulated and notched tool, contac zone 5b/5a, quartz; 2. Denticulated tool, contac zone 5b/5a, 

basalt; 3. Atypical perforator, contac zone 5b/5a, jasper; 4. Levallois flake, contac zone 5b/5a, rhyolite; 5. 
Transversale sidescraper, contac zone 5b/5a, basalt.
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T.X. - 1. Дисковидно јадро, слој 5а, кварц; Двоплатформно јадро, слој 5а, кварц; 3. Левалуашко јадро, слој 
5а, кварц.

Pl.X - 1. Discoid core, layer 5a, quartz; 2. 5. Doubleplatform core, layer 5a, quartz; 3. Levallois core, layer 5a, 
quartz.
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T. XI. - 1. Едноплатформно јадро, слој 5а, кварц; двоплатформно јадро, слој 5а, кварц;
2.4. Левалуашки одбиток, слој 5а, кварц (2) риолит (4).

Pl.XI. - 1. Uniplatform core, layer 5a, quartz; 3. Doubleplatform core, layer 5a, quartz;
2.4. Levallois flake, layer 5a, quartz (2) rhyolite (4).
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T.XII. - 1.2.5. Назабено орудие, слој 5а, риолит (1), горски кристал (2), кварц (5); 3.Конвексна струшка, слој 
5а, горски кристал; 4. Орудие со засек, 5а, базалт.

Pl.XII. - 1.2.5. Deticulated tool, layer 5a, rhyolite (1), quartz/rock crystal (2), quartz (5); 3. Convex sidescraper, 
5a, quartz/rock crystal; 4. Notched tool, 5a, basalt.
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T.XIII. - 1-6. Левалуашки одбиток, слој 5а, риолит (1,2,3,4), кварц (5), кварцит (6).
Pl.XIII. - 1-6. Levallois flake, layer 5a, rhyolite (1,2,3,4), quartz (5), quarzite (6).
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The site Golema Pešt is located to the southwest of Skopje, near the village Zdunje in the 
Poreče Region. The entrance of the cave has southeastern orientation with a view on the artifi-
cial Lake Kozjak, and on the Treska River in the past. There were several seasons of excavations in 
the cave, where the trenches were set at different locations: next to the entrance, in the middle, 
at the end. (Plan) The explorations in four sectors, so far have revealed material remains of stone 
and bone which point to several phases of inhabitance.  

The stone artifacts from the geological layers 6 and 5 in the sector II of Golema Pešt, as well as 
those in the contact zones, were carefully divided during the excavations, and at the end, their 
affiliation was defined into separate unit. From the analyzed material in these layers, we can 
confirm existence of Middle Paleolithic elements. From the raw material, dominant are the milky 
quartz and the transparent rock crystal, and there also are the quartzite, jasper, rhyolite, flint and 
basalt. The small cores and tools were made of small pebbles which goes with the fact that was 
the most frequent raw material in the surrounding area. Stressed is the micro-dimension of the 
artifacts, at both retouched and unretouched finds. 

During the processing of the discovered lithic material from sector II, layers 6 and 5, the di-
vision is made into several catogries: cores, cores with traces of breaking, unretouched flakes, 
unretouched blades and fragments from blades, tools, fragments from flakes, small flakes below 
15 mm, chips, chunks, undeterminable. Since the excavation of the site is still ongoing, it is im-
possible to calculate the spatial distribution of the stone artifacts. The text presents 211 samples 
which include: cores, characteristic flakes and tools.    

The largest concentration of finds is registered in the contact zones: 5a and 5a/4 (from 10 cm 
thickness), 5a/4 and 4 (10 cm thickness) and layer 4 (from 15 cm thickness). However, the mix 
of elements and features in these contact zones, as well as layer 4, point to the existence of two 
conceptions – Middle and Upper Paleolithic. However, geological layer 3, contact zone 3/2 and 
the layer 2, with overall thickness of 35 cm, contain Upper Paleolithic characteristics and their 
determination is placed into a separate unit, more precisely into the cultural layer I. It is hard 
to determine to which part of the Upper Paleolithic the cores and the tools from layers 3 and 
2 belong. For now, besides the typological and technological characteristics, i.e. uniplatform, 
doubleplatform and cores with changed orientation, the tools do not have strong typological 
variety. Most numerous are the retouched flakes, the notched tools and the denticulated tools 
formed on flakes, while the blades and the endscrapers appear in small number. Present is the 
microlitisation of the finds in the Middle Paleolithic stratum. As an indicator, there is the analysis 
of volcanic ash, so-called Campanian Ignibrite whose traces are confirmed in the geological lay-
ers 3 and 2. The samples from the sedimentation were collected in situ, along the vertical section 
in 2010 and 2011, and the provided laboratory data matches CI – the largest volcano eruption in 
Europe that occurred in the time of 40 000 BCE.       
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Summarized, the geological layers 6 and 5 (as well as in the contact zones) are separated in 
the cultural layer II with Middle Paleolithic traditions. The finds were discovered in sedimenta-
tion with overall thickness of around 90 cm. Documented are levallois cores and discoid cores, 
flakes from levallois technique and preparations for bifacial forms of tools. More numerous are 
the denticulated and the notched tools, and prevalent are the retouched flakes. There are sev-
eral samples of perforators and bifacial forms, while the least frequent are sidescrapers. The mi-
crolitisation is evident. The material undoubtedly points to Mousterian origin. The results from 
the radiocarbon analysis of two samples of charcoal from these layers revealed dates between 
47.100 ± 4.800 and >50.000 BCE which contribute to the Upper Middle Paleolithic or the Late 
Mousterian. 

Sites from different regions of the Balkans which have most matches with our site are: the 
cave Vindija in the NW part of Croatia with Late Mousterian industry dated around 42000 BCE; 
Mujina Pećina in Dalmatia, Croatia, close to the Adriatic coast, defined as Upper Mousterian/
Micromousterian, dated in 50 000 – 40 000 BCE; Crvena Stijena in Montenegro where the Up-
per Mosuterian is dated 40 777 ± 900 BCE; in Serbia in the Petrovaradin Fortress (Novi Sad, Vo-
jvodina), in Hadji-Prodanova Pećina (SW Serbia) and the complex Balanica (two caves at 15 km 
from Niš); in Bulgaria – the sites Bacho Kiro, Temnata dupka, Muselievo, Samuilica II, Kozarnik, 
Dikilitash and Devetashka peshtera with dates of the Middle Paleolithic collections in the time of 
67 000 – 47 000 BCE; as well as in Greece Asprochaliko (NW Greece, Epirus), Upper Mousterian/
Micromousterian > 39 900 BCE.    

The listed sites are chosen due to the comparison of the typological characteristics, the small 
dimension finds, most frequent raw material – quartz, and they also have similar chronological 
indicators. 
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ГОЦЕ НАУМОВ
НУ Музеј на Македонија - Скопје

ФОРМИРАЊЕТО НА ПРВИТЕ НЕОЛИТСКИ ЗАЕДНИЦИ 
ВО МАКЕДОНИЈА

Историјата на човештвото познава неколку клучни моменти во кои се случуваат битни 
транс  формации во рамки на природната средина, но и на самиот човек. Овие промени се 
често резултат на човековото прилагодување во просторот кого тој го населува и се дел 
од процесот на негово модифицирање, а со цел да се исползуваат достапните ресурси или 
пак да се обезбеди погоден амбиент за живеење. Иако од денешна перспектива ваквите 
про мени се набљудуваат како релативно брзи феномени, сепак нивната реализација се од-
вивала постепено во рамки на бројни етапи. Во таа смисла и формирањето на првите зем-
јоделски заедници на Балканскиот Полуостров се темели на слични процеси во кои зна-
чително се сменила демографската, општествената и географската слика на просторот. По-
пулациите коишто го населуваат овој регион во средината на седмиот милениум п.н.е., вне-
суваат бројни новини и воедно делуваат врз промените и на домородното ловечко-соби-
рач ко население. Од нивната интеракција ќе произлезат специфични локални обележја во 
рамки на стопанството, социјалните врски и религијата, што пак ќе остави силен печат и 
врз материјалната култура. 

Токму преку остатоците од неолитските населби успеваме да ги согледаме процесите кои 
биле манифестирани врз архитектурата, керамиката, прехраната, обредите и занаетчис тво-
то, и токму преку нив може да се обидеме да разбереме како и кога неолитот се фор ми  рал 
на Балканот. Оваа широка регионална слика за тоа како неолитот се генерирал и разви вал 
во еден поголем простор, ни овозможува полесно да пристапиме и кон следењето на не-
оли тизацијата во рамки на составните делови од оваа територија. Од тие причини, во оваа 
при года ќе се направи обид да се презентира и елаборира процесот на неолитизација во 
Ре публика Македонија и тоа во контекст на општествената динамика, истовремено присут-
на и во соседните држави. Притоа ќе бидат ползувани бројни регионални податоци со цел 
да се добие појасна претстава за времето на формирање на неолитските локалитети во Ма-
кедонија, како и податоците за појавата и ширењето на нови популации, растенија, живот-
ни, технички придобивки и обредни практики.
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Г. Наумов, Формирањето на првите неолитски заедници во Македонија

Македонија во рамки на процесот на неолитизација

Истражувањата за почетокот на неолитот во Македонија сè уште се скромни и воглавно 
се базираат на постарите ископувања и секундарните податоци од анализите направени 
во неколку европски лаборатории.1 Од тие причини, не може со голема сигурност да се 
го вори за начинот на кој започнува процесот на неолитизација во овој регион. Но иако 
скром  ни, ваквите податоци даваат можност за некаква појдовна реконструкција на поче-
то  ците на земјоделството и формирањето на првите неолитски села. Дел од нив и досега 
се користеа како основа за неколку интерпретации, па затоа и толкувањата се ба зи раа 
един ствено на културолошко дефинирање на неолитските локалитети. За среќа во пос-
лед ните неколку децении приложени се доста нови калибрирани дати, палеоботанички 
и археозоолошки резултати за поширокиот балкански ареал, а кои вклучуваат и дел од 
ма  ке донските локалитети, што во голема мера придонесува за трасирање на правците и 
фор мите на неолитизацијата. Секако, неопходни се мноштво примероци за анализа од по-
но вите ископувања коишто значително би придонеле во нашето разбирање за по че токот 
на неолитот во Македонија. Овие примероци дополнително би се вклучиле во бо та нич ки, 
зоолошки, геолошки, антрополошки, генетски и хронолошки анализи со што би се пот вр-
ди ле, модифицирале или негирале досегашните сознанија.

Иако постојат калибрирани дати за најстарите неолитски слоеви на некои од локалитети-
те во Македонија, сепак сè уште останува нејасна нивната врска со евентуалните мезолит-
ски населби. За разлика од сознанијата за палеолитот,2 оние за мезолитот се доста скромни 
и хипотетички,3 и за жал недоволни за да се направи вистинска слика за можниот удел или 
ин теракцијата на мезолитското население со новодојдените популации. Затоа, врз основа 
на постарите ископувања, повеќето археолози сметаат дека неолитот во Македонија за-
поч  нува како веќе оформен процес на кого не му претходат разни предкерамички или 
мо  нохромни фази.4 Во секој случај, неопходни се нови ископувања кои евентуално би го 
пот врдиле или негирале ваквиот став, иако скорешните истражувања на Говрлево по со-
чу ваат на формирање на населбата во крајните стадиуми на раниот неолит, со јасно офор-
ме на материјална култура и бело сликани садови.5 Имајки го предвид археолошкиот ма-
те  ријал од повеќето ранонеолитски локалитети, засега може да се смета дека неолитот во 
Македонија настапува релативно брзо, со мошне јасни елементи од тесалските и ана дол  -
ските традиции. Тоа во одредена мера покажува дека барем во материјалната култура не-
мало силни врски меѓу домородното мезолитско население и новодојдените земјоделци, 
иако за околните региони постојат повеќе видови толкувања.6 Дали ова домородно насе-
ле   ние било интегрирано во процесот на неолитизацијата или пак се пов ле кувало во изо-
ли  рани средини сè уште е тешко да се одговори.

Благодарение на новите калибрирани дати постои можност да се утврдат релативните 
вре  менски и просторни рамки на почетокот на неолитот во Македонија. Досега се нап ра-
ве ни хронолошки анализи на десетина локалитети, што даваат првична слика за тоа кога 
се формираат најраните населби. Од ископувањата во Амзабегово приложени се нај го-
лем број примероци, што овозможува подоследно интерпетирање на резултатите од C14 

1 Јовановић Б. 1968; Gimbutas M., 1976; Garašanin M., 1979, 85; Бенац А., 1989; Санев В., 1995, 29; Zdravkovski D., 
2006, 99-102; Наумов Г., 2009а, 38-42.

2 Malez М., 1979, 407-417; Кузман П. 1993; Кузман П. 1995; Билбија М. 1999; Шаламанов-Коробар Љ., 2005; 
Шаламанов-Коробар Љ., 2006; Шаламанов-Коробар Љ., 2008.

3 Sanev V., 2004, 36; Шаламанов-Коробар Љ., 2005, 18.
4 Gimbutas М., 1976; Гарашанин М., 1989; Санев В., 1995; Lazarovichi G., 2006, 120-130.
5 Фиданоски Љ. - Томаж А., 2010, 69; Фиданоски Љ., 2011; Фиданоски Љ., 2012, 47.
6 Srejović D.,1969; Whittle A., 1996; Bonsall C., et al., 2000; Bailey  D. W., 2000, 42-55; Kotsakis K., 2001.
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испитувањата.7 Според новите податоци од калибрацијата на овие примероци, најраните 
дати за Амзабегово се движат меѓу 6510 BC - 6230 BC (со 95,4% сигма опсег на веројатност); 
6450 BC - 5750 BC (со 95,4% сигма опсег на веројатност); 6250 BC - 5600 BC (со 95,4% сигма опсег 
на веројатност).8 Високиот процент на веројатност на датите укажува на тоа дека процесот 
на неолитизација во Македонија, и тоа особено во нејзиниот источен дел, се случил мошне 
брзо после оној во Тесалија (сл. 1). Но големите хронолошки разлики со другите делови 
од Македонија, посочуваат на тоа дека овој процес не се одвивал рамномерно низ цела 
Ма  кедонија. Податоците за некои локалитети од Пелагонија даваат сосема шаренолика 
слика.9 Калибрираните примероци од Велушка Тумба и Породин потврдуваат подоцнежно 
на селување на тој простор 6030 BC - 5620 BC (со 95,4% сигма опсег на веројатност) и 5850 
BC - 5470 BC (со 95,4% сигма опсег на веројатност).10 За разлика од овие податоци, во истиот 
из вор, оние врзани за Чука кај Тополчани покажуваат многу порана и неочекувана дата од 
7050 BC - 6200 BC (со 95,4% сигма опсег на веројатност). 

Со оглед на ранонеолитските локалитети и во останатите балкански региони, оваа дата 
де лува прилично изненадувачки, иако приложени се одредени објаснувања за нејзината 
ме  родавност и веројатност. Имено, слични дати се евидентирани и на неколку локалитети 
во Грција, така што за нив се приложени две објаснувања. Првото, дека станува збор за 
мо  жеби лошо третирани примероци при хемиските анализи во лабораториите, додека во 
дру гиот случај, доколку се веројатни, тогаш укажуваат на можноста за постоење на многу 
ран, прв бран на доселеници т.н. ‘пионери-авантуристи‘ кои во мал број го испитувале и 
на селиле Балканот.11 Во овој момент не се знае во каков контекст биле примероците од То-
пол чани со останатиот археолошки материјал, и дали тие се во релација со постара ме зо-
лит  ска населба, односно раните неолитски ‘авантуристи‘, или пак едноставно не се добро 
про  цесирани при лабораторискиот третман. Публикуваните наоди од овој локалитет, како 

7 Gimbutas M., 1976, 29.
8 Whittle A., et al. 2005, T. I, 348 – 350.
9 Наумов Г., 2016, 77-81.
10 Whittle A., et al. 2005, 348.
11 Perles C., 2001, 62; Perles C., 2003, 110.

Сл. 1. Калибрирање на датите од радиокарбон анализите на Амзабегово 
(Илустрација: Агата Рајнгрубер и Гоце Наумов).
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и оние кои се наоѓаат во музејските депоа,12 засега покажуваат стандардни неолитски обе-
леж ја за Пелагонија.13

Во контекст на датирањето на Пелагонија, треба да се истакнат и најновите датации на 
ло  калитетите кај Породин, Могила и Оптичари во нејзиниот централен дел, како и оние од 
нај  новите истражувања на Врбјанска Чука кај Славеј во северниот дел на оваа рамница. 
Имено, анализите направени на овие локалитети во Универзитетот во Берн укажуваат 
на тоа дека најраните слоеви може да се датираат во периодот меѓу 6000 и 5800 година 
п.н.е.14 Доколку не се земат предвид датите од анализите во 1970-те години, тоа укажува 
на можното подоцнежно населување на Пелагонија (сл. 2). Секако, за една ваква хипотеза 
неоп ходни се многу повеќе примероци од најраните слоеви на овие населби, како би мо-
же ло да се заклучи кога тие точно се формираат.

Датирањето во демографски контекст

Иако не доволно објективни, досегашните дати преставуваат најегзактната база за опре-
де лување на времето, но и начинот на ширењето на неолитот во Македонија. Според до-
се  гашните сознанија, како најстар локалитет се потврдува Амзабегово, а после него следат 
оние во Пелагонија и Скопската Котлина, секако доколку се исклучи дискутабилната дата 

12 Увид во неолитскиот материјал од локалитетот Тополчани беше направен за време на реализацијата на проек-
тот „Неолитски антропоморфни предмети во Македонија“ со Проф. Д-р Никос Чаусидис. Во оваа прилика и обајцата 
му се заблагодаруваме на Александар Миткоски од НУЗЗСКМ – Прилеп за разбирањето, овозможениот увид и жел-
ба та да придонесе во истражувањата врзани за неолитот во Пелагонија. 

13 Китаноски Б., 1977; Китаноски Б., и др. 1978; Китаноски Б., и др. 1983, 17.
14 Наумов Г., 2016, 73-75, 77; Наумов Г., и др. во печат.

Сл. 2. Калибрирање на датите 
од радиокарбон анализите на 
неолитските локалитети во 
Пелагонија (Наумов Г., 2016, 
Сл. 10).

Г. Наумов, Формирањето на првите неолитски заедници во Македонија
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за Тополчани. Тоа, до некаде дава и сознанија за евентуалните правци на дисперзија на 
нео  литот низ Македонија, што делумно се поклопува со претходните интерпретации за 
овој процес.15 Наспроти размислувањата дека неолитизацијата започнува во Пелагонија и 
од таму се шири кон Скопско и Овче Поле,16 сегашните податоци укажуваат на тоа дека таа 
пр вично се одвивала преку реката Вардар и потоа се дисперзирала во неколку различни 
ре гиони.17 

Покрај повеќето хемиски анализи коишто засега ја негираат пелагониската траса,18 при-
ло   жени се и геолошки и географски истражувања што ваквата можност ја ставаат во вто р 
план. Имено од една страна, мочурливото земјиште во Пелагонија не овозможувало рано 
фор  мирање на неолитски населби,19 додека од друга, подоцнежното нејзино населување 
се базира и на неколку географски фактори. Присуството на планините Кожув, Ниџе и Кара-
ка мен, како и на езерата Китрини и Петр, на популациите од Тесалија не им овозможило 
брзо навлегување во Пелагонија, поради што и ја користеле рамницата на Солунско Поле 
која ги водела кон реката Вардар.

Ова го потврдуваат датите и визуелните аналогии со неколку локалитети од грчкиот 
дел на Македонија, а што имаат сличности со материјалната култура од Амзабегово (сл. 
3). Станува збор за локалитетите кај Неа Никомедеја и Јаница, што се наоѓаат во Солунско 
Поле, а се релативно блиску до Пелагонија. Поради идентичните дати на формирање на 

15 Санев В., 1994; Санев В., 1995, 23.
16 Zdravkovski D., 2006, 99.
17 Наумов Г., 2009а.
18 Thissen L. C., 2000, 207; Whittle A., et al., 2005.
19 Китаноски Б., и др. 1980.

Сл. 3. Ранонеолитски садови од Амзабегово (Чаусидис Н., 1995, Сл. 5).



42

населбите,20 се смета дека популациите што ја населувале Неа Никомедеја, биле во блиски 
сто пан ски релации со оние од Амзабегово или пак станува збор за истата што се населила 
во два различни региони. Сличноста меѓу бело сликаните мотиви на садовите, како и 
иден   тичните техники на градење куќи со керпич и основа од камен, дополнително ги пот-
в рдуваат можните правци на ширење на неолитот во Македонија преку реката Вардар.21 
Овие сликани мотиви и архитектонски техники засега се непознати за пелагониските ра-
но   неолитски локалитети, иако подоцнежните аналогии со некои од тесалските садови не 
треба да се исклучат.22 Од тие причини, може да се смета дека има најмалку два брана на 
нео литизацијата во Македонија.23 Првиот би бил оној преку Вардар, кога се формираат на-
сел  бите во источниот дел, додека вториот би се одвивал преку Пелагонија, во правец на 
Полог, каде и се забележуваат одредени испреплетувања меѓу сликаните мотиви од пела-
го нис ките локалитети и оние во Скопскиот регион.24

Ранонеолитски идентитети

 Ваквата разноликост во датите и материјалната култура на ранонеолитските локалитети 
во Македонија покажува дека при процесот на неолитизацијата се формирале разни иден-
ти тети што претежно се манифестирале преку сликаните садови, антропоморфните модели 
на куќи и архитектурата. Во скоро секој од регионите независно (Овче Поле, Скопско, 
Полог и Пелагонија), се сликале мотиви што не се сретнуваат на другите места, така што 
може да се смета дека тие биле користени како елемент на визуелно идентификување и 
истакнување на локалните ликовни белези.25 Примената на материјалната култура во по-
тен цирањето на локалните особености, покажува дека ситуацијата во раниот неолит била 
далеку подинамична од онаа што порано се претпоставуваше. Иако споделувале слични 
сто пански интереси, заедниците во Амзабегово, Говрлево, Стенче, Велушина и Породин не 
сме тале дека припаѓаат на една иста идентична група, па намерно или ненамерно преку 
раз ните мотиви сликани на садовите ја потенцирале нивната засебност.26 

Затоа и не може да се говори дека во раниот неолит постои јасно разграничување на 
две јасни културни групи како Амзабегово-вршничката или Велушко-породинската, кои 
беа претходно дефинирани од страна на археолозите.27 Различните сликани мотиви и ар-
хи тектонски традиции во скопскиот, овчеполскиот и полошкиот регион, а за кои се сме та-
ше дека припаѓаат на Амзабегово-вршничка културна група, потврдуваат дека барем во 
ра  ниот неолит не може да се говори за унифицирање и генерализирање на овие региони 
во рамки на оваа група.28

Барем во случајот со Амзабегово-вршничката група има јасни индикации дека рано-
нео лит ските населби во Амзабегово, Говрлево и Стенче не споделуваат исти бело сликани 

20 Thissen L. C., 2000, 201; Reingruber A. -  Thissen L., 2005, 12, 25. Тисен во својот труд, преку повеќе аргументи, осо-
бе но го акцентира подоцнежното неолитизирање на Пелагонија, за разлика од она долж реката Вардар.

21 Gimbutas M., 1976; Washburn D. K., 1984; Yiouni P., 1996; Pyke P., 1996; Tasić N. N., 2006, 164; Tasić N. N., 2007; Наумов 
Г., 2009а.

22 Но и тука постојат многу отстапувања, особено ако се земе предвид сликаната керамика од ранонеолитските 
и среднонеолитските слоеви на Сервија која припаѓа во најужните делови на регионот Македонија и е релативно 
блиску до Тесалија. Насликаните мотиви, како и типологијата на садовите е сосем различна од досега откриените во 
Пелагонија, а во одредена мера слична со оние од Амзабегово (спореди Heurtley 1939, 135).

23 Lazarovici G., 2006, 112.
24 Наумов Г., 2009а; Naumov G., 2009, 4.
25 Наумов Г., 2005; Naumov G., 2009.
26 Naumov G., 2010a, 273.
27 Garašanin M., 1979, 99-114; Санев В., 1994.
28 Наумов Г., 2010.
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мотиви на садовите. Тоа во одредена мера укажува дека сè до средниот неолит, населбите 
во Овчеполскиот, Скопскиот и Полошкиот регион не можат да се генерализираат во една 
кул  турна група (сл. 4). Во однос на Велушина, Породин и останатите локалитети од Пела го-
ни  ја сè уште се неопходни понатамошни истражувања за да се провери ваквата ситуација. 
Сепак, тука треба да се има предвид дека сите овие населби припаѓаат на ист географски 
ареал каде што меѓусебните влијанија се посилни, а со тоа и идентификувањето на повеќето 
заед  ници како една културна целина. Останува да се истражува понатаму, дали при ваквата 
ва ри јабилност во ранонеолитските културни манифестации во Овче Поле, Скопско, Полог 
и Пелагонија свој прилог имаат домородните мезолитски популации што при мешањето со 
но водојдените земјоделци развиле различни форми на идентитети. Или пак, можеби ста-
ну  ва збор за развивање на локални обележја на земјоделците од Анадолија или Тесалија 
вед  наш после населувањето на одредена географска целина (котлина, долина, езеро итн.) 
и тоа без остварување контакти со домородните ловци и собирачи.

Во секој случај, оваа ситуација наполно се менува во средниот неолит. Тогаш во овче пол -
скиот, скопскиот и полошкиот регион се започнува со примена на идентични црно сли ка  ни 
мотиви што подеднакво се присутни и меѓу некои локалитети во Бугарија, Албанија и Ср-
би ја, додека во Пелагонија садовите сè уште се сликаат со бела боја и тоа со некои мотиви 
што имаат ранонеолитски традиции.29 Тоа покажува дека популациите во пелагониските 
на сел би оддржуваат еден вид изолација во однос на среднонеолитските процеси што се 
слу  чуваат во останатите региони во Македонија. 

Ваквите традиции делумно се темелат и врз одржувањето силни врски со минатото, а 
кои се евидентни преку сликаните садови и континуитетот на ранонеолитски мотиви во 
по  доцнежните фази. Поврзаноста на пелагониските заедници со нивните претходници се 
сле ди и преку формирањето тумби како резултат на постојаното градење куќи врз оние што 
веќе биле напуштени или срушени.30 Во таа смисла, пелагонискиот регион останува уште 
по  веќе интересен како релативно географски затворен и изолиран простор за северните 
вли  јанија, а во кого воедно се одвиваат и културни процеси мошне поразлични од оние во 
ос та натите делови на Македонија, но и пошироко.

29 Naumov G., 2009, 8-10; Naumov G., 2010a, 269-271.
30 Naumov G., 2013,70; Наумов Г., и др. во печат.

Сл. 4. Ранонеолитски визуелни идентитети во Македонија (Naumov G., 2010a, Fig. 11).
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Анадолски традиции

Имајки ги предвид традициите, треба да се напомене дека тие се составен дел од фор ми -
рањето на првите неолитски заедници во Македонија, подеднакво во сите нејзини ре гио-
ни. Тука пред сé се имаат предвид оние традиции што покажуваат одредени врски со на-
сел  бите во Анадолија, а коишто делумно и го потврдуваат преселувањето или културниот 
кон  такт меѓу популациите на Балканот и Мала Азија. Тие и претходно беа потенцирани,31 
иако се дополнително потврдени и на ниво на стопанството преку користењето житарици 
и животни претходно доместицирани во Анадолија.32 Примената на ќерпичот и основите од 
камен во најраните неолитски слоеви на Амзабегово, како и идентичните мотиви присутни 
на садовите и печатите од Горобинци, Велушина, Ѓумушица, Породин, Говрлево, Маџари, 
Чатал Хујук и Бадемаѓаси одат во прилог на овие врски или пак на нивно пренесување 
пре ку заедниците од Тесалија.33 Тука треба да се има предвид дека ваквиот однос се реф-
лек  тирал подеднакво и на духовната култура и социјалните форми, без разлика дали тие се 
ин директно или директно пренесувани, или пак накнадно модифицирани. 

Затоа, настрана од стопанските и архитектонските обележја, големиот број на антро по-
мор ф ни и зооморфни претстави во глина, како и погребувањата во населбите,  дополнително 
го  ворат за пренесувањето или прифаќањето на слични симболички концепти. Во таа 
смис  ла, неолитизацијата на Македонија треба да се гледа како целосен процес што ги за-
фа  ќал сите животни сфери на првите земјоделци. Покрај битните промени настанати со 
фор    мирањето на ранонеолитските населби и воведувањето на новите стопански гранки, 
нео  литот претставувал и сосем ново видување на природниот амбиент, како и негово об-
јас    нување преку материјалната култура и обредите. За да тој комплетно се разбере, неоп-
ход  но е да се следат сите економски, социјални и симболички концепти, и тоа особено 
оние манифестирани преку човечкото тело.

Отелотворувањето на неолитизацијата

Кога се говори за почетокот на неолитот, најчесто во преден план се ставаат земјо дел-
ството, доместикацијата и новите ресурси кои обезбедуваат прилагодување или транс-
фор  мација на околината. Иако овие стопански аспекти се од огромно значење и имаат 
битна елементарна улога во создавањето на новите животни норми, сепак не треба да се 
изостави дека тие се создадени од и заради човекот. Затоа и не е препорачливо да се ис-
тра  жуваат независно и изолирано од останатите сфери кои во иста мера придонесуваат 
во формирањето и егзистенцијата на првите неолитски заедници. Населувањето на нов 
гео  графски простор, градењето куќи, припитомувањето животни или одгледувањето жи-
та рици, истовремено се испреплетуваат со начинот на кој тогашните популации се спра-
ву  ваат со неизвеснота од климатските феномени, архитектонската статика, здравјето на 
сто ката или пак успешноста на посевот. Токму таа неизвесност ги наведува првите нео-
лит  ски заедници поинаку да ја согледаат важноста на земјоделството, доместикацијата и 
фор  мирањето куќи и села, и тоа особено како новина која значително ги менува нивните 
животи и навики.

Во тој контекст, неолитизацијата на Балканскиот Полуостров, вклучително и Маке до ни ја, 
не била само процес во кого новодојденците би го аплицирале својот начин на жи ве  ење 
или пак домородците едноставно би ги прифатиле овие новини. Напротив, нав ле гу   вањето 

31 Gimbutas M., 1976; Garašanin M.,1979, 100; Санев В., 1994.
32 Hopf M., 1961; Renfrew A. C., 1976; Ивковска А., 2009, 102-107.
33 Gimbutas M., 1976; Naumov G., 2008, 191-193; Наумов Г., 2009а; Naumov Г., 2013, 69.
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во нов географски простор и формирањето 
на првите населби во него е тек во кого 
тогашните земјоделци инвестирале по  д-
еднакво умствени, технички и духовни по  -
тен цијали. Доколку се имаат предвид и 
евен      туалните контакти со домородното 
ме     зо  литско население, тогаш ваквите те-
ко   ви се модифицирале во сосема по раз -
лич  на целина од онаа во извориштето т.е. 
ана   долскиот регион. Во секој случај, сите 
овие умствени, технички и духовни ан гаж-
ма  ни се испреплетиле во сообразност која 
фор   мирала социјален, економски и идео -
лош   ки став за тоа што претставува едно 
ново земјоделско општество и во каква 
ко   релација е тоа со природната око ли-
на. Затоа, во еден таков комплексен про-
цес биле активирани сите форми на ма-
те    ријалната и духовната култура, вклу чи-
тел    но суровините и продуктите, како и 
ко   лективните церемонии и обредите. Тука 
осо   бено клучна улога за разбирањето на пр -
ви те земјоделски заедници, има ке ра ми ка  та 
и предметите што од неа се изра бо ту ва  ат.

Тела од глина

Керамиката како нов материјал, покрај сензацијата предизвикана од нејзината транс-
фор  мација од мека глина во цврст продукт, била прилично погодна за изразувањето на 
голем дел од новите идеи врзани за земјоделството и последователните социјални и сим-
бо лички текови. Покрај садовите и нивното истакнато симболичко значење во раниот нео-
лит,34 битна улога во овие нови процеси играат и многубројните фигурини со прет стави на 
жи вотни и луѓе. Наспроти очигледната појава на разни видови животински фи гу рини во 
Ма кедонија и нивниот удел во дополнителното објаснување на стопанските и сим бо лич ки-
те сегменти на стоката,35 сепак далеку побројни се претставите на човечко тело. Иако пос -
тојат интерпретации дека на Балканот доминираат животинските фигурини, како и иден -
тификувањето на луѓето со животните,36 сепак новите истражувања покажуваат дека, ба-
рем во Македонија, антропоморфните претстави далеку ги надминуваат зооморфните ар-
те   факти.37 Ваквата концентрација на фигурини, садови, печати, модели на куќи и печки со 
ан тро поморфни обележја посочуваат на тоа дека човечкото тело било основната метафора 
преку која се објаснувале разни симболички, социјални и стопански процеси (сл. 5).

Во таа смисла, текот на неолитизацијата во Македонија, и општо на Балканот, не треба 
да се гледа само како тек во кого се трансформираат природната околина и општествените 
струк  тури, туку во него се менува и начинот на кој човекот започнува да се гледа себе си 
и да се користи како метафора за сите клучни сегменти настанати преку овие промени и 

34 Vitteli K. D., 1989; Vitelli D., 1993.
35 Наумов Г., 2009б.
36 Nanoglou S., 2008, 3-12.
37 Наумов Г., 2015.

Сл. 5. Антропоморфен модел на куќа од Тумба-
Породин (Колиштркоска Настева И., 2005, Сл. 43).



46

трансформации. Доместикацијата на новите 
растенија и животни, подеднакво значи и 
до местикација на самиот човек, со тоа што 
тој ја редифинира својата улога во при ро-
да та и уште побитно, започнува да живее во 
пос тојани населби. Ваквиот однос кон око -
ли ната, но и кон самиот себе, иницира се ри-
ја на нови концепти што ќе бидат ма ни фес-
ти ра ни токму преку материјалната кул ту ра 
и об редите. 

Тука клучна улога има антропоцентриз-
мот како основна метафора со која човечкото 
тело се дефинира како симболички ме ха ни-
зам преку кого што се објаснуваат по ве ќе-
то нови сегменти на земјоделскиот живот: 
са  довите, печките или пак куќите.38 Тоа и не 
из ненадува бидејки во разни периоди чо веч-
ко  то тело се користи како модел со којшто се 
де финираат многу сложени симболички кон-
цеп  ти како манифестација на социјалните од-
но си, архитектонското организирање, ре ли-
гис ките форми и општествената хиерархија.39 
Од тие причини може да се смета дека нео ли-
тот е првиот период во (пред)историјата на 
човештвото кога човечкото тело се ис так ну ва 
како симболичка референца за транс фор-

мирањето на одредени сегменти од при  родата (доместикација и керамика) и ре ор га  низација 
на општеството (формирање пос тој ани на сел би и создавање нови социјални нор ми).

Неолитска хибридност

Не случајно, уште од најраните неолитски фази во Македонија и Балканот, се започнува 
со формирање на хибридни симболички врски меѓу човечкото тело и она што за првпат 
ќе се дизајнира и конструира. Па така, наспроти бројните фигурини, се изработуваат и ан-
тропоморфни садови, печати, или пак модели на куќи и печки, т.е. сето она што е но ви на 
во животот на земјоделците. Со цел да се објаснат функциите и значењето на овие нови 
предмети и конструкции, тие се изедначуваат со човечкото тело и се вклучуваат во сим бо-
личките текови.40 Дури и на ниво на населбите, дел од починатите се погребуваат под или 
меѓу живеалиштата,41 така што оваа обредна практика меѓу другото дополнително при-
донесува во „очовековувањето“ на населбата и преку оние што припаѓаат на „оној свет“  
(сл. 6). Оттука може да се забележи дека неолитските заедници ангажирале неколку ком по-
ненти на материјалната култура и обредите во обид да ги дефинираат комплексните про-
це си што се одвивале во рамки на домаќинствата и тоа токму преку она што најдобро го 
поз навале, човечкото тело.

38 Naumov G., 2009; Naumov G., 2010b, 231-233; Naumov G., 2017.
39 Hamilakis Y., et al. 2001; Чаусидис Н., 2005.
40 Naumov G., 2009; Chausidis N., 2010, 32; Naumov G., 2010. 
41 Бьчваров 2003; Naumov G., 2007, 255-257; Naumov G., 2013, 81-86.

Сл. 6. Интрамурално погребување во Церје- 
Говрлево (Фиданоски 2012, Сл. 34).
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Ваквата неолитизација на човечкото тело и неговото широко вклучување во сим бо лич-
ки те сфери уште во самиот почеток на неолитот, покажува дека тоа било мошне по год на 
ме тафора што ги рефлектира нормите и ставовите на првите земјоделци. Од една страна, 
тоа ја покажува трансформацијата и новата улога на човекот во контролата којашто тој ја 
спроведува врз природата и општествените структури (земјоделство, стопанство, веру-
ва ња итн.). Но од друга, ваквото доминантно присуство на човечкото тело во визуелната 
кул  тура и обредите, може да се третира и како договорен модел што ги дообјаснувал но-
ви  те активности и навики во земјоделките општества. Доколку се земат предвид идеите за 
де финирањето на неолитизацијата преку идеолошки принципи,42 тогаш може да се оче-
ку  ва дека и човечкото тело било користено како идеолошка референца во процесот на 
ши  рењето и актуелизирањето на неолитот во поширок географски простор. Тука особено 
тре ба да се има предвид бројното присуство на т.н. хибридни артефакти (антроморфни 
са  дови и модели на куќи и печки) на Балканот, вклучително и Македонија. За разлика од 
Ана  долија каде што овие видови предмети не се воопшто или пак се само малку присутни 
во ранонеолитските населби, на балканските локалитети тие се сретнуваат многу почесто, 
и тоа уште во раниот неолит. Според тоа, може да се заклучи дека ваквите антропоморфни 
пред  мети биле ангажирани во процесите на популаризирање, афирмирање и симболичко 
де  финирање на некои од придобивките на неолитот (садови, печки, куќи итн.). 

Останува отворено прашањето дали тие биле користени на ниво на идеологија од страна 
на земјоделците во текот на нивното ширење низ Балканот, или пак се употребиле како пос-
ред ници во спроведувањето и објаснувањето на неолитските социјални структури и нор-
ми меѓу домородното мезолитско население. Имајки предвид дека слични хибридни зоо-
мор фни предмети (садови и  „жртвеници“ ), иако во помал број,  исто така се изработуваат 
во раните фази на неолитот, може да се смета дека овие симболички категории биле ин-
кор  порирани во повеќе стопански сфери на првите земјоделски заедници.43 Притоа, не 
само човекот, туку и животните биле вклучени како симболичка матрица за дефинирање 
на материјалното, а можеби и духовното опкружување на првите неолитски заедници. Со 
са мото тоа што изработката на антропоморфни и зооморфни садови, модели, „жртвеници“  
и печати продолжува и во следните фази на неолитот во Македонија и останатите региони 
на Балканот, се потврдува дека овие форми на симболичка хибридност биле подоцна 
афир  мирани можеби дури и на ниво на религија врзана за земјоделството и стопанството. 
Тоа делумно наведува на фактот дека неолитот навистина преставувал клучна промена во 
животот на предисториските заедници и како таква се имплементирала во повеќе сто пан-
ски, социјални и симболички сфери. Од тие причини, истражувањата на процесите на нео-
ли  тизацијата во Балканот треба подеднакво да се насочат кон сите овие сфери, а со цел 
це  лосно да се разбере нејзиното манифестирање во рамки на првите земјоделски населби 
во Македонија.

42 Cauvin J., 2000, 29-33; Settegast M., 2005.
43 Naumov G., 2011, 99-107; Naumov G., 2017.
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The research on the initial stages of the Neolithic in the Republic of Macedonia is still modest 
and mainly based on the small scale excavations and secondary data from chronological analysis. 
Although modest, such data provide preliminary insight in the agriculture beginnings and the 
establishment of first villages. In the last several decades a number of new calibrated dates, 
archaeobotanical and archaeozoological results from Macedonia and broader Balkan area were 
published which significantly contribute towards understanding of the directions and forms of 
Neolithization. Therefore, most of the archaeologists agree that the Neolithic in the Macedonia 
starts as already developed process without preceding aceramic or monochrome phases. 
Majority of the already dated Early Neolithic sites in Macedonia consists white painted pottery 
in the initial phases of the settlements, such as Amzabegovo, Govrlevo, Veluška Tumba, Mogila, 
Vrbjanska Čuka, Stenče and many others. According to recent calibrated data of these samples, 
the earliest dates for Amzabegovo range between 6300 and 6100 BC. The high percentages of 
sigma range indicate that the Neolithization process in Macedonia, and especially in its eastern 
part, was quite soon after the one in Thessaly, although this is further to be discussed. South-
western parts of Macedonia assert that such process was not equivalent and synchronous. 
Calibrated samples from Mogila, Veluška Tumba, Vrbjanska Čuka  and Porodin confirms later 
inhabitation of Pelagonia plain with a range from 6100 to 5900 BC, although the rather early 
date from Topolčani (aproximatelly 6500 BC), should be further discussed or supported by the 
new samples.

First farming communities were not dealing only with the transformation of landscape and 
subsistence, but also embodied their social varieties. The diversity in material culture among 
the Early Neolithic societies in Macedonia indicates different identities within the Neolithiza-
tion process mainly manifested throughout painted vessels, anthropomorphic house models, 
figurines and architecture. In almost any of the regions (Ovče Pole, Skopje Plain, Polog and Pela-
gonia) the painted patterns were employed independently and used as element of visual iden-
tification and emphasis of local features. The utilization of material culture in the accentuation 
of local attributes demonstrates that the Early Neolithic was far more dynamic than it was pre-
viously supposed. Although there was sharing of common economic interests, the communi-
ties in Amzabegovo, Govrlevo, Stenče, Vrbjanska Čuka, Veluška Tumba and Porodin perceived 
themselves as belonging to different groups and asserted their particularity through different 
patterns painted on the vessels. Therefore the existence of two different and distinct cultural 
groups in the Early Neolithic (Amzabegovo-Vršnik and Velušina-Porodin) cannot be supported 
as they were previously defined.

Nevertheless, this cultural circumstance is completely changed in the Middle Neolithic when 
the vessels produced in Ovče Pole, Skopje Plain and Polog region were painted with black or 
brown patterns, while the pottery in Pelagonia was still mainly painted with white color and few 
patterns still resembling the Early Neolithic traditions. Considering the visual traditions it should 
be asserted that they are consistent part of the first Neolithic communities in Macedonia. This 
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mainly regards those that demonstrate clear relationship with Anatolian settlements and which 
partially confirms the migration or cultural contact among the Balkans and Asia Minor commu-
nities. Such relationship was also previously accented, although they are additionally confirmed 
on the level of economy and utilization of cereals and animals formerly domesticated in Anatolia 
or Near East. The employment of mud brick and stone foundations in the earliest Amzabegovo 
levels, as well as the identical patterns incised or painted on the stamps and vessels in Gorobinci, 
Veluška Tumba, Gjumušica, Porodin, Govrlevo, Madjari, Çatalhöyük and Bademağaci are in favor 
with such relations and there is also possibility for their transfer through communities in Thes-
saly. It should be considered as well that such links were simultaneously manifested onto the 
symbolic and social spheres no matter if they were straightforwardly or indirectly transmitted or 
additionally modified. Therefore, besides economic and architectonic features, the abundance 
of anthropomorphic and zoomorphic representations in clay, as well as the intramural burials 
furthermore reveals the transposition and acceptance of similar symbolic concepts. 

In this context, the Neolithization of Macedonia should be perceived as complete process 
which engaged all aspects of life of the first agriculturists. Alongside crucial changes with the 
establishment of initial settlements and introduction of innovative economic components, the 
Neolithic involved completely new perception of natural environment, as well as its explication 
within the material culture and rituals. Therefore, the course of Neolithization in Macedonia, was 
not only a set of actions and engagements where only natural environment and social structures 
were transformed, but also there are changes within the perception of human body and its em-
ployment as a metaphor for entire unit of crucial segments evolved throughout these changes 
and transformations. The anthropomorphism had the crucial role as essential principle which 
was engaged for the definition of human body as symbolic mechanism for the explication of 
new advantages as agriculture, pottery, ovens or houses. Even when the houses are considered 
as ritual area, the selected members of Neolithic societies were buried bellow or between dwell-
ings, so that such ritual practice additionally contributed towards the embodiment of settle-
ments. Consequently it can be noticed that Neolithic communities engaged several components 
of material culture and rites in their attempts to define complex processes within households by 
using the human body as main symbolic reference.
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ЉУБО ФИДАНОСКИ
ЈУ Музеј на град Скопје 

АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 
НА НЕОЛИТСКАТА НАСЕЛБА ЦЕРЈЕ-ГОВРЛЕВО 

ВО 2008 И 2009 ГОДИНА

Вовед

Во текстот подолу ќе бидат претставени резултатите од истражувањата на неолитската 
на селба Церје-Говрлево кои беа изведени во периодот септември–октомври 2008-2009 
го дина. Истражувањата на локалитетот во спомнатите години беа плод на соработката 
меѓу М. Билбија (Музеј на град Скопје) и проф. д-р М. Гуштин (Научно-истражувачки центар 
Копер, Универзитет на Приморска, Република Словенија).  

Истражувањата беа извршени под раководство на гореспомнатите имиња, додека за 
теренската работа се грижеа м-р Љ. Фиданоски (Музеј на град Скопје) и д-р А. Томаж (Сло-
ве нија). Освен нив, во стручната екипа беа вклучени и: м-р Г. Наумов, м-р А. Ивковска, И. 
То левски, Ц. Вучковска, М. Митовски, Н. Хаџи-Николов и В. Чали.

 
Природни и географски карактеристики

Церје-Говрлево се наоѓа на јужната падина на планината Водно (Каршијак), 15 km југо за-
пад  но од Скопје, 1,5 km југоисточно од селото Говрлево и 2 km југозападно од Долно Соње, 
на 500 m н.в.1 Станува збор за зарамнета тераса (денес земјоделска земја) во месноста на-
ре  чена Церје, расположена во помала котлина опкружена со ниски ридови, која опфаќа 
околу 15 ha (сл. 1). Северната страна на терасата завршува со падините на Водно, западната 
и источната страна е затворена со пониски ритчиња, додека на југ е речиси целосно отво-
ре  на. Од источната и од западната страна на терасата на која лежи локалитетот во минатото 
те   челе две помали рекички - Чифлички и Церешки. Оттука потекнува името на месноста 
Церје, што, пак, означува меѓуречје. Во ваквиот природен „амфитеатар“ денес се сместени 
не   колку села: Долно Солње на североисток, Чифлик на север, Барово и Света Петка на 

1 Георгиев З. - Билбија М., 1984: 39; Bilbija M., 1986, 35.
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севе   розапад и Говрлево на запад. На јужниот раб на локалитетот уште од минатото е познат 
ле    ковитиот извор каде е изградена црквичката на Светите врачи Кузман и Дамјан, а над те-
ра сата на која се наоѓа локалитетот, во месноста Брзовец, се наоѓа манастирот Св. Трифун. 

Осврт на досегашните истражувања

Локалитетот е случајно откриен од З. Георгиев 1975 година, кога во еден ископ за бунар во 
про   филот забележал неолитски артефакти.2 По неколку години, во 1981 година, тој заедно 
со М. Билбија вршат рекогносцирања на теренот, при што ги определуваат границите и 
ка  рак теристиките на локалитетот.3 Во следната, 1982 година, М. Билбија, во рамките на 
проек  тот Систематски археолошки истражувања на неолитските и металодобните 
кул  тури во Скопската Котлина започнува со систематски археолошки истражувања на 
ло   калитетот. Во периодот меѓу 1982 и 1985 година се отворени 5 латинично нумерирани 
квад  рати со димензии 4 х 4 m со вкупна површина од 80 m2 (без контролните профили), чиј 
прос  тор работно е наречен сонда I.4 Со овие истражувања се добиени основните податоци 
за локалитетот - стратиграфијата, особеностите, како и неговата временска и просторна 
рам ка. Во тој контекст е потврдена неолитска населба од раниот и средниот неолит, но со 
при суство на културни манифестации од доцниот неолит, енеолитот, бронзеното и же лез-
но то време. Не треба да се исклучи и можноста за постоење доцнонеолитска на сел ба, но 
таа, поради упадите од подоцнежните праисториски култури и интензивната зе мјо дел ска 
обработка на земјата, не дозволува сигурен археолошки контекст.

2 Георгиев З. - Билбија М., 1984, 39.
3 Bilbija М., 1986, 35.
⁴ Фиданоски Љ., 2011а, 54.

Сл. 1. Панорама на Церје-Говрлево, фотографирано од југоисток.

Љ. Фиданоски, Археолошки истражувања на неолитската населба Церје-Говрлево во 2008 и 2009 год.
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Во рамките на проектот Систематски археолошки истражувања на неолитската на-
сел ба Говрлево во текот на 2000 година, под раководство на М. Билбија и во организација 
на Музејот на град Скопје, се отворени 6 латинично нумерирани квадрати со димензии 
4 х 4 m, а истражуваниот простор е наречен сонда II. Димензиите на сондата при от во  -
ра њето се 8 х 12 m, а со проширувањата од 2004 година со димензии од 1,5 х 4 m (квад-
ра ти VII и VIII) на нејзината источна страна и временските влијанија, таа се зголемува на 
приб лижно 9,5 х 13 m и вкупна површина од околу 120 m2 (со контролните профили). Овие 
истражувања се изведени во периодот 2000-2002, 2004 и 2008-2010 година.5 Во 2003 го-
дина е официјализирана соработката на Музејот на град Скопје и Универзитетот При мор -
ска во Копар (Словенија), а проектот станува партнерски меѓу двете институции. Исто така, 
со истражувањата од 2004 г. и наваму, воведени се и современите методи на ар хео лош  ки 
истражувања, како користењето тотална станица и документирањето на од дел ни стра ти-
граф  ски целини со посебна нумерација (локуси).

Стратиграфија 

Археолошките истражувања на локалитетот во 2008 година претставуваат продолжение 
на проучувањата на населбата од кампањата во 2004 година кои беа објавени во истово 
струч но гласило.6 Во тој контекст, целосното внимание беше посветено на определувањето 

5   Фиданоски Љ., 2011а, 54; Фиданоски Љ. - Томаж А., 2010, 64.
⁶ Фиданоски Љ., 2011а.

Сл. 2. Ситуација пред 
истражувањата во 2008 година, 
фотографирано од запад.

Сл. 3. Ортофотографија на 
сондата во квадратите I, II и VI.
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Сл. 4. План на куќата и нејзината околина.

Сл. 5. Северен профил.

Сл. 6. Западен профил.

Љ. Фиданоски, Археолошки истражувања на неолитската населба Церје-Говрлево во 2008 и 2009 год.
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Сл. 7. 
Темнокафеав, 
протостерилен 
слој под слојот на 
куќата.

Сл. 8. Јужен профил. 

и документирањето на границите и непосредната околина на една неолитска куќа, чии ос-
та тоци беа откриени уште со истражувањата во 2004 година (сл. 2-4). На нејзината се вер на 
и североисточна страна, во квадратите III, IV и VIII беа откриени повеќе јами со различни 
форми и димензии, вкопани во т.н. протостерилен слој, кој се карактеризира со темно ка-
феа ва боја и отсуство на археолошки материјал, освен малото количество фосилни пол-
жа  ви (сл. 7). Неговата дебелина варира и се зголемува во правецот северозапад-југоисток 
меѓу 0,1 и 1,2 m, што со сигурност се должи на големиот пад на теренот во тој правец, дос-
тиг нувајќи до 4 m длабочина на источната страна на сондата (сл. 5). Според неговата гли-
нес  та структура, отсуството на археолошки материјал и неговото идеално хоризонтално 
прос  тирање само во источната страна на сондата, може да се претпостави дека е еден вид 
про тостерилен слој, веројатно геолошки настанат од некакво водено наслојување (сл. 6 
и 7). По исцрпувањето на овој слој, во квадратите III, IV и VIII беше документирана здра-
ви  цата која се карактеризира со бледа жолтокафеава глинеста земја прошарена со бели 
ва  ровникови седименти. На овој простор од сондата, поради големиот пад на теренот, во 
пра  вецот север-исток, здравицата е документирана на длабочина од 1 до 4 m (сл. 5). 

При проучувањата на западната страна на гореспомнатата куќа, во квадратот I, беше ис-
тра  жуван просторот меѓу остатоците од куќата и комплексот печки откриени во 2004 година, 
при што беше посветено особено внимание со цел добивање увид во евентуалната врска 
меѓу комплексот печки и куќата (сл. 4). На длабочина меѓу 2 и 2,5 m беше утврден дебел, 
сив, глинест слој со аморфно простирање во правецот запад-исток, полн со керамички 
фраг  менти, камења и огромен број животински коски. Веројатно станува збор за некаков 
вид депонија, имајќи го предвид големиот број керамички фрагменти и животински коски 
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рас  фрлани без некаков ред. По документирањето и чистењето на овој слој беше откриен 
не  колку сантиметри дебел, тенок, пепелив, црн слој, исто така со аморфно простирање, во 
пра вецот запад-исток (сл. 9). За разлика од погорниот слој, тука количеството на археолошки 
ма  теријал беше многу сиромашно. Со документи рањето на слоевите на овој простор беше 
уви  дено дека не постои конкретна врска меѓу комплексот печки и куќата. Од друга страна, 
од хронолошки аспект беше добиена претстава за соодносот на слоевите во овој дел на 
сон  дата, особено кај овие два исклучително важни недвижни објекти - куќата и комплексот 
печки. Соодветно на тоа, според овие слоеви може да се заклучи дека комплексот печки 
уште во постарите истражувања наречен „работилница“ припаѓа на порана фаза од куќата.

Во 2009 година истражувањата на локалитетот беа сконцентрирани на остатоци од го-
рес помнатата куќа и слоевите на нејзината западна страна, односно целата јужна страна 
на сондата (квадратите I, II, VI и VII). При отворањето на внатрешноста на куќата, на дла-
бо  чина над 2 m, беше отстранет горниот темнокафеав хумусен слој со мало количество 
ар  хеолошки материјал, како: керамички фрагменти, камења и животински коски (сл. 2). Со 
ис  црпувањето на слојот и тука беше документирана големата денивелација на теренот, 
при што на целата јужна страна од квадратот I таа достигнува длабочина до 3 m. Со други 
збо  рови, северозападниот агол на куќата се наоѓа на 2 m длабочина, а југоисточниот агол 
има длабочина од 3 m (сл. 10). По отстранувањето на темнокафеавиот слој беше видливо 
при  суството на поголем број силно деструирани фрагменти куќен лепеж со жолта боја, кој 
ве  ројатно потекнува од ѕидните платна. Во текот на истражувањата беа откриени и точните 
ди  мензии, поставеноста и инвентарот in situ на објектот којшто беше документиран во 
квад ратите I, II, III и VII. Станува збор за добро зачувана куќа со квадратна основа и ди мен-
зии 5,5 х 5,5 m, поставена во правецот север-југ, со благ отклон кон југозапад (сл. 11). За 
раз  лика од поголемиот број неолитски куќи откриени во Македонија, кај оваа темелот е 
многу дебел слој набиена глина (0,5 m), врз кој биле густо наредени цепени дрвени стебла 
со дијаметар меѓу 0,1 и 0,15 m (сл. 12 и 13).7 Врз стеблата бил поставен слој набиена земја 
пре  мачкан со повеќе слоеви кал, што всушност претставува под на куќата. На северната и 
за падната страна на куќата беа откриени отисоци од дрвени колци со дијаметар меѓу 0,06 
и 0,1 m, со меѓусебно растојание од 0,15 до 0,3 m. Од посебен интерес претставуваат оти-
со  ците од колци на западната страна на куќата бидејќи таму нивниот ред е удвоен (сл. 14 
и 15). Оваа нетипична техника за подигање ѕидови е исклучително ретка во балканскиот 
нео  лит и веројатно се должи на техниките на статика, кои, очигледно, неолитскиот човек 

⁷ Санев В., 1994, 29; Grbić et al., 1960, 28; Симоска Д. - Санев В., 1975, 43.

Сл. 9. Црн, пепелив слој меѓу куќата и 
комплексот печки.

Сл. 10. Остатоци од куќата и нејзината 
денивелација поради падот на теренот, 

фотографирано од запад.

Љ. Фиданоски, Археолошки истражувања на неолитската населба Церје-Говрлево во 2008 и 2009 год.
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од Церје-Говрлево добро ги совладал. Ова уште повеќе се потврдува и со стратиграфските 
по датоци од силната денивелација чиј геоморфолошки интензитет се зголемил по на-
пуш    тањето на куќата. За жал, освен изобилството деструиран лепеж од ѕидните платна, 
пок   ривната конструкција, која веројатно била дрвена, не е зачувана. Од густите редови 
оти   соци од колци на ѕидните остатоци добро се гледа типичната неолитска техника за 
гра   дење ѕидови - дрвена носечка конструкција премачкана со повеќе слоеви кал. Што се 
од   несува до инвентарот на куќата, во југозападниот агол беше откриена калотна печка, ве-
ро јатно со правоаголна основа (сл. 16 и 17). Таа беше делумно зачувана во основата (со ди-
мен  зии 0,7 х 0,9 m), додека калотата е целосно уништена. Начинот на изработката е добро 
поз   натата техника за балканскиот неолит - директно на подот врз темел од неколку слоја 
мали камчиња и поситни фрагменти од керамички садови. Со истражувањата на нејзината 
за   падна страна, во непосредна близина на југозападниот агол на куќата беа откриени две 
јами, една до друга, со неправилна кружна форма и дијаметар од 0,7 до 0,9 m, и длабочина 
од 0,6 m (сл. 14). Веројатно станува збор за подоцнежни јами кои уништиле дел од куќата, а 
со тоа и западната страна на печката. Веднаш до нив, на самиот југозападен агол на куќата 
беа откриени три камени мелници превртени наопаку. Слична ситуација беше откриена 
и во северозападниот агол на куќата каде што имаше уште 2 камени мелници превртени 
нао   паку, евидентирани уште со истражувањата во 2004 година. Освен овие движни наоди, 
до печката беше откриен и антропоморфен модел на куќа, како и помал број фрагменти и 
не   колку керамички садови (сл. 18 и 19). Генерално, малото количество движен материјал 
во оваа куќа е нетипично не само за овој локалитет туку и за неолитот воопшто, имајќи 
пред   вид дека во зачуваните куќи се откриваат голем број движни наоди. Според бојата на 
ле   пежот и подот, како и состојбата на откриените керамички садови, куќата била уништена 
од опожарување.

На границата од квадратите II, III, VII и VIII, по документирањето и отстранувањето на ос та-
то   ците од куќата и нејзиниот темел, под нејзиниот североисточен агол, на длабочина меѓу 
2,3 и 2,8 m, во слој од светлокафеава хомогена земја беше откриено скелетно погребување 
(сл. 20). За жал, при поставувањето на темелот на куќата покојникот во голем дел е оштетен, 
си  туација која многу добро се увиде благодарение на отисоците од колци кои директно го 

Сл. 11. 
Ортофотографија на 
куќата. 
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уништиле погребувањето (сл. 21). Од зачуваните остатоци, черепот, горниот дел од град-
ни от кош и дел од горните екстремитети беше констатирано дека станува збор за по гре-
бување во згрчена положба, поставено во правецот североисток-југозапад. 

Под темелот на куќата и погребувањето, во квадрат II, на длабочина од 3 m, во го ре спом-
на  тиот протостерилен, темнокафеав, глинест слој истражуван во 2008 година, беа откриени 
шест големи и неколку помали јами (сл. 22). Големите јами се карактеризираат со дијаметар 
од околу 1 m и речиси исто толкава длабочина, додека распоредот им е во два реда, во пра-
ве   цот северозапад-југоисток. Како и помалите јами чии димензии се значително помали, 
кај сите беше откриено исклучително мало количество археолошки материјал. Со оглед на 

Сл. 12 и 13. Остатоци од мрежата дрвени столпци во подот од куќата.

Сл. 14 и 15. Отисоци од двојниот ред колци од западниот ѕид на куќата.

Сл. 16  и 17. Остатоци од калотната печка во куќата.

Љ. Фиданоски, Археолошки истражувања на неолитската населба Церје-Говрлево во 2008 и 2009 год.
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Сл. 18. Остатоци од калотната печка во куќата. Сл. 19. Сад in situ на подот од куќата.

Сл. 20 и 21. Погребување под куќата.

тоа дека во ниту една од нив немаше присуство на органски материи или пепел, нивната 
на  мена сè уште е нејасна. 

Паралелно со истражувањата на куќата, беше продолжено со истражување на наведениот 
прос  тор меѓу куќата и комплексот печки (квадратите I и VI). Акцентот на истражувањата во 
овој простор беше ставен на дефинирање на темелот на калотната печка од комплексот печ-
ки, истражен уште во 2004 година. Во тој контекст, при проучувањата беше утврдено дека 
печ   ката е фундирана директно на глинестиот слој, а не врз слој од камења, што е вообичаено 
за неолитските печки во куќите. При истражувањето на западната страна на печката, во сив 
гли нест слој, беше откриен ред од отисоци од колци според кој беше претпоставено дека 
прет    ставува некаков вид лесна, дрвена, покривна конструкција за конкретната печка (сл. 23). 
Со документирањето и отстранувањето на печката, на длабочина меѓу 3 и 3,5 m, врз основа 
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на уште неколку отисоци од дрвени колци, беше увидено дека всушност целиот комплекс 
печ  ки веројатно бил покриен со поголема дрвена конструкција која покривала простор со 
ди    мензии 3 х 1 m (сл. 24).8 Со отстранувањето на овие слоеви, кои, меѓу другото, изобилуваа 
со археолошки материјал, на длабочина меѓу 3,5 и 3,7 m, беа евидентирани уште неколку 
оти    соци од дрвени колци (сл. 25). Но за разлика од претходните, овие се карактеризираат 
со поголеми димензии и според тоа ограничуваат поголем простор, веројатно на поголем 
об  јект, кој, за жал, не беше зачуван. Бидејќи овие отисоци беа документирани во поран 
слој, како и нивната различна позиција од претходните, како и различните димензии беше 
зак    лучено дека и тука постоел некаков, поран и поголем објект. Каква би била врската меѓу 
евен    туалните објекти не може со сигурност да се каже, меѓутоа, може да се претпостави 
дека подоцнежниот веројатно бил обнова на пораниот објект, за кој не може ништо повеќе 
да се каже.   

Движни наоди

Во рамките на истражувањата од овие две кампањи беше откриено големо количество 
ар    хеолошки материјал составен од фрагментирани кермички садови и животински коски. 
Во помало количество беа откриени и разновидни предмети од керамика, камен, жи во тин-
ска коска и школка. 

Керамичките садови претставени најмногу од фрагменти ги содржат типичните неолитски 
фор    ми кои се среќаваат во Македонија. Оттаму беа откриени фрагменти од плитки и длабоки 
па   ници, разновидни грневидни садови, купи и аскоси, сите рачно изработени од фино 
или грубо прочистена глина. Според формата садовите се карактеризираат со заоблена 
про    филација, но повремено беа откривани и примероци со биконусна профилација. Ке-
ра    миката добиена од овие истражувања може да се подели на фина и груба. Во рамките 
на фината керамика влегуваат речиси сите погоре наведени форми, особено купите, кои 
се карактеризираат најчесто со добро мазнета површина, неретко бојосувана и полирана 
(сл. 19). Во оваа група керамички садови се среќаваше и бело сликана керамика на црвена 
ос  нова, а неколку фрагменти со вакво сликање беа откриени во куќата. Фината керамика е 
из    работена многу добро, при што глината е добро прочистувана, а печењето се одвивало 

8 Фиданоски Љ. - Томаж А. 2010, 67.

Сл. 22. Јами под куќата и 
погребувањето.

Љ. Фиданоски, Археолошки истражувања на неолитската населба Церје-Говрлево во 2008 и 2009 год.
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Сл. 23. Темелот на калотната 
печка од комплексот печки 
и отисоци од колци.

Сл. 24. Остатоци од 
објекти со лесна дрвена 
конструкција под 
комплексот печки.

на високи температури. За разлика од оваа керамичка група, грубата керамика во која нај -
чес то влегуваат грневидните садови и аскосите, без исклучок, се карактеризираат со след-
ни  ве особености: глиненото тесто, речиси секогаш содржи големо количество плева, кај 
неа доминираат неукрасени фрагменти, а тие кои имаат украс најчесто содржат бар бо тин, 
им   пресо, релјефни аплицирани ленти и брадавици, и нивни комбинации. Како што е ка жа-
но и во други наврати, аскосите се една од најважните карактеристики на локалитетот.9 Во 
од  нос на застапеноста на бојата на керамичките садови, доминираат фрагменти со цр ве ни, 
ка   феави и сиви нијанси, а поретко и со портокалови нијанси.

Со овие истражувања беше откриен и поголем број антропоморфни модели на куќи (во 
ли     тературата познати и како жртвеници од типот Голема Мајка), а поретко и антропоморфни 
и зооморфни фигурини, како и разновидни фрагменти од жртвеници и култни масички. По-
себ  но се издвојува еден антропоморфен модел на куќа којшто беше откриен веднаш до печ  -
ката во истражуваната куќа (сл. 18). Глиненото тесто на овие предмети најчесто е мешано 

⁹ Bilbija M. 1986, 36; Фиданоски Љ., 2009, 131; Фиданоски Љ., 2011б.
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со органски остатоци (плева, животински отпадоци, семиња итн.), а печењето било на ре-
лативно ниски температури, што се гледа најдобро од „бисквитниот“ профил (недоволно 
ис  печени т.е. црни во средишниот дел на профилот). Генерално, се среќаваат примероци со 
гру ба површина, но понекогаш тие имаат добро мазнета површина, а поретко и полирана. 
Што се однесува до боите, и тука откриените примероци се каракте ризираат со истите бои 
како и тие на керамичките садови. 

Како и во претходните истражувања така и во овие, беше откриено големо количество 
жи   вотински коски, главно, како дел од основната исхрана, но и како суровина за изработка 
на алатки и предмети со различни намени. Врз основа на првичните анализи на зооос-
тео   лошкиот материјал, од овие истражувања на локалитетот доминирале домашните фор-
ми животни: овца, коза, говедо, свиња, и поретко куче, а од дивите видови: диво говедо 
(тур), елен, срна, дива свиња, а поретко и: дабар, лисица, волк, мечка и др. Оттаму, може 
да се каже дека сточарството во Церје-Говрлево била доминантна земојделска гранка, а 
ловот веројатно имал секундарна улога, состојба која е потврдена и на други неолитски 
ло  калитети во Македонија.10 

Со овие истражувања беше откриено и големо количество предмети со различна на ме-
на, особено алатки, најчесто изработени од керамика, камен, животинска коска и школка. 
Соод ветно на тоа, беа откриени фрагменти и цели лабрети, како и камени и керамички дис-
коид ни плочки. Од камените алатки се издвојуваат: секирите, теслите, длетата, сечилата, 
стру галата, јадрата и мелниците, а од коскените алакти: иглите, шилата, гладилките и стру-
га лата.

Хронологија на локалитетот

Хронологијата на локалитетот е разгледувана во повеќе наврати, при што и со овие ис-
тра  жувања се потврдува дека населбата, освен упадите од доцниот неолит, енеолитот, брон-
зе  ното и железното време егзистирала во раниот неолит (Амазбегово I) и во двете фази од 
сред  ниот неолит (Амзабегово II-III), според хронологијата на М. Гимбутас за локалитетот 
Ам  забегово.11

Врз основа на поновите истражувања на локалитетот (2004, 2008 и 2009), треба да се 
под  влече дека хронологијата за овој локалитет директно произлегува од неговата сложена 

10 Ивковска А., 2009.
11 Bilbija M., 1986, 36; Фиданоски Љ. - Томаж А., 2010, 70; Фиданоски Љ., 2011а, 59-60; Gimbutas M., 1976, 29.

Сл. 25. Остатоци од објекти со 
лесна дрвена конструкција под 
комплексот печки.

Љ. Фиданоски, Археолошки истражувања на неолитската населба Церје-Говрлево во 2008 и 2009 год.
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стра  тиграфија, карактеристична по присуството на голем број слоеви низ сондата, како и 
нив  ната застапеност низ квадратите. Исто така, влијанието на геоморфолошката состојба 
на теренот довела до нееднаква застапеност на слоевите и хоризонтите на локалитетот во 
оваа сонда. Токму затоа тука се среќаваат слоеви со голема варијација во длабочината и 
про  тегањето. Оваа состојба е потврдена со големиот пад на теренот, а со тоа и на слоевите 
во насока северозапад-југоисток.

Накусо, според стратиграфската слика во истражуваните квадрати, како и според движ ни-
от археолошки материјал, слојот во кој припаѓаат куќата, погребувањето, комплексот печки 
и објектите со лесна дрвена конструкција, меѓу нив, е ранонеолитски, како и соодветните 
слое ви откриени со овие истражувања. Оттаму, може да се каже дека на длабочина од 3 m 
па надолу, во јужната половина на сондата постојат повеќе ранонеолитски слоеви.

Користени илустрации:

Сл. 1. Фотографирал И. Алексовски. 
Сл. 2, 3, 5-10, 12-19, 21-25, фотографирал А. Огорелец. 
Сл. 4. Исцртал А. Огорелец, дигитализирала А. Шеќерова.
Сл. 11. Фиданоски Љ. - Томаж А. 2010, сл. 6, 67.
Сл. 12. Фиданоски Љ. - Томаж А. 2010, сл. 7, 68.
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The complex stratigraphy of the site was once again documented and confirmed during the-
se excavation campaigns in which several Early Neolithic strata with different content, depth 
and spreading were registered. As already known from the past investigations, the large slope 
of the terrain in the northwest-southeast direction, influenced directly on the different thicknes 
and occupation area of the layers in the whole trench and particularly in its southeast part. Large 
denivelation as the result of the slope of the terrain was documented with the removal of the 
adequate cultural layers in the excavated trenches. At some place the denivelation was over 1 m.

Particularly important are several archaeological units from the Early Neolithic such are: the 
remains of a fired house with the burial beneath, as well as the wooden construction buildings 
from the complex of kilns. The house was built according to the well-known Neolithic techniques 
– wooden armature covered by several layers of mud (wattle and daub), and atypical floor made 
of wooden substructure also covered by layers of mud. A domed kiln was documented in its 
interior. The small number of moveable finds, such are the hand mills set upside down, and the 
traces of fire have made us think of some kind of ritual for abandonment on purpose.

The scope of moveable finds is mainly composed of pottery sherds, fragments of figurines, 
animal bones and stone. The pottery vessels have the characteristic shapes, colours and 
decoration of the Early Neolithic. These excavations revealed large quantity of anthropomorphic 
models of houses, rarely altars, and anthropomorphic and zoomorphic figurines. Based on the 
archaeozoological analysis it is known that the domestic animals such are sheep, goat, cattle, pig 
and dog dominate over the wild animals in the settlement such are the aurochs, fallow deer, roe 
deer, wild pig and rarely beaver, fox, wolf, bear etc. From economic aspect, we can say that the 
animal husbandry was the primary branch of agriculture as opposed to hunt which had secondary 
role. Besides this common content of the Balkan Neolithic sites, there were other objects made 
of ceramic, stone, bone or shell with utilitarian and non-utilitarian purpose. Particularly frequent 
are stone discoid plates, axes, adzes, blades and hand mills and less frequent are bone pins, awls, 
smoothers and spatulas.

The well preserved remains of the Early Neolithic house once again confirms the high 
achievements of the Neolithic man from Cerje-Govrlevo, particularly considering the technique 
of constructing foundation on an uneven terrain. In other words, setting up a grid of wooden 
poles over the hard packed clay, and under the layers of mud, as well as the double row of 
poles for the walls undoubtedly show the architectural know led ge of the ancient man and his 
awareness of the natural geological processes. 

Љ. Фиданоски, Археолошки истражувања на неолитската населба Церје-Говрлево во 2008 и 2009 год.

s u m m a r y

LJUBO FIDANOSKI
Museum of the City of Skopje 

ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS OF THE NEOLITHIC SETTLEMENT 

CERJE – GOVRLEVO IN 2008 AND 2009



Maced. acta archaeol. 21 

69

 Библиографија

Георгиев З. - Билбија, М., 1984,  Неолитска населба кај Говрлево, Културно наследство IX, Скопје, 39-48.

Ивковска А., 2009, Сточарство и лов, во: Неолитските заедници во Република Македонија, Скопје,  
   83-108.

Санев В., 1994,   Младо камено време, Археолошка карта на Република Македонија, том I,  МАНУ,  
   Скопје, 26-42.

Симоска Д. - Санев В., 1975,  Неолитска населба Велушка тумба кај Битола, Maced. acta archaeol. 1,   
   Прилеп, 25-88.

Фиданоски Љ., 2009,  Производство на керамички садови, во: Неолитските заедници во Република  
   Македонија, Скопје, 109-154.

Фиданоски Љ., 2011а,  Археолошки истражувања на неолитската населба Церје- Говрлево во 2004  
   година, Maced. acta archaeol. 20, Скопје, 53-76.

Фиданоски Љ., 2011б,  Неолитски аскоси од Скопскиот Регион, Maced. acta  archaeol. 20, Скопје, 77-90.

Фиданоски Љ., - Томаж, А. 2010, Под житните полиња: археолошки истражувања на неолитскиот   
   локалитет Церје-Говрлево, Македонско наследство, Homage to Milosh Bilbija, год.  
   XIV, бр. 36-37, Скопје, 61-72.

Bilbija M., 1986,  Cerje, Neolitsko naselje, Arheološki pregled 26, Ljubljana, 35-36.

Gimbutas M., 1976,  Anza, Neolithic Macedonia, As reflected by Excavation at Anza, Southeast Yugoslavia,  
   Los Angeles. 

Grbić M. - Mačkić M. - Nadjš P. - Simoska D. - Stalio B., 1960, Porodin, Kasnoneolitsko naselje na Tumbi kod  
   Bitolja, Bitolj.





ТРАЈАНКА ЈОВЧЕВСКА
ЛУ Народен Музеј Велес

Локалитетот Писта кај с. Ново Село првпат е откриен во 2001 година при земјени работи 
и копање широк канал за поставување гасоводни цевки, кога со земјата е исфрлен броен 
ар   хеолошки материјал. Со извршениот увид на теренот се констатира дека на делот каде по -
минува цевоводот целосно е уништен археолошки локалитет со доста длабок културен слој. 

Истата година се преземени интервентни истражувања на локалитетот. Спроведени се 
на самите профили од ископаниот канал, при што локалитетот е потврден и определен 
како повеќеслојна неолитска населба. Со овие зафати е истражено едно погребување, а од 
дру го се собрани исфрлените коски.

Овие скромни показатели беа сосема доволни во текот на 2006 година Музјеот од Велес 
да реализира сондажни археолошки истражувања со поставување на три сонди.

На највисокиот дел од зарамнетата тераса, во централниот простор, поставена е сон да та 
1 со димензии 4 х 2 m со правец север-југ. Оправдано се очекуваше оваа сонда да има нај-
дла бок културен слој и можност да бидат определени сите фази на живеење на населбата. 
Ме ѓутоа, истражувањата во оваа сонда ќе запрат со откопот 17. Работите се прекинати по-
ра ди поплавување на сондата од силни дождови. Со културен слој до длабочина од 1,80 cm 
се истражени последните три хоризонта на живеење на населбата. 

Сондата 2 е поставена на 26 m оддалеченост од сондата 1 во правец север-југ со 
димензии 4 х 3 m. Истражувањата на сондата се целосно завршени и на здравица од речен 
чакал се наиде по отстранувањето на 37 откопи од речиси 4 m длабок културен слој, при 
што се констатирани девет хоризонти на живеење.

Сондата 3 е поставена на 5 m оддалеченост од сондата 1 со димензии 3 х 2 m, но во за -
вис ност од дадената ситуација сондата се проширува, на делови долга речиси до 6 m и ши-
рока до 4 m. Со истражувањата е зафатен осмиот хоризонт на живеење, а преораниот слој 
сод ржи керамика карактеристична за деветиот и последен хоризонт на живеење од на сел-
ба та. Откриен и истражен е дел од внатрешниот простор на опожарена и разурната куќа со 
по куќнината. Пронајдена е оштетена голема печка, фрагменти, рани керамички са дови и 
пред мети со духовна намена, поставени пред печката и едно доста оштетено огниште.

Со сондажните археолошки истражувања на локалитетот Писта кај с. Ново Село се пот-
врди неолитска населба поставена на зарамнетата тумба која доминира на теренот. Тум-
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ба та е формирана од повеќе последователни населби, подигани една над друга, во еден 
долг временски период. На јужната страна тумбата преминува во благо возвишение, а ос-
та натите три страни преминуваат во широко отворено поле. На јужната страна, каде што е 
благото возвишение, на неговата источна падина е разнесен археолошки материјал, глав-
но, фрагменти од керамички садови. Разнесен археолошки материјал има и на рамниот 
дел југоисточно под тумбата, од двете страни на патот Велес-Штип. Населбата во својот нај-
го лем подем се шири, зафаќајќи го рамниот дел пред тумбата и задниот дел од благото воз-
ви шение. Карактеристиките на керамиката од потврдените девет хоризонти на живеење 
оп ределија постоење неолитска населба која без прекин ќе живее и ќе се обновува уште 
од самите почетоци на раниот неолит, низ целиот среден неолит, а животот на населбата 
ќе згас не во самите почетоци на доцниот неолит. 

Археолошките истражувања на неолитската населба, иако реализирани само во една 
кам  пања, сепак резултатите дозволуваат посеопфатни согледувања. Речиси 4 m културен 
слој во себе содржи рушевини од девет населби подигнати една врз друга. Низ долгото 
оп  стојување населбата материјално и културно се развива и трпи промени. Промените се 
за бележуваат во сите сегменти, пред сè, во материјалните добра, но и во духовното жи -
  ве ење, па и во сферата на градежништвото. Богатството на движни археолошки наоди, 
нај многу керамиката, но и наоди изработени во коска и камен дозволуваат јасен прег-
лед на долгиот животен век на населбата. Керамиката се јавува како клучен фактор во 
оп  ределувањето на развојните фази, придружена и од останатите движни наоди. Кај гра-
деж ништвото промените се одвиваат побавно, како последица на користењето на ис-
тиот градежен материјал, човечкиот потенцијал, но и функционалноста на куќата во за-
до во лувањето на основните потреби на семејството. Овде промените се забележуваат на 
подолг период, пред сè, во внатрешното уредување и просторноста на куќата. Опре де лу-
ва њето на развојните фази на населбата е направено според  постоечката и во науката при-
фа тена поделба на Анзабегово-вршничката културна група, на четири развојни фази и спе-
ци   фичностите на секоја фаза поединечно. Забележани се извесни отстапувања, особено 
кај керамиката од хоризонтите кои припаѓаат на раниот неолит, како локално обележје 
или појава која допрва треба да се потврдува.

На фазата Анзабегово-Вршник Ia-c припаѓаат првите три хоризонти на живеење на на-
сел бата Писта.

Остатоци од архитектурата на најстарите три населби се откриени само во сегменти. Но, 
се пак, резултатите дозволуваат да се определат извесни заклучоци околу самиот процес 
при градење на куќите. 

Основата на куќите од хоризонтот I е обликувана со копање ровови со ширина од 30 
cm и просечна длабочина од 23 cm. Во вака оформените темели, како втора фаза, следи 
пос  тавување на конструкцијата од дрвени греди. Според негативите, користени се греди 
со помали димензии со пречник од 15-20 cm, во ровот поставувани на растојание од 25 
cm, така што е постигната густа и стабилна конструкција. Се чини дека најстарата населба 
оп  стојувала подолго време. На зачуваниот лепеж од ѕидовите, од внатрешната страна, на-
не  сени се премачкувања со розеникава разредена глина во неколку слоја. На куќата од 
нај  старата населба припаѓа и откриеното огниште. Огништето има речиси кружен облик, 
вко  пано во здравица од цврст чакалест слој кое е длабоко 45 cm и пречник од 55-60 cm. 
Ос  новата на огништето е хоризонтална, а ѕидот е вертикален. На дното е најдена поголема 
кон  центрација пепел, а ѕидот од горењето е со светлоцрвена боја.  Во непосредна близина 
на огништето, во линијата исток-запад, има поголема јама која сосема веројатно е користена 
како амбар за складирање. 

 За да се постигне поголема стабилност на ѕидовите веќе во третиот хоризонт гредите се 
вко  пувани во два реда, но се чини дека веќе не се поставувани во претходно вкопан ров. Се 
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ко ристат греди со различни дебелини со пречник од 20  до 35 cm. Вака оформените ѕидови 
фор мираат доволно стабилна основа за тежината на покривната конструкција. Дрвената 
кон струкција на куќата од двете страни се исполнува со измесена кал. Внатрешните ѕидови 
се премачкани со фина разредена глина со розеникава боја, додека од надворешната стра-
на калта е само замазнета.

Заедничко за сите три развојни етапи на населбата е доминацијата на квалитетно из ра-
бо  тената керамика. Садовите се изработени од делумно прочистена глина со присуство на 
ситни зрнца песок и мил. Релативно е добро печена особено во третата развојна фаза, но 
присутна е и лошо печената керамика. Кај фината керамика со тенки ѕидови и црвена об-
вив ка средишниот дел не е добро печен. Лошо се печени и садовите со подебели ѕидови 
и груба фактура.

Кај керамиката со фина фактура доминираат садовите со премаз од кафени и црвени 
ни јанси кои се доведени до полн сјај. Застапена е керамиката со црвена сјајна обвивка, 
обич но лошо печена, така што обвивката лесно отпаѓа.

Според застапеноста, обичната керамика заедно со фината се доминантни во оваа нај-
стара развојна фаза на населбата Писта. Кај обичната керамика ѕидовите на садовите само 
добро се измазнети, понекогаш само надворешната или внатрешната, обично добро пе че-
ни во кафени и сивомаслинести тонови.

Грубата керамика во однос на останатите процентуално е малку застапена, освен во 
пос ледната фаза Ic, каде што заедно со обичната керамика се доминантни во однос на ке-
рамиката со фина фактура. Кај оваа керамика замазнувањето на ѕидовите е погрубо, по 
правило лошо и невоедначено печена со кафени до темносиви маслинести нијанси. Над-
во решните ѕидови на садот понекогаш се нагрубени со нанесување на разредена глина со 
благи притискања на дланката по целата површина или горниот дел останува замазнет. Кај 
дел од садовите, врз грубо замазнетата површина, со помош на алатка се направени елип-
со видни вдлабнувања подредени во хоризонтални низи; со остар предмет се направени 
сит ни неправилно кружни убоди или втиснати кратки линеарни вдлабнувања без некој ред.

Според постоечката поделба, на фазата Анзабегово-Вршник Ia припаѓа хоризонтот I, 
односно на најстарата населба. Главно обележје на оваа фаза е користењето на црвената 
боја во нијанса на вино во сликањето на садовите. Кај керамиката со фина фактура садот е 
премачкан со светлоцрвен сјаен премаз. Се слика надворешната површина на садот. Мо-
тивот е линеарен, каде повеќе паралелни брановидни линии формираат издолжен триа-
гол ник. Кај погрубите садови сликањето е изведено врз замазнета розеникава основа. По 
по вршината на садот, со црвена боја, се сликаат широки брановидни полиња. 

Вториот хоризонт од живеењето на населбата Писта може да го определиме како фаза 
Ib од Анзабегово-вршничката културна група. Сега изостанува сликаната керамика, додека 
пе чењето на керамичките садови во две нијанси (црвено-црно) е веќе позната и се користи.

На фазата Ic припаѓа третиот хоризонт на живеење и од претходните две фази се из дво-
јува по тоа што сега грубата и обична керамика надвладува над керамиката со фина фактура. 
Фи ната керамика со розеникавокафени нијанси е исклучително ретка, а фината керамика 
со црвена сјајна обвивка е доминантна. Сликањето и во оваа фаза изостанува, но не е це-
лос но исклучено. Застапена е посебна техника на сликање. Кај фрагмент од полутопчеста 
чи нија од внатрешната страна, по самото устие, со темнакафена боја е насликана низа од 
праз ни висечки триаголници, а по сликањето садот е исполиран до полн сјај во кафена 
ни јанса. Кај два фрагменти од поголеми садови, од надворешната страна е нанесена тен-
ка разредена светлосива до кремава обвивка, што не е забележано во претходните две 
фази, а ќе се сретнува и во наредните два хоризонта, како белорозеникава или нечисто 
белузлава обвивка, со која обично се премачкуваат двете страни на садот. Кај садовите со 
груба фактура застапено е нагрубување на површината со нанесување глина. Се користи 
ар кадниот барботин. 
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Наредните три населби, хоризонтите IV, V и VI, припаѓаат на фазата Анзабегово-Вршник II.  
Се чини дека во оваа фаза се настанати извесни промени при градењето на живеалиштата. 

Според распоредот и големината на јамите за поставување дрвената конструкција сега 
се користат вкопани јами во кои се поставувани гредите, додека носечките греди, кои 
се и помасивни се поставувани во поголеми јами. Јамата по поставувањето на гредата е 
потполнувана со ископаната земја. Единствено при градењето на преградните ѕидови, за 
издвојување на просториите внатре во куќите, го користат постариот метод, сега со вко пу-
вање тесен ров, толку колку да се наредат доста тенките греди речиси една до друга. Ста-
бил  носта на тенкиот преграден ѕид е зајакнат со носечка греда на која се надоврзува ѕидот. 
Со отворен простор на преградниот ѕид кој се користел како влез се комуницирало меѓу 
прос  ториите. Оваа ситуација е откриена во петтиот хоризонт на живеење. Подот на куќите 
е од набиена земја, но во петтиот хоризонт е користена поинаква техника на градење. При 
гра дењето на подот се користат потенки греди и глина. Тенките греди се редени по по вр-
ши ната на основата на определено растојание. Просторот меѓу гредите потоа е по пол нет 
со добро набиена глина. Во откриените делови на куќата подот е дебел 6-10 cm.

Во куќите се градат големи печки (должина 120 cm; зачувана висина без калота 30 cm) 
пот врдени во четвртиот и петтиот хоризонт. И во двете населби печките се градат со истата 
тех ника и материал. На подот од набиена глина прво со глина е обликувана надворешната 
пра воаголна конструкција на печката. Во внатрешноста на вака обликуваната конструкција 
прво се поставува слој од пепел, а врз него слој од поситен речен камен помешан со глина. 
Врз овој слој поставен е тенок слој од глина која е добро измазнета, а потоа е оформена 
ка лотата на печката. 

Во шестиот хоризонт на живеење се откриени и две поголеми речиси правилни кружни 
јами (пречник: 90 и 100 cm), кои сосема веројатно се користени како складишта.

Карактеристично за овие три населби, кои според материјалната култура припаѓаат на 
фа зата Анзабегово-Вршник II, е доминацијата на грубата керамика изработена од глина по-
ме шана со песок, неквалитетно печена, во кафеносиви тонови. Кај полутопчестите садови 
внат решноста обично е добро измазнета. Долниот дел од садот, особено кај поголемите 
са дови е нагрубен со нанесување разредена глина со благи притискања од целата дланка. 
По некогаш тие се понагласени како неправилни налепки или обликувани со неправилно 
бра новидни движења на прстите по свежата глина. За нагрубување на површината на са-
дот се користат и брадавичасти налепки, поставени на садот во хоризонтални линии. Се 
ко   ристи и пластичната лента со вдлабнувања од прсти, понекогаш поставена во лак или во 
линија со држалките. Горниот дел од грубо изработените садови најчесто е замазнет, но 
по некогаш и целата површина на садот е нагрубена (грниња со краток врат) или до самиот 
ве нец (здели). Декорацијата импресо е исклучително ретка. Застапен е мотивот на житни 
клас је, постигнато со штипење од два прста или со убоди од потенок предмет. 

Во хоризонтите IV и V кај мал дел од керамиката се користи нанесување погуста, нечисто 
бе лузлава или белузлаво-розеникава обвивка, нанесена од двете старани на садот, техника 
на изработка која првпат ја сретнавме во хоризонтот III од претходната развојна фаза. Како 
продолжение од претходната фаза, каде што се користи црвената боја за сликање на са-
до вите, сега се нанесува разредена црвена боја од надворешната страна на садовите, а се 
користи кај поголеми, но и кај помали садови, како кај грубата и така и кај обичната ке ра-
ми ка. Како новина, во хоризонтот IV е присутна канелурата. На стомачниот дел од садот со 
вертикални вдлабнувања постигнати се канелури.

Обичната керамика е поретко застапена, обично со кафеносиви тонови на печење. Доб-
ро е печена и обично мазнета од двете страни кај отворените садови, или, пак, само над во-
реш ната кај топчестите садови.
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Фината керамика е особено ретка во хоризонтите IV и V, додека во хоризонт VI процентот 
на застапеност значително се зголемува. Оваа керамика е изработена од прочистена гли на 
и добро печена. Во хоризонтот IV се користи сјајната розеникаво-црвена обвивка, мно-
гу поретко кафената или црната сјајна обвивка. Првпат се сретнува сликањето со бела 
боја на црвена сјајна основа, а мотивот е линеарен. Под устието на садот е насликан мо-
тив во „V“ облик, кој преминува во линеарен мотив во комбинација на две подебели ли-
нии, а меѓу неколку потенки. Веќе во наредната, V населба, се користи кафената боја за 
сли  кање на светла основа. Мотивот и сега е линеарен, како и во претходниот хоризонт, 
кога се користеше белата боја. Кај еден фрагмент од помал сад, здела, целата површина 
е премачкана со белузлаво-розеникава сјајна обвивка. Веќе во хоризонтот VI ќе се случат 
го  леми промени. Се чини како населбата нагло да се развива. Процентот на застапеност 
на керамиката нагло се зголемува. Ова зголемување се забележува и кај фината керамика. 
Сега, покрај керамиката со црвен премаз, паралелно е застапена и керамиката со кафени 
сјај ни тонови на премазот, како и црниот сјаен премаз. Кај керамиката со црвен премаз е 
при  сутен розеникавиот, но и потемните црвени тонови. Паралелно се слика со бела и со 
ка  феноцрна боја на светла основа. Се користи линеарниот мотив, понекогаш линиите се 
бра  новидни, потоа мотивот во форма на буквата „Z“. Во оваа фаза се оди и чекор понатаму, 
па сега се користат спирално разиграните линии кои формираат триаголници исполнети 
со паралелни линии. За сликање се користи пастозна бела боја, доста квалитетна, но и раз-
ре дена кафена или бела.

Се чини дека и контактите со подалечното опкружување се засилува, па се застапени 
пое динечни примероци, несекојдневни за домашното производство. Во последниот хо ри-
зонт VI, кај фрагмент од поголема плитка чинија, на темнокафена сјајна основа, под самото 
устие, насликани се полни висечки триаголници, мотив кој продожувал и на стомакот нас-
ли кан со нечисто бела боја. Исто така, првпат се сретнува украсување на садот со гребење 
на мотивот (scrapped). Се гребе сјајно полираната површина, па така сега мотивот тече на-
по редно од негатив во позитив или површината на садот едноставно само се изгребува со 
тен ки линии, гребени без некој ред,  хоризонтално и вертикално.

Во оваа развојна фаза, во последниот хоризонт VI, се изработува и моделот на куќа врз 
кој е поставена Големата Мајка.

Во употреба се стандардните облици на садови, но сега збогатени со нови елементи, 
така што се обликувани сосема нови форми садови. И понатаму се изработува садот на че-
тири ножиња, но сега тие се многу помали во однос на претходната фаза. За првпат се ко-
ристи садот на четири високи нозе (хоризонт V), како и пехарот поставен на шуплива кон-
кавна нога, аскосот, како и топчестиот сад со краток врат, од стомакот издвоен со жлеб (хо-
ризонт VI). Дното кај садовите е извлечено и рамно или само рамно, а тунелестата држалка 
и по на таму е во употреба.

За изработка на орудија се користи каменот и коската.
На фазата Анзабегово-Вршник III припаѓа и хоризонтот VII од населбата Писта.
Остатоците од архитектурата се минимални, неколку негативи од греди од  конструкцијата 

на опожарена куќа, фрагменти од лепеж, од едната страна премачкани со тенки слоеви од 
про чистена разредена глина и пепел. 

Кај грубата керамика нема позначителни промени. Квалитетот на изработка е иста. За 
наг рубување на надворешната површина најчесто се користи грубо нанесување на глина 
во подебели или потенки слоеви. Сè уште се користи нанесување на неправилни крупни 
налепки налепени по површината на садот во хоризонтални низи или, пак, по површината 
на садот во хоризонтални низи се налепени брадавичести израстоци. Се користи и плас тич-
но то ребро со втиснувања од прсти. Мотивите импресо ги сретнуваме во форма на ситни 
круж ни убоди и кратки вертикални линии подредени во хоризонтални низи, втиснати со 
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ос тар предмет. Понекогаш мотивите се комбинирани. Кај еден примерок на замазнетата 
гор на половина од садот со тенки линии е врежан мотивот ромбови, а долниот дел е наг ру-
бен со нанесување глина. Се нагрубува или декорира обично долниот дел од садот, додека 
гор ниот е замазнет или добро исполиран.

Обичната керамика е застапена во стандардните облици и квалитет.
Кај фината керамика и понатаму се користи црвената, кафената и црната сјајна обвивка. 

Се слика со бела, кафена и црна боја, но ако во хоризонтот VI речиси подеднакво се зас та-
пе ни и двете бои, во хоризонтот VII повеќе се користи кафеноцрната боја. За сликање на ке-
рамиката најчесто е користен линеарниот мотив, кој е застапен во неколку варијанти. Глав-
но обележје на оваа развојна фаза, по кој и се разликува од останатите, е линеарниот мотив 
кој во горниот дел од садот алтернира во спирален мотив. Може да се сретне насликан со 
бела, кафена или црна боја. Покрај овие, се користи и мрежестиот мотив и спиралата, но 
многу поретко. Понекогаш се сликаат и двете страни на садот.

Како начин на украсување кај фината керамика се користи и канелурата. Кај сад со добро 
ис полирана кафеномаслинеста површина горниот дел од садот е исполнет со плитки ка-
нелури кои се косо поставени. Понатаму се користи, украсување на површината со гре-
бе ње на мотивот (scrapped), кој првпат го сретнавме во хоризонтот VI. Сега се појавува во 
посложена форма. На добро исполираната основа на садот со гребење во позитив е из ра-
бо тен мотивот на низа од ромбови.

Кај облиците на садови нема промени, па така и понатаму се користат стандардните 
фор ми. Топчестиот сад со краток врат од стомакот издвоен со жлеб, кој првпат се појави во 
хо ризонтот VI, присутен е и во оваа развојна фаза.

На фазата Анзабегово-Вршник IV припаѓаат хоризонтот VIII од сондата 1, хоризонтот VIII 
од сондата 2 и последниот и единствено истражен хоризонт од сондата III.

Густата концентрација од градежен лепеж во сондите, со негативи од дрвените греди, 
прет ставуваат рушевини од куќи со стабилна градба. Со истражувањата е откриен вна тре-
шниот ентериер на една од куќите на населбата. Целосно е откриена печка, огниште и ин-
вен тарот од керамички садови поставени околу печката.

Печката е поставена на самата основа. Градена е масивно со зачувани димензии 1,40 
х 1,20 х 1,80 m и висина од 18-20 cm. При градењето е користена дрвена конструкција, 
од тенки гредички, кои имале цел да ја држат свежата глинена маса со која се оформени 
кон турите на печката. Внатрешниот простор на оформената конструкција на печката е 
ис полнета со дебел слој од пепелеста мека земја помешана со поситен камен. Врз вака 
офор мената конструкција е нанесен тенок слој (до 6 cm) глина, добро набиена и замазнета. 
Потоа следело оформувањето на калотата, но таа целосно недостасува. До самата печка 
до граден е помал помошен објект со квадратна основа (0,60 х 0,60 cm) и тенки ѕидови. 
Во внатрешноста е оформена кружна целина (дијаметар 0,30 m), т.е. до самиот ѕид на овој 
помошен простор. Целата печка и помошниот простор од надворешната страна се пре мач-
ка ни со тенок слој од прочистена течна глина. Неколкуте слоја од премачкувањата кажува 
дека печката е освежувана повеќепати. Пред печката, а особено пред помошниот простор, 
нај дена е поголема концентрација од фрагментирани керамички садови. Керамичките са-
до ви се конзервирани, освен еден поголем сад најден непосредно до помошниот простор, 
чија деформација од горењето е толку голема, што е настанато целосно обезличување. 
Го лемината на садот, дебелите ѕидови од надворешната страна нагрубени со барботин 
на лепки, кажуваат дека е користен како складишен сад за житарики и најверојатно бил 
пос тавен во кружниот дел од помошниот простор. Освен овој голем складишен сад, не пос  -
редно до печката стоеле уште два големи полутопчести сада, еден пехар и голема амфора 
из ра ботени во фина фактура и сликани, мала чаша и мал полутопчест капак. Еден амфо-
рест сад кој има две устија на кои се претставени човечки ликови, како и уште еден сад 
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со квадратна форма и краток врат украсен со врежан меандер, го комплетираат куќниот 
ин  вен тар на домот. Домот поседувал и огниште (0.90 m зачуван пречник), подигнато на 
рас  тојание од  2,50 m од печката. Подигнато е на подот од домот. Со глина е оформена над-
во решната конструкција, а внатрешноста исполнета со пепелеста мека земја помешана со 
густа коцентрација на поситен, главно, речен камен. Потоа целата конструкција на огниш те-
то е премачкана со слој глина, со добро натапкување на горната површина. Куќите од оваа 
на  селба имале и помошни објекти. Еден таков е потврден во сондата 1 со кружна форма и 
ди  јаметар од 1,30 m, вкопан во земја на длабочина повеќе од 0,70 m. Овие помошни објекти 
може со сигурност да потврдиме дека имале и надземна конструкција. Паралелно, од двете 
стра ни на јамата, потврдени се две вкопувања за поставување дрвени греди. Надземниот 
дел веројатно е граден стандардно, со плет од прачки облепен со глина и покривен дел. 

Производството на фината керамика во оваа фаза како да кулминира. Се користи цр ве-
на та, темнокафената и црната сјајна обвивка. Се слика со кафена и црна боја. Се користи 
и белата боја, но сега исклучително ретко. Кај сликаната керамика карактеристични се 
сложените мотиви на спиралата, а се појавува и спиралата со завршетоци во облик на 
мачкини шепи. Не изостануваат и спиралните мотиви комбинирани со геометриски ор на-
менти, од ленти што алтернираат. Се користат и стилизирани флорални мотиви и жи во тин-
ски претстави. Често се сликаат и двете страни на садот. 

Застапеноста на обичната керамика е во стандарните облици и квалитет на изработка. 
Кај грубата керамика и во овој хоризонт нема промени. Преовладуваат големите скла-

диш ни садови со дебели ѕидови во розеникаво-кафени до темносиви тонови. Дното е наг-
ла сено и рамно. На стомакот од садот, по правило, грубо се нанесуваат барботин налепки 
без некој ред или грубо со прсти е разнесен подебел слој глина. Кај помалите садови се 
ко  ристи аркадниот и организираниот барботин, каде што горниот дел од садот е замазнет 
или добро полиран. Се користи и пластичното ребро со убоди од прсти, нанесено да го из-
дво јува долниот дел од садот нагрубен со барботин и горниот дел замазнет. Импресо ук ра-
су вањето многу поретко се користи. Обично долниот дел од садот е нагрубен со убоди со 
алатка како кратки линии, полукружни, аглести мотиви, подредени во некој ред или тен ки 
плитко врежани линии кои формираат мрежа, а во горниот дел од садот понекогаш фор-
ми  раат агол. 

Во орнаментиката на керамиката се користи и мотивот меандер, но како врежан мотив. 
Спи ралата ја сретнуваме и како пластично нагласена на телото од садот.

Пехарот на шуплива конкавна нога кај фината керамика и аскосот кај грубата сè уште се 
во употреба. Вратот кај топчестите садови во однос на останатите хоризонти е поиздолжен. 
Кај фрагмент од помал сад, со задебелување на широкиот дел од телото, постигната е би-
кон кавна форма, така што долниот дел е многу краток, а вратот е доста издолжен. 

Дното благо е нагласено и рамно, а кај држалките и понатаму се во употреба тунелестите, 
но и обичната и пробиената брадавица, како и пластични издолжени израстоци кај по ли-
ра ните садови.

Разновидноста на движните наоди во овој хоризонт е поголема. Најдени се и неколку 
тега од камените алатки: секира, тесла, бат и спатула од коскените алатки.

Доцен неолит паралелен на Винчa -Тордош I

Оваа развојна фаза на населбата Писта потврдена е во сонда 1 во последниот хоризонт 
IX и кај керамиката од преораните слоеви на сондата 3.

Не се потврдени никакви архитектонски елементи, освен траги од растурено огниште, 
така што за оваа населба од аспект на архитектурата не може да кажеме нешто поконкретно. 
Един ствено што може да се забележи, врз основа на површинските траги е дека оваа 
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населба била просторно многу мала и се простирала само на највисокиот дел од тумбата.
 Застапеноста на керамиката во однос на останатите хоризонти е многу поинтензивна, 

ра ботена од прочистена глина и добро печена. Доминира темната керамика во однос на 
свет локафената со сиви тонови. Квалитетот на изработка на керамичките садови е многу 
добар, така што е отежнато раздвојувањето на керамиката на основните три поделби. 

Фината керамика е со сјајна црна обвивка, додека керамиката со црвена сјајна обвивка 
е исклучително ретка. Се сретнува многу ретко и кафената, која од внатрешната страна по-
не когаш е со темна боја. 

Најбројна е обичната керамика. Обично тоа се садови каде површината е добро ис по-
ли  рана, од двете страни или само од едната во зависност од обликот. Често се случува, 
делот под устието да е добро полиран, а останатиот дел да е нагрубен со тенок слој глина 
како организиран барботин или врз зарамнетата површина на долниот дел со алатка се 
повлечени пошироки и подлабоки хоризонтални линии. Само кај еден фрагмент се ко рис-
ти мотивот на лента определен од две врежани линии на добро полираната основа, а вна-
треш ното поле исполнето е со ситни кружни убоди.

Грубата керамика е многу ретка. Обично тоа се големи складишни садови каде што над-
во решната страна е нагрубена со подебел слој глина и повлекувања со прсти. Кај помалите 
са дови по површината обично се врежани паралелни линии кои кон дното се собираат и 
фор мираат триаголник или се прекрстуваат. За украсување на површината на садовите се 
ко ристат и алатки со кои се втиснуваат разни мотиви во зависност од врвот на алатката. 
Внат решната страна и кај оваа керамика е замазнета.

Кај дел од керамиката, биконкавноста е остро нагласена. Кај пехарот со конкавна нога 
шуп ливоста сега е повисока. Се користи прстенестата нога речиси цилиндрично извлечена, 
а дното е конкавно повлечено или, пак, дното е мало и рамно.

Репертоарот кај држалките се зголемува, па се сретнува малата лентестата држалка 
обич но вертикално поставена, лентеста со прекршување под прав агол, брадавичестата 
вер тикално пробиена, јазичестата или поголемата елипсовидно издолжена апликација, 
која целосно или со едниот крај е прилепена за садот, како и малата брадавица.

За првпат во овој хоризонт се сретнува антропоморфната и зооморфна пластика. При-
сут ни се малите жртвеници со конусни, триаглести или со нозе оформени под агол. Најчесто 
се украсувани со линеарно врежани мотиви, како паралелни вертикално поставени линии, 
косо или цик-цак, ромбови, поретко убоди, понекогаш премачкани со црвена боја.

* * *
Во Анзабегово-вршничката културната група, на која припаѓа и локалитетот Писта, се 

ут врдени четири фази на живеење (I-IV). Во рамките на периодизацијата на неолитот во 
Гр ција и централниот Балкан, фазата Анзабегово-Вршник I му припаѓа на раниот, додека 
ос та натите на средниот неолит.1 Од нив последната хронолошки се допира до Винчанската 
кул турна група.2

Податоците за градење на живеалиштата во населбите од Анзабегово-вршничката кул-
тур на група засега се доста ограничени. 

Најстарите три населби на Писта припаѓаат на Анзабегово-Вршник Ia-c. Куќите од првата 
на селба се со помали димензии. Во претходно ископан ров редена е дрвената конструкција 
од потенки дрвени греди. Веќе во третата населба куќите се поголеми, градени со подебели 
греди, поставени во два реда, во јами. Куќите од фазата Анзабегово-Вршник II се големи, а 
внатрешноста е поделена со преграден ѕид. Новини има и при градењето на подот. Се ко-

1 Garašanin M., 1979, 84 и понатаму; Garašanin M.,1982, 87 и понатаму; Гарашанин М., 2009, 239.
2 Гарашанин М. - Гарашанин Д., 1961, 27-33; Гарашанин М., 2009, 239.
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ристи дрвена конструкција, пополнета со глина. Можеби ваков под имале само некои де-
ло ви од куќата, делот каде што се спиело, а останатиот простор имал под од набиена земја. 
Ова е констатирано во петтата последователна населба. Големи и стабилни куќи, ќе се 
градат и во наредните развојни фази. Куќите имаат големи печки, а техниката на градење 
ќе се задржи сè до осмата населба. Во населбите се градени и помошни објекти, присутни 
во сите развојни фази. Делумно вкопани кружни објекти, со надземна конструкција и пок-
ривна заштита, се разместени околу куќите за живеење. Користени се како помошни об-
јек ти, најмногу како складишта. Истата ситуација се потврдува и кај останатите населби од 
оваа културна група.3

Многу малку може да се каже за погребувањето. Засега е истражено само едно по гре-
бу  вање на локалитетот Писта и еден веќе растурен скелет.4 Од досегашните истражувања 
пот  врдено е дека за цело време на групата, погребувањата се вршени во населбата, во згр-
че на положба, положени на левата или десната страна.5

Кај керамиката од трите најстари населби кои припаѓаат на фазата Анзабегово-Вршник 
Ia-c доминира квалитетно изработената монохромна керамика со кафени и црвени нијанси, 
маз нета до полн сјај. Грубата керамика е ретка, со извесно зголемување во фазата Ic. За сли-
ка ње на керамиката од најстарата населба (Анзабегово-Вршник Ia) се користи црвената 
боја во нијанса на вино, што е клучно обележје за овој локалитет. Мотивот е издолжен 
триа голник оформен од повеќе паралелни брановидни линии. 

Основните карактеристики на фазата Анзабегово-вршничка Ia-c ги сочинува светлата, 
по себно црвената или темна монохромна керамика и сликаната керамика со бели или 
цр ве ни мотиви, а основа на орнаментиката е триаголникот.6 Хронолошките и културните 
ре лации на фазата Анзабегово-Вршник Ia-c, утврдени само во главни црти, се врзуваат за 
Те салија, каде преовладува сликањето со црвена боја, а керамиката е понеквалитетна.7 Во 
Ахилеон е констатирано истовремено постоење на црвено и бело сликање и импресо ке-
ра мика, што повеќе одговара на ситуацијата во Анзабегово.8

Фазата Анзабегово-Вршник I со своите три подфази му припаѓа на раниот неолит на го-
ле миот Балканско-анадолски културен комплекс, на кој уште му припаѓаат тесалискиот ран 
нео лит (прото и пресескло, односно Магулица културната групата), Караново I во Тракија 
и Неа Никомедија во егејскиот дел на Македонија, како и Велушко-породинската културна 
група во Пелагонија. Тесно се врзуваат и за раните култури на Анадолија, особено за Чатал 
Хујук.9 Сите овие групи се создадени под силно влијание на Блискиот Исток.10

Карактеристично за населбите од фазата Анзабегово-Вршник II е доминацијата на обич-
на та и грубата керамика. Фината керамика на Писта особено е ретка во хоризонтите IV и V. 
Во хоризонтот IV се користи сјајната розеникаво-црвена обвивка, многу поретко ка фе на та 
или црната. За првпат се сретнува сликањето со бела боја, на црвена сјајна основа, а мо-
ти  вот е линеарен. Веќе во наредниот, V хоризонт, се користи кафената боја за сликање. Се 
сли  ка истиот линеарен мотив. Во хоризонтот VI ќе се случат големи промени. Процентот 
на керамиката нагло се зголемува. Ова зголемување се забележува и кај фината керамика. 
Сега, покрај црвениот, подеднакво се користи кафениот и црниот сјаен премаз. Паралелно 
се слика со бела и со кафена-црна боја. Линеарниот мотив и понатаму е водечки, но сега се 

3 Гарашанин М. - Гарашанин Д., 1961,12-14, пл. I и II, сл. 1; Гарашанин М., 2009, 241.
4 Вељановска Ф., 2006, 341-349.
5 Санев В., 2009, 59-82.
6 Garašanin M., 1979, 84-104; Garašanin M., 1982, 87-100; Гарашанин М., 2009, 244-245.
7 Milojčić- Zumbusch I. - Milojčić  V., 1971, 15, PI. VIII, 23 и натаму; Teocharis D., 1967; Гарашанин М., 2009, 245-246.
8 Gimbutas M., 1974, 29 и понатаму; Гарашанин М., 2009, 246.
9 Garašanin M., 1979, 84 и понатаму; Garašanin M.,1982, 87 и понатаму; Гарашанин М., 2009, 244.
10 Garašanin M., 1979, 57 и понатаму; Гарашанин М., 2009, 245.
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ко ристи и мотивот во форма на буквата „Z“, како и спирално разиграните линии кои фор-
ми ра ат триаголници или исполнети со паралелни линии.11

На населбата Руг Баир фазата I, која припаѓа на фазата Анзабегово-Вршник II, исто така, 
преовладуваат барботинот и грубата керамика, а се застапени и двата вида сли кана ке-
рамика. Во белото сликање често се појавуваат геометриски мотиви во форма ка рак те рис-
тична за керамиката сликана со темна боја.12

Сликањето со темна боја на светла заднина се поврзува со техниката и мотивите од Стар-
че вачката културна група. Со оглед на паралелната примена на белото и темното сликање 
во Старчево IΙa,13 оваа фаза би била паралелна на Анзабегово-Вршник II.

Ретки примероци кај керамиката од Писта, според изработката и мотивите, отстапуваат 
од трационалното производство. Во последниот хоризонт VI на темнокафена сјајна основа, 
под самото устие, се насликани полни висечки триаголници со нечисто бела боја. Исто 
така, за првпат се сретнува украсување на садот со гребење на мотивот (scrapped) на сјано 
по лираната површина.

Ќе се појават нови облици на садови, садот на четири високи нозе (хоризонт V), пехарот 
пос тавен на шуплива конкавна нога, аскосот, топчестиот сад со краток врат, од стомакот 
из двоен со жлеб (хоризонт VI), т.н. вршничка керамика. Вршничката керамика со својата 
фак тура, орнаментика (канелура) и облици претставува новина, чии најблиски аналогии 
мо жат да се бараат во тракиската група Караново II и нејзиното продолжение во текот на 
фа зата Караново III.14

На преминот во средниот неолит (Анзабегово-Вршник II) контактите со групите од со сед-
ни те неолитски комплекси Тракија (Караново II) и Србија (Старчево III) ќе бидат поцврсти 
и поинтензивни.15 Се чини дека влијанијата на населбите од егејскиот дел на Македонија 
ќе продолжат и во средниот неолит.16 Фазата Анзабегово-Вршник II треба да се сфати како 
една нова етапа во која контактите на одделни, пред сè, строго издвоени, пошироки кул-
тур ни регии и комплекси, стануваат многу посилни.17

Фазата Анзабегово-Вршник III на Писта е определена со хоризонтот VII. Кај фината ке ра-
ми ка и понатаму се користи црвената, кафената и црната сјајна обвивка. Се слика со бела, 
ка фена и црна боја, но сега доминира кафеноцрната боја. Најчесто се користи линеарниот 
мотив, застапен во неколку варијанти. Главно одбележје на оваа развојна фаза, по кое и 
се разликува од останатите, е линеарниот мотив кој во горниот дел од садот алтернира во 
спи рален мотив насликан со бела, кафена или црна боја. Се користи мрежестиот мотив и 
спи ралата која поаѓа од устието, но многу поретко. 

Украсување на површината од садот со гребење на мотивот (scrapped) продолжува да се 
користи и во оваа фаза, како и канелурата.

Фазата Анзабегово-Вршник III претставува директно продолжување на претходната 
етапа. Ваков континуитет се забележува и на Вршник и Руг Баир, кој продолжува и во след-
на та етапа. Интензивните допири со соседните подрачја во овој период ослабнуваат во 
зна  чителна мера.18

Во слоевите (хоризонт VIII) кои се определени како Анзабегово-Вршник IV произ вод-
ство то на фината керамика како да кулминира. Се користи црвената, темнокафената и 

11 Гарашанин М., 2009, 248-249.
12 Санев В., 1975, 223-224, Т. VI; Гарашанин М., 2009, 250.
13 Arandjelovic-Garašanin D., 1954, 131 и натаму; Гарашанин М., 2009, 249-250.
14 Garašanin М., 1979,105-106; Garašanin М.,1982, 93-94; Гарашанин М., 2009, 248.
15 Гарашанин М., 2009, 256.
16 Се мисли на керамиката со „scrapped“ мотиви и сликање насјајна темнокафена основа со бела боја.
17 Гарашанин М., 2009, 250.
18 Гарашанин М. - Гарашанин Д., 1961, 28 и понатаму; Санев В., 1975, 223-225; Гарашанин М., 2009, 252.
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црната сјај на обвивка. Се слика со кафена и црна боја. Сликањето со бела боја исклучително 
е ретко. Кај сликаната керамика карактеристични се сложените мотиви на спиралата, а се 
по јавува и спиралата со завршетоци во облик на мачкини шепи. Не изостануваат и спи-
рал ните мо ти  ви комбинирани со геометриски орнаменти од ленти што алтернираат. Се 
користат и сти   лизирани флорални мотиви и животински претстави. 

Зачестената појава на спиралните мотиви оваа фаза ја врзува за етапата Старчево III.19 Со 
оглед на фактот дека почетоците на Винчанската културна група може да се стават во вре -
мето на крајот од Караново III и дека во Анзабегово, т.е. во фазата Анзабегово-Вршник IV, се 
појавуваат жртвеници поврзани за оваа култура во Тракија, фазите Анзабегово-Врш ник III 
и IV можат само рамковно да се споредуваат паралелно со крајот на Караново II и по  голем 
дел од Караново III.20

Доцен неолит паралелен на Винча-Тордош I

Оваа развојна фаза на населбата Писта е потврдена во сондата 1, односно во последниот 
хо  ризонт IX и кај керамиката од преораните слоеви на сондата 3.21 По хоризонтот IX жи во-
тот на населбата Писта целосно замира.

Доминира темната керамика во однос на светлокафената со сиви тонови. Кај фината до-
ми нантна е керамиката со сјајна црна обвивка, додека керамиката со црвена обвивка е ис-
клучително ретка. Многу ретко се сретнува и кафената обвивка. Најбројна е обичната ке-
рамика. Тоа се садови каде површината е добро исполирана, од двете страни или само од 
едната. Грубата керамика многу е ретка. Кај орнаментиката надвладуваат врежаните ли неарни 
мотиви, а многу поретко мотиви изведени со убоди со алатка и лентестиот мо тив исполнет 
со ситни убоди. Кај дел од керамиката, биконкавноста остро е нагласена. Ре пертоарот кај 
држалките се зголемува. Кај пехарот со конкавна нога шупливоста сега е по на гласена. 

Присутна е антропоморфната и зооморфна пластика, како и малите жртвеници, укра су-
ва ни со линеарно врежани мотиви, понекогаш премачкани со црвена боја.

Сите карактеристики на материјалната култура (керамика, антропоморфна и зооморфна 
плас   тика) од хоризонт IX на Писта, определен како преоден период, во велешкиот ми кро-
ре  гион е потврден кај неколку неолитски населби. На населбата Мрамор е присутен во 
хо ризонт II, а на Карталица во хоризонтите IV и V. Доцнонеолитските винчански населби 
на овој простор ќе се градат врз старите веќе напуштени населби (Мрамор, н. Чашка), во 
бли зина на старите (Ѕунивер, с. Извор) или ќе одберат сосема нови локации (Ногаевски 
Пат, с. Убого). Некои населби никогаш повеќе нема да бидат обновени (Писта, с. Ново Село; 
Рам ниште, с. Сопот).

Истите појави се потврдени и кај населбите од Скопската Котлина, паралелни со вин чан-
ско-тордошката фаза I од Винчанската културна група. 

Мислењето на М. Гарашанин и неговото толкување на хронолошката фаза Анзабегово-
Врш ник IV донекаде го дефинира IX развоен хоризонт на населбата Писта, кој го определивме 
како преоден период. Според М. Гарашанин, фазата Анзабегово-Вршник IV, која временски 
се поврзува за Старчево III, ќе го преживее крајот на старчевачката епоха, и со тоа делумно 
е паралелна со Винча-Тордош I, Додека носителите на Винчанската културна група ќе дојдат 
по  доцна и ќе се населат на просторот на веќе напуштената населба.

   

19 Гарашанин М., 2009, 253.
20 Garašanin M., 1979,201; Garašanin M.,1982, 126; Гарашанин М., 2009, 252.
21 Наглите промени кај керамиката од хоризонтот IX на Писта, кои не се присутни во претходната фаза, се главните 

причини за издвојување на овој хоризонт како посебна развојна фаза.
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The site Pista, located near the village Novo Selo, was discovered during groundwork in 2001. 
Excavations were conducted during 2006 by the Museum of Veles on the highest part of the 
flattened terrace. The three trenches confirmed a Neolithic settlement located on a flattened 
mound (toumba) that dominates the surrounding. The mound was formed by several successive 
settlements, raised one above the other, during a longer period. On the south side the mound 
rises, while the other three sides gradually merge into the wide open field. Typologically, the 
pottery discovered in nine strata (deposit of 4 m) determines the chronology of existence of 
this Neolithic settlement, without interruptions, from the beginning of the Early Neolithic, 
through the Middle Neolithic, all the way to the beginning of the Late Neolithic. During this 
long existence, the settlement continuously developed and certainly had changes which are 
particularly notable in the material culture, the construction and the spiritual culture.

The richness of moveable archaeological finds (mostly pottery as well as objects made of 
bone and stone) allow clear overview of the long period of existence where the pottery appears 
as a key factor in determination of the phases of development.

The changes in the construction appear slower as the result of usage of the same building 
material, the human potential and the functionality of the house in satisfying the basic 
needs of the family. The changes here can be noticed in a longer period, particularly in the 
interior arrangement and the spaciousness of the house. The determination of the phases of 
development has been made according to the existing and scholarly accepted division of the 
Anzabegovo-Vršnik cultural group in four phases, and according to the specific features of each 
phase. Noticeable are certain exceptions, particularly with the pottery from the layers of the 
Early Neolithic, which is the result of local characteristics or it is a new feature that has to be 
further analyzed.

TRAJANKA JOVČEVSKA
Museum of Veles

 PISTA - MULTILAYERED NEOLITHIC SETTLEMENT

s u m m a r y
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ДЕЈАН ЃОРЃИЕВСКИ
МИРОСЛАВ ПЕТКОВСКИ
НУ Музеј Куманово

ГРАДИШТЕ - С. ПЕЛИНЦЕ
Преглед на резултатите од археолошките истражувања 

до 2009 година

на Ленка Трајковска †

Локалитетот Градиште, с. Пелинце е најсеверниот истражуван македонски локалитет, 
на само 5 km воздушна оддалеченост од српската граница (сл. 1-3).1 Локалитетот е познат 
пред сè, поради резултатите добиени со истражувањата на секторот Две Могили (50-ина m 
ју  го западно од Градиште), каде што истражувачите дефинирале простор со култна на ме на, 
од  носно светилиште од раното бронзено време.2 Паралелно со истражувањата на све ти-
лиш тето, извршени се и ископувања на самото плато на локалитетот Градиште, па веќе мо-
же ме да оформиме слика за хоризонталната и вертикалната стратиграфија на горниот дел 
од локалитетот - т.н. сектор Акропол.3

Самиот локалитет е сместен на доминантна позиција, на рид покрај левиот брег на Пчи-
ња, на местото каде малата река Бистрица се влива во неа. Има ромбовидна форма, со нај-
мал ку две јасно издвоени тераси на врвот (сл. 4). Природно е непристапен од сите страни, 
ос  вен од источната, која што комуницира со околните ридови. Поради тоа, тука е прокопан 
ров и е направен вештачки насип, кој всушност е највисоката точка на локалитетот. Сличен 
ров и насип е направен и на југозападната страна, која е делумно пристапна во делот кој 
ко  муницирал со светилиштето.

Во 2009 год. беа поставени три сонди (XV/09, XVI/09, XVII/09) со цел да се утврдат границите 
на протегање за населбите кои егзистирале, како и да се добијат поконкретни податоци за 
вер тикалната стратиграфија на локалитетот, особено за проблемот на егзистирање на нај-
ста  рата населба за која се претпоставува дека е од раното бронзено време и егзистирала 
па  ралелно со светилиштето. Со комбинирање на резултатите од претходните истражувања 

1 Георгиев З., 1991, 91-101; Ѓеорѓиевски Б., 1992, 51-68.
2 Трајковска Л., 1995; Трајковска Л., 1998, 5-30; Трајковска Л., 1999, 47-61; Mitrevski D., 2001, 95; Трајковска Л., 2003, 

289-297; Joвчевска Т., 2008, 57; Булатовиќ А. - Станковски Ј., 2012, 74-86.
3 Акропол претставува работен назив на секторот и како таков е користен во текот на документирањето на ло ка-

ли тетот. Нагласуваме дека теренската ситуација во никој случај не го отсликува вистинското значење на овој термин.

УДК 903.4:551.7(497.721)”637/638”
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и тие од 2009 год., добивме сознанија кои во голема мера ја прецизираат хронологијата на 
упо  треба на локалитетот.

Најмладиот слој е раноантичкиот слој на живеење (V век пр. н.е.), кој е конста тиран во 
сите сонди, најчесто со темнокафеава боја на земјата. Во овој слој доминира раноантичката 
- сивопечена керамика на колце, која е карактеристична за широк простор (Македонија,4 
Јужна Србија,5 Источно Косово,6 Западна Бугарија7). Поголемиот дел од садовите се фраг-
мен ти од поголеми чинии со венци извртени нанадвор, кантароси и скифоси со рамни вен-
ци, амфори со рамни или извлечени венци, ојнохои, помали чинии со вовлечени венци, 
чес топати со „ребра“ на венците (T. I, 1-12). Тие се мошне ретко декорирани, најчесто со „пе-
чатена“ листовидна орнаментика или пластично изведени хоризонтални испакнувања. Па-
ра лелно со ваквата керамика, наоѓаме и фрагменти од погруба, рачно работена керамика, 
чес топати со декорација направена со „радло“. Не можеме да прецизираме дали двата 
типа керамика егзистирале паралелно или, пак, појавата на рачно работената керамика е 
резултат на фактот што локалитетот е преполн со јами и долго време бил обработуван, по-
ра ди што и стратиграфијата е нарушена. 

Има и поголем број метални наоди од раноантичкиот период од кои го издвојуваме прс-
те нот со рамна глава (сл. 5).

За постари фази на раната антика сугерираат неколку фрагменти кои се најдени во слојот 
под сивата керамика. Тие се со окераста боја, често украсени со брановидни линии (Т. I, 13). 
Осо  бено идикативен е и фрагментот од сад кој припаѓа на Долновардарска културна група, 
која е мат сликана и лентесто боена керамика (сл. 6), а е типична за пајонските заедници 

⁴ Соколовска В., 1993, 141-148; Атанасова И. - Карпузова С., 2006, 115-139; Stokke J. S., 2009, 12-13.
⁵ Микулчић И. - Јовановић М., 1968, Т. XI-XVIII; Vukmanović М. - Popović P., 1982, 201-202; Антић И. – Бабић С. 2005, 

213-227; Popović P., 2003, 197-215; Popović P., 2005, 166-167; Popović P., 2006, 528; Popović P., 2007, 131; Popović P., 2009, 
141-153.

⁶ Dašić Lj., 1957, T. III. 1, T. IV. 1, 2; Srejović D., 1973, pl. III, fig. 5-7, 9; Ðurić N. 1970, 291.
⁷ Чангова Й., 1981, 82-94.

Сл. 4.
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од јужниот дел на Република Македонија во втората половина на VI век пр. н.е.8 Поретко се 
ја  вува и во некрополите по текот на Брегалница,9 а примерокот од Пелинце е засега нај се-
вер  ниот наод на ваквиот тип на керамика.

Имаме скромни остатоци од архитектурата од овој период, без дефиниран изглед на 
жи  веа лиштата, но со евидентирани остатоци од подови со набиена и запечена глина.

Слојот од железното време (X/IX-VII/прва половина на VI век пр. н.е.) е констатиран во 
сите сонди на северниот дел на локалитетот. Ситуацијата на јужната половина - сонда II и 
XIV/08 е поинаква, затоа што во овој дел од платото карпата се јавува доста повисоко и се 
ре  гистрирани само раноантички јами.

Овој слој се одликува се светлокафеава боја на земјата. Во него доминираат фрагменти 
од поголеми и помали чинии со вовлечени венци, најчесто со црна, цврста и мазнета 
фак     тура, поголеми складишни садови (урни) со косо извлечени венци, подвижни печки 
(„пуранои“), кантаровидни садови и сл (T. II-III). Поголемиот дел од рачките се хоризонтални, 
со кружен пресек, со неколку примери на вертикални, триаголни држалки и трапезоидни, 
хо    ризонтални држалки на венец. Доминантна декорација е таа изведена од назабен ин-
стру  мент „радло“, кој остава правоаголни отисоци без жлеб. Со истата техника, но со по-
дла  боко притискање се прави и т.н. „лажен шнур“ декорација, со правоаголни или коси 
оти  соци во жлеб. Двете декорации во полното железно време егзистираат паралелно, со 
таа разлика што на некои локалитети кои потекнуваат во раното железно време (IX-VIII век 
пр. н.е) отисоците без жлеб отсуствуваат, што зборува дека „лажниот шнур“ претходи на 
пра  воаголните отисоци без жлеб.10 Декорацијата со „радло“ се јавува на широка те ри то-
ри  ја: Североисточна Македонија,11 Јужна Србија (особено регионот јужно од Грделица),12 
Ис точно Косово,13 Западна Бугарија (Горна Струма),14 Југозападна Романија.15 Слично како 
и раноантичката сива керамика, претставува „мода на времето“ и не може да и се даде 
ет  ничко толкување. Oсвен керамиката украсена со назабена алатка, како декорација се 

⁸ Митревски Д., 1997, 119.
⁹ Митревски Д., 1997, 121.
10 Георгиев З., 1994, 21-23; Bulatović A., 2009, 63.
11 Гарашанин М. -  Гарашанин Д., 1959, 35, сл. 1-3, 11-12, 48; Микулчић И., 1959, сл. 6; Георгиев З., 1991, 94, 96, sl. 1, 2, 

4; Георгиев З., 1992:,109, 114, сл. 3 -4; Георгиев З., 1994, 21-23, T. II.
12 Vukmanović М. -  Popović P., 1982, 204-206; Bulatović  A., 2009, 63.
13 Đurić N., 1970, 281-303.
14 Михайлов Ф., 2006, Т. V, 1-2, 4-6, 8, 10-11, T, VI. 2, 12.
15 Nicic A. V. - Ailincăi S., 2003, 97-107.
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ја  вува и врежување, со впишани висечки триаголници како најчест мотив. Постојат и по-
ве ќе фрагменти од поголеми садови со врежани геометриски мотиви (T.III, 4-5) за коишто 
не   маме аналогии во поблиската околина, но слични примероци се забележани на же лез-
но   временскиот локалитет Сврљиг во Источна Србија.16

Во слојот од полното железно време, освен ваквиот начин на декорирање, пронајдени 
се и други индикативни фрагменти - полумесечести отисоци (T. II, 8-9) и „тремоло“ де ко ра-
ци  ја (сл. 7-8). Првиот тип е карактеристичен за VII век и го има на истата територија каде 
што се јавуваат и правоаголните отисоци без жлеб,17 но „тремоло“ декорацијата (исто така 
ка рактеристична за VII век) е типичен претставник на доцната фаза на т.н. „Басараби“ кул ту-
ра (Ланиште II - Басараби според Стојиќ)18. Таа е особено карактеристична за регионот се-
вер  но од Грделичката Клисура,19 па наодите од Пелинце, заедно со оние од Јужна Србија - 
Буш  трање и Волково - Скопско се најужните наоди на тремолираниот украс, кои зборуваат 
за врските со трибалскиот североисток.

Поради скромниот обем на истражување, не може со сигурност да го раздвоиме ра но-
же лезновременскиот слој од полното железно време. Сепак, постојат фрагменти кои јасно 
збо руваат за употребата на локалитетот и во раното железно време (Т. IV). Покрај при сус т-
вото на декорирање со лажниот шнур, пронајдени се и фрагменти со „Ѕ“ декорација (T. IV, 
9-10), исто така направени со специфичен тип на назабен инструмент –„радло“. Овој начин на 
украсување, претходно забележан на соседните локалитети Веља Страна - Руѓин це и Блидеж 
- Вражогрнце,20 е карактеристичен за класичната фаза на т.н. Басараби кул ту р на група (IX-
VIII век пр. н.е).21 Мошне е редок во регионот јужно од Морава, но сепак е еви дентиран во 
регионот на Врање22 и е мошне присутен и во регионот на Горна Струма - Перник.23

Со Перник, Пелинце можеме да го поврземе и со еден друг начин на декорација „ри би на 
коска“ или елковидна декорација (T. IV, 6-8).24 Притоа, треба да знаеме дека и овој ор на мент 
очиг ледно е направен со некој назабен инструмент кој остава отисоци и треба да го раз ли-

16 Filipović V., - Bulatović A., 2010, fig. 6.1.
17 Гарашанин М. -  Гарашанин Д., 1959, 35; Микулчић И., 1959, сл. 9; Георгиев З., 1994, 23-26; Булатовић А., 2007, T. 

LXXII. 4, T. LXXXI. 5, T. LXXXII. 21.
18 Stojić М., 1986, 101-102.
19 Stojić М., 2001, 185-191.
20 Георгиев З., 1992, 105-118; Георгиев З., 1993, 85, T. I, 1, 2.
21 Czyboraм I., 2005, 33-34 (со наведената литература).
22 Булатовић A., 2007, T. V, 32, 37, 43, 44.
23 Mихайлов Ф., 2005, 23, Т. III, 6; T. V, 14-15; T. VI. 6, 16.
24 Mихайлов Ф., 2005, T. III. 1.
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ку  ваме од „елковидните“ декорирани фрагменти од доцната бронза (на пр. Галабник,25 Лес-
ко  вац26). На Пелинце овој начин на орнаментирање е комбиниран со канелури и впишани 
ви  сечки триаголници и отсуствува на територијата на Северна Македонија, Јужна Србија 
или Источно Косово со засега единствени аналогии со Кракра - Перник.

Под овој слој во повеќето сонди кои се во близина на северниот и западниот раб на 
ло  калитетот постои тенок слој сива земја, карактеристичен по големата количина пепел 
и гареж. На речиси исто ниво овој слој можеме да го следиме и под вештачкиот насип од 
ис  точниот приод на локалитетот. Поради малубројните наоди, малата површина на про-
те  гање и уништувањата со подоцнежните вкопувања не може со сигурност хронолошки 
да го определиме. Се чини дека постојат две фази во изгорениот слој - првата (постарата) 
која лежи непосредно на здравицата и е запалена, и втората, која е веднаш врз пепелта. Од 
по м ладата фаза како поиндикативни би ги издвоиле чиниите со вовлечени, хоризонтално 
фа  сетирани венци и фрагменти украсени со овални отисоци, понекогаш во комбинација 
со косо фасетирани венци и врежан орнамент од ситни, издолжени триаголници (T. V). Ка -
нелираната керамика и овалните отисоци можеме да ги датираме во преодот од брон-
зе  ното во железното време (XIII-XI век пр. н.е)27 и да ги поврземе со северните народи,28 
од  носно со културата Гава-Белегиш II, или, уште попрецизно, со хоризонтот на канелирана 
ке  рамика од железното време Ib на Моравската културна група и со продорот на нивните 
но  сители по долината на Вардар во XII-XI век пр. н.е.29

Слојот над здравицата е карактеристичен по чиниите со брадавичести држалки и „Ѕ“ 
про  филација, „коленести“ држалки со трапезовидни проширувања и венци со прстен од 
вна  трешната страна - тип „брњица“ (T. VI). Веројатно поради откривањето на светилиштето 
од раното бронзено време, наодите од изгорениот слој се датирани паралелно со све ти-
лиш  тето.30 Меѓутоа, тие се карактеристични за доцната фаза на брњичката култура (Брњица 
IB според Стојиќ, односно BrD – HaA1 според Рајнекеовата хронологија),31 па поради тоа нај-
ста  рата откриена населба на локалитетот ја датираме во доцното бронзено време (XIV-XII 
век пр. н.е) и претпоставуваме дека настрадала во еден од налетите на северните племиња, 
што е чест случај со „брњичките“ локалитети по течението на Јужна Морава (пл. 1-2).32 Во 
при  лог на тоа зборува и присуството на северната канелирана керамика во слојот над 
брон  зеновременска населба. Во секој случај, поради близината со светилиштето од раното 
брон  зено време, не треба да ја исклучиме можноста некаде на локалитетот да постоела и 
по  мала населба од раната бронза.33 Следејќи ги висините на хоризонтот од опожарениот 
слој, може да заклучиме дека платото го добило ровот и двата одбранбени насипи токму 
по опо жарувањето, односно дека е фортифицирано во преодниот период.

Локалитетот Градиште-Пелинце се вбројува во локалитетите од доцното брознено 
и железно време кои според својата местоположба и идентичниот развој на керамички 

25 Георгиева Р., 2003, 164, T. III, 11.
26 Stojić М., 2000, Т. I, 10.
27 Bulatović A., 2009, 62.
28 Булатовић А., 2009, 89-108.
29 Stojić M., 1986, 90-92; Bulatović A., 2009, fn. 9.
30 Георгиев З.,1991, 93; Ѓеорѓиевски Б., 1992, T. VIII, 1-4; Трајковска Л., 1998, 8.
31 Стојић М., 2001, Т. I, 10, 18-22; Булатовић А., 2005, Т. I, 4, 8, T. II, 1, 3; Булатовић А., 2007, T. IV, 26.
32 Булатовић А., 2007, 38-41.
33 Според учесниците во првите ископувања изведени од страна на Б. Ѓорѓиевски, на западниот дел од локалитетот, 

врз здравицата е откриен изгорен слој со наоди кои биле слични со оние од раното бронзено време од секторот 
Две могили. Сепак, овој податок не можевме да го потврдиме поради тоа што немавме пристап до овој материјал. 
На останатите места од локалитетот во кои е откриен спален слој врз здравицата (претежно кон североисточната 
страна на локалитетот) материјалот е најрано од доцното бронзено време.
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План 1.

План 2.
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стерилен слој

C. XV/09
западен профил
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фор ми и орнаменти се наречени Пчињска културна група.34 Мислиме дека и добар дел 
од локалитетите по долниот тек на Брегалница и Овче Поле, Криворечкиот Регион, како 
и регионот на Скопје, покажуваат исти карактеристики со тие по текот на Пчиња, па ве-
ру  ваме дека сите градат еден единствен етнокултурен простор.35 Фрагментите со „Ѕ“ и 
„ел  ковидната“ декорација, како и подоцнежната „тремоло“ керамика, јасно зборуваат за 
пов  рзаност со трако-трибалскиот простор. Дали таа поврзаност е резултат на етничка по-
в рзаност или сведочи за упади или контакти со посочените простори, кои очигледно про-
дол  жуваат и во раноантичкиот период, може да одговориме само преку интензивирање 
на ар хеолошките истражувања.

*   *   *   *   *

Во врска со носителите на културата која се развивала во регионот на Пчиња, постојат 
три различни мислења дека станува збор за Дарданци, Пајонци (конкретно Агријани) и 
тра  киско-трибалски племиња.

Теоријата за Дарданците како носители се темели, пред сè, на идентичниот развој 
на керамичките форми и орнаменти во периодот од доцната бронза до раната антика, 
на територија каде што претходно се развивала Брњичката културна група, за чии но-
си  тели се сметаат Протодарданците.36 Веруваме дека, пред сè, е неетички да се поврзат 
пле  мињата кои биле носители на Брњичката културна група со Дарданците, затоа што 
од нејзиното создавање, па до периодот кога за првпат ќе бидат споменати Дарданците 
во историските извори, постои празнина од еден милениум.37 За тоа време речиси сите 
на селби на оваа култура биле зафатени (уништени или населени) од миграциите пре диз-
ви кани од носителите на канелираната керамика.38 Територијата на која се јавува ке ра-
ми ката декорирана со „радло“ - Североисточна Македонија, Јужна Србија, Косово и За-
пад  на Бугарија, е преголема и несоодветствува со описите кои ги имаме за Дарданците. 
Исто така, единствениот период кога Дарданците ќе бидат споменати како соседи на Па-
јон  ците покрај Брегалница (Polyaeni IV: 12,3) и на тракиските Меди (Strabonis VII. 5.7), што 
зна  чи веќе во регионот на Пчињската културна група е периодот на IV-III век пр. н.е., кога 
е евидентирано напуштање на населбите и дезинтеграција на целокупната култура која се 
раз  вивала во текот на праисторискиот и раноантичкиот период на таа територија.39 

Многу поиндикативна за анализа на етногенезата на еден простор од материјалната 
кул  тура, е секако духовната култура. Тука, во преодниот период и железното време, јас но 
се издвојуваат два начини на погребување на територијата на претпоставената  бр њич  ката 
култура - кремација (Косово)40 и инхумација под тумули или рамни некрополи (Пчињ ски 
регион и Врањско-бујановачка Долина),41 што е показател дека на атрибуираната „дар дан-
ска“ територија паралелно имало најмалку две културни групи. Кремациите од Хи по дром42 
и Стоби,43 кои се наоѓаат на главната балканска конекција на северот со југот и по ради 

34 Bulatović А., 2009, 57-82.
35 Георгиев З., 1994, 15-31; Нацев Т., 2009, 34-36.
36 Srejović D., 1973, 62 и понатаму; Stojić M., 2003, 119-142; Tasić N., 2003, 39-62; Tasić N., 2003a,67-78; Bulatović A., 

2009, 64 – 66.
37 За историските извори за Дарданците, види: Papazoglu F., 1969, 104-208.
38 Булатовић A., 2009, 102-104; Лазић M., 2008, 53-74.
39 Микулчиќ  И., 1982, 20-21; Георгиев З., 1990/1991, 101; Ѓеорѓиевски Б.,1993, 56; Митревски Д., 2008, 365. 
40 Тасић Н.,1999, 172–184; Luci К., 2007, 347-359.
41 Санев В., 1966; Трајковска Л.,1994, 19, сл. 4; Булатовић А.,1996-1997, 5-14; Станковски Ј., 2006, 93-114; Станковски 

Ј., 2008, 135-152.
42 Mitrevski D., 1994, 115-124.
43 Митревски Д., 1997, 313.
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тоа не може да кажеме дека се автохтони, сведочат за миграциите на северните пле ми-
ња кон југот и во никој случај не можат да се поврзат само со носителите на Брњичката 
кул  турна група поради фактот што во наодите нема ниту еден елемент карактеристичен 
за групата Брњица (брњички венци, биконични додатоци на рачките...). Самиот ритуал на 
пог ребување со кремација е всушност заеднички за централно европската urnfield кул тура 
и не може да се поврзе само со „брњичките“ погребувања од Косово. Особено е ин ди ка-
тивен пехарот со инкрустација кој е карактеристичен за наодите од Параќинската кул тур на 
група44 и посеверните, Зимничеја-Черковна-Пловдив група,45 и не може да се до веде во вр-
ска со автохтоната керамика на Брњичката културна група, па поради тоа по гре бувањата 
од Хиподром тешко можеме да ги препишеме на носителите на Брњичката кул турна група.

Регионот на Северна Македонија, вклучително и реонот на Пчиња, често е атрибуиран и 
на Пајонците.46 Поголемиот дел од научниците кои го застапуваат ова мислење тука го пре-
поз  наваат пајонското племе Агријани.47 Историските извори се едногласни и ги ло ка ли зи -
ра ат Агријаните во горниот тек на Стримон - Струма (околината на Перник).48 Но повеќе 
од 20 години нивната територија се поместува и во горниот тек на Вардар, па поради тоа 
сите територии меѓу овие две реки се препишани на Агријаните.49 Како главен аргумент е 
се  како познатата Географија на Страбон, каде што според авторите во VII книга, фрагмент 
36, тој јасно вели дека Вардар (Аксиј) извира од земјата на Агријаните. Но всушност станува 
збор за лош превод кој подоцна е цитиран од останатите автори без да се проверува – 
име но, Страбон само вели дека: не само што Аксиј истекува низ земјата на Пајоните, но 
и Стримон, затоа што истекува низ земјата на Агријаните, преку онаа на Медите и Син-
ти те, и се влива во областите што се меѓу Бисалтите и Одомантите (Strabonis VII. Frg. 
36, 37). Гледаме дека Страбон воопшто не го доведува во директна врска Аксиј со Аг ри ја-
ни те, па оттука територијата на Горен Вардар и Пчиња никогаш во античките извори не 
е директно спомената како агријанска. Дури и атрибуцијата на овие области како чисто 
па  јонски треба да се третира со претпазливост, особено поради тоа што не знаеме речиси 
ниш то за протоисторијата во регионот околу изворот на Вардар.

Сепак, голем број аналогии одат во прилог дека територијата на Североисточна Ма ке-
до  нија била дел од северниот пајонски културен комплекс, кој во раноантичките извори 
е сместен во регионот на Брегалница и Овче Поле (Thucydidis II. 96). Тука, пред сè, би ги 
спо  менале инхумациите под тумули или рамни некрополи,50 присуството на македонски-
па  јонски бронзи,51 погребувањата на свештеничките,52 присуството на долновардарската 
мат-сликана керамика, циркулацијата на монети на Дероните и Александар I,53 како и ци-
ви  лизациските достигнувања од раноантичкиот период во Скопскиот регион: Градиште-
Мак  реш, Младо Нагоричане (Кумановско), Градиште- Кнежје54 и Кале-Кршевица.55 На овие 

44 Пековић М., 2003, 83.
45 Petrescu-Dimbovita M., 1995, 271-272,  Pl. T/VI; Georgiev G., 1982, 197, Abb. 4/5.
46 Hammond N. G., 1972, 82-83; Соколовска В., 1990, 9-35; Митревски Д., 1997, 194-196; Petrova Е., 1999, 67-71; 

Garašanin М., 1997, 44-45.
47 Голем број автори на Агријаните им препишуваат тракиска припадност: Фол А. - Спридонов Т. 1983, 23, 115.
48 Strabo VII. Frg. 36, 37; Thycidides II. 96.3
49 Соколовска В. 1990, 9-35; Георгиев З., 1992, 94, 95; Соколовска В., 1995, 37, 38; Митревски Д., 1997, 194-196; 

Petrova Е., 1999, 61; Соколовска В., 2005, 137; Соколовска В., 2011, 215-245.
50 Mитревски Д., 1997, 87-96.
51 Митревски Д., 1988, 83-103.
52 Mitrevski D., 2007, 563-583; Temov S., 2007, 657-667.
53 Петрова E., 1994, 9-16; Mитровић Г., 2005, 59-87.
54 Мatthews Е. – Neidinger W., 2011, 15-17.
55 Popović P., 2003, 197-215; Popovićм P., 2005, 166-167; Popovićм P.,  2006, 528; Popović P., 2007, 131; Popović P., 2009, 

141-153. Локалитетот Кале-Кршевица е поврзуван и со „стариот град“ на дарданското племе Галабри (Strabonis VII, 5, 
7), види: Garašanin M., 1991, 29.
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ло калитети (од кои три се систематски истражувани)56 може да се следи развој на иден-
тич   на материјална култура во железното време, со керамички форми и материјални ма ни-
фес   тации кои продолжуваат и во раната антика, т.е. во историски потврдениот период на 
ре   гистрирана пајонска припадност на Брегалничко-овчеполскиот регион.

Се разбира, кога зборуваме за границите меѓу праисториските популации, во никој слу-
чај не можеме да ги гледаме како граници во буквална смисла на зборот. Пчињскиот регион 
и Врање, всушност, се јавуваат како граничен регион за дистрибуцијата на пајонските 
брон  зи.57 Затоа тие се присутни во погребувањата на локалитетот Кумановска Бања,58 но 
ги нема во истовремениот тумул II во Стрновац,59 што зборува дека пајонското влијание 
тука било со послаб интензитет.

Трако-трибалската теорија е изнесена пред повеќе од 20 години,60 а новите наоди од 
Пе линце („Ѕ“ и „елковидната“ орнаментика, „тремоло“ керамиката) во најмала рака збо ру-
ва ат за конекции со Тракискиот и Трибалскиот Регион, кои, преку дистрибуцијата на „тра-
кис  ките“ фибули продолжиле и во раната антика.61 Дали овие конекции се етнички им пли-
ци   рани или се резултат на трговски врски и друг вид миграции, може да одговориме само 
пре ку поголеми археолошки истражувања.

   

56 Кон оваа група ќе го споменеме и Кале-Отовица во близина на Езеро „Младост“ кај Велес, кој е ископуван од 
РЗЗСК. За информациите му благодарам на раководителот на ископувањата З. Георгиев.

57 Vasić R., 2003, 144; Videvski Z. - Temov S., 2005, 41.
58 Вулић Н., 1949, 271.
59 Станковски Ј., 2006, 92-114.
60 Георгиев З., 1992, 116, 117; Георгиев З., 1993, 81-96; Георгиев З., 1994, 17, 18.
61 Георгиев З., 1991, 97, сл. 6/10; Ристов К., 1999, 113-134; Vasić R., 2000, 13-20.
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The site Gradište near Pelince is a typical hill fort with intensity of living from the Bronze Age. 
Due to its location, at the border zone between North, East and South Balkan, the culture devel-
oped there was under influence both by Dardanians, Tribalians, Thracians and South Paeonian 
tribes.

The oldest confirmed settlement on the Gradište hill can be dated in the Late Bronze Age. 
According to the typical pottery shapes, it can be included in the so-called Brnjica cultural group 
(Brnjica IB according to Stojić). The settlement was destroyed in a fire, which resulted with build-
ing fortifications in the next period. The defensive tumulus and a row were added on its east-
ern side, which is connected with the surrounding hills, and therefore, it is the most vulnerable 
point.  Above the oldest settlement, the new one was build, with a majority of channeled pot-
tery with northern origin, and this data allows us to include this site in to the group of the other 
late bronze age sites who were destroyed in the migration period – HaA2. But, the habitation 
continued, and we find the first ornaments with oval stamps and elongated triangles on the 
adopted shapes of northern origin, together with the evaluated autochthones shapes. That is 
an occurrence typical for the most of the sites from the transitional period in the South Morava 
and Pčinja Basin .

The Early Iron Age is recognizable by the domination of stamped pottery – mostly with false 
cord, but sometimes, a different ornaments were used – the „S“ stamps and „fish-bone“ stamps.  
The false cord ornament is common among the most of the Early Iron Age sites in the Northeast 
Macedonia, Southern Serbia and Western Bulgaria, but the other two ornament types are lack-
ing in the region of Upper Vardar, Pčinja and Bregalnica Basin. 

The Iron Age is represented with variety of pottery shapes, decorated with rectangular im-
prints and half-moon stamps. The fragments with tremolo lines can be dated in the second half 
of the VII century B.C., before the first wheel-made examples, decorated in the manner of Lower 
Vardar pottery.

In the early antique horizon, the gray pottery with hellenized and autochthones shapes is 
dominating. Since there aren’t finds from the Hellenistic period (IV – III century B.C.), we believe 
that at the beginning of the second half of the IV century, the settlement was abandoned. 

s u m m a r y

DEJAN GORGIEVSKI
MIROSLAV PETKOVSKI
NI Museum of Kumanovo
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ИЛИНКА АТАНАСОВА 
НУ Археолошки музеј на Македонија - Скопје

КУЛТНА ПЛАСТИКА ОД ЛОКАЛИТЕТОТ СВЕТИ АТАНАС 
КАЈ СЕЛО СПАНЧЕВО, КОЧАНСКО

Предмет на проучување и анализа во овој труд е фрагментираната култна пластика от-
криена во текот на сондажните истражувања на локалитетот Свети Атанас. Од целокупни-
от ма    теријал со култна намена посебно внимание ќе ѝ биде посветено на специфичната 
ант ро   поморфна пластика изработена од глина. 

Во досега публикуваниот материјал веќе е споменато дека светилиштето Свети Атанас е 
едно  слојно наоѓалиште со многу тенок културен слој, на кое, со досегашните истражувања 
се издвоени две фази на опстојување евидентирани со хоризонтална стратиграфија, со 
пот   врден правец на придвижување од југ кон север.1 Новооткрие ното светилиште нуди 
осо   бено значајни движни наоди, и според квантитет и според квалитет. 

На раноенеолитното светилиште Свети Атанас кај село Спанчево се откриени нај го ле ми-
от број глинени антропоморфни фигуринки на едно наоѓалиште од периодот на енеоли тот 
во Ре публика Македонија. Тоа, засега, е најбогатата колекција  глинени фигуринки открие-
на кај нас која може да се обработува од неколку различни аспекти.

Во делот на обработката на идеолошкиот аспект на откриениот материјал со култна на-
мена постои простор за попродлабочени анализи, но и за  поголем број прашања и претпос-
та  вени тези. Бројноста на откриениот движен и недвижен материјал со култен карактер на 
све   тилиштето Свети Атанас овозможува во потесни рамки да се направи обид за следење 
и на развојот на одредени обредни манифестации во многу тесна врска со контекстот на 
от  криениот материјал. Поради неговата разновидност, откриениот материјал, генерално, 
е поделен во две групи во зависност од неговиот движен или недвижен карактер: 

1. објекти поврзани со манифестираниот култ;
2. култно-магиски предмети користени во обредните ритуали.
1. Во првата група се вбројува материјалот кој е со недвижен карактер, и тоа: 
1а. објекти со кружна основа со различен дијаметар од 4 -18 m (сл. 1);2

1 Атанасова И., 2012; Atanasova I., 2011; Атанасова И., 2011а; Атанасова И., 2010;  Колиштркоска-Настева И., 2011.
2 Автор на приложените фотографии во текстот е Стефан Атанасов.

УДК 903:730.031(497.733)”636” 
903.269497.733)”636”
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1б. квадратни и правоаголни платформи со премаз од набиена жолта глина со димен-
зии меѓу 3 и 5 m (сл. 2);

1в. камени клупи - банкини, формирани од камен поврзан со запечена земја, со приб-
лиж ни димензии меѓу 1,25 х 2,5 m. Врз нив најчесто е прилoжувана садова керамика со 
стан  дардни и нестандардни форми, како и фрагментирана антропоморфна и зооморфна 
плас  тика, претходно фрагментирана, веројатно во обредни манифестации (сл. 3);

1г.  вкопани  јами со различни димензии со длабочина од 0,15-0,40 m. Тие не содржеле ре-
чиси никакви наоди, а многу често се откривани групирани по две заедно3 со подѕидување 
во внатрешноста. Врз нив има насипувано земја, пепел и гареж, помешан со слој од жолта 
за   печена глина, при што се  оформуваат мали кружни платформи со приближен дијаметар 
од околу 1-1,20 m.4 Споменатиот насип од земја и пепел бил исполнет со кршена керамика 
која во текот на ритуалните обреди специјално се нафрлувала врз нив, со што добиваат 
форма на мали испапчувања, односно могилки (сл. 4).

2. Во втората група се вбројува движниот материјал користен во култно-магиски цели.5 
Пред  метите од овој вид во голем процент се фрагментирани, па затоа повеќето од нив 
тешко може со сигурност типолошки да се вбројат во одредени групи, но сепак генерално 
ги издвојуваме на:

2а. предмети со нестандардни форми, минијатурни модели на садови6 и на објекти од 
гли на со култна намена како што се: модели на печки, живеалишта, култни масички, олтари 
и жртвеници. Тие речиси по правило се декорирани, и тоа во првата фаза најчесто со вре-
жу вање7 (сл. 5), а во втората потврдена фаза со графитно сликање.8 Самото присуство на 
овие макети за објекти во толку голем број и на релативно мала истражена површина упа-
ту ваат на култната намена на истражуваниот простор. Во нашата народна традиција тоа се 
об јекти кои до ден денешен се поврзуваат со плодноста и продолжувањето на семејната 
лоза и семејното огниште.9 Слична традиција на правење макети на живеалишта во Кочан-
ско се среќаваат до најново време.10

2б. антропоморфни и зооморфни фигурини е втората група предмети со нестандардна 
фор ма изработени од глина кои во голем број се откривани на наоѓалиштето. Според нив-
ната фрагметарност, при откривањето направена е и уште една поделба која се однесува 
пр  венствено на антропоморфниот материјал издвоен во неколку  категории: 1. откршени  
глави; 2. горен дел од телото со или без глави; 3. стомачни делови од тело;  4. долен дел од 
тело и 5. стапала или откршени долни делови од нозе.11 

1. При изработката на главите најчести се претстави со сумарна обаработка на лицата 
или сосема стилизирани назнаки на основните црти. Задната страна е рамна со кружна 

3 Атанасова И., 2012, 108: 5, 112: 10.
4 Атанасова И., 2012, 108: 6.
5 Овде ги издвојуваме само предметите кои имаат нестандардни форми, иако со оглед на контекстот на многу-

број ната откриена фрагментирана садова керамика многу очигледно е дека и таа била кршена и приложувана во 
фун  кција на манифестираниот обред.

6 Атанасова И., 2012, 93: 1, 3-8, 94: 2, 121, 122: 41. 
7 Атанасова И., 2012, 79: 1-7, 80: 3-7,  81: 1-4, 11, 82: 1, 5-10,122: 20, 40.
8 Атанасова И., 80: 1, 2.
9 Намичев П., 2002, 57. Многу големи сличности во изгледот и делот на декорацијата се видливи во дрвените не-

вес тински ковчези, кои, претежно во руралните средини, младите невести ги носеле со себе во новоформираниот 
дом и моделите на живеалишта кои се наоѓани декорирани со врежување.

10 На градските гробишта покрај секој гроб на јужната или западната страна има поставено таква макета на куќа 
која се користи при палењето свеќи за покој на починатите.

11 Овде нема да се задржуваме подетално на нивниот опис и споредбени примери, а ќе ги спомнеме само нај ос-
нов   ните карактеристики, бидејќи тоа е предмет на работа во други трудови или веќе на неколкупа ти е направено 
во погоре цитираната литература.
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фор ма, а предната со пластично нагласен нос, ушите се директно извлечени од лицето, со 
едно или повеќе пробиени дупчиња, додека брадата е само назначена12 (сл. 6).

Поретко, но откриени се и реалистично обработени глави кои нудат сосема реална сли-
ка на ликот. Кај нив се забележуваат одредени индивидуални обележја на личноста, грбав 
нос, цврста нагласена брада, вдлабнати очи и образи, обетки во ушите и слично13 (сл. 6а).

2. Горните делови од телата најчесто се откривани со откршени над половината со зачу-
вана биста, пластично извлечени гради, со раширени или спуштени раце покрај телото, со 
или без глава. Доколку постои врежана декорација, таа најчесто е ограни чена на предниот 
дел, и тоа со по две вертикално врежани линии одлево и оддесно, кои на горниот дел се 
пре к ршуваат под остар агол или, пак, има само пластично извлечени гради, без декорација 
или со спирално врежана линија, додека задниот дел најчесто е без декорација.14 Исклучок 
од ова е еден фрагмент кај кој и предната и задната страна се со врежани геометриски 
фор ми кои го симболизираат плодородието15 (сл. 7).

3. Во речиси сите откриени фрагменти од стомачниот дел на телото има богата врежана 
де  корација со комбинација од прави и коси линии, ромбови и точки (сл. 8, 8а). Во фрагмен-
тите од стомачните делови многу често е нагласена бременоста.16  

4. Според бројот на досега откриените фрагменти, најзастапени се делови од долниот 
дел на телото, и тоа фрагменти од фигуринки кои стојат или седат и со телото се зафрлени 
на напред или наназад17 (сл. 9, 9а). 

5. Стапала или делови од долен дел на нозе од фигурини (сл. 10). Зачувани се фрагменти 
од фигуринки со шпицести звршетоци, без декорација и сликање, но има и такви со ана-
томски правилно моделирано стапало.18 

Во анализата на материјалот кој го вбројуваме во првата група на објектите поврзани со 
ма  нифестираниот култ во прв план се поаѓа од двата засега откриени објекти со кружна ос-
нова поставени во иста линија во правец југ-север. Помалиот од нив е поставен на север-
ната страна со речиси четирипати помал дијаметар кој изнесува 4 m,19 а во него е забележ-
ливо отсуството на какви било прилози и наод од движен карактер. За разлика од него, во 
круж ниот објект со димензии од 18 m во јужниот сектор се забележани издигнати камени 
плат  форми со правоаголен облик и кружни површини исполнети со траги од горење, под 
кои се затскривани вкопани јами со различни димензии од 0,15-0,40 m длабочина. Цела-
та истра жена површина изобилува со наменски кршена садова керамика со стандардни 
и не  стандардни форми во кои доминираат фрагментите од садови - амбари, минијатурни 
мо  дели на садови и објекти, антропоморфни и зооморфни фигурини. Тука се наметнува 
едно прашање на кое засега се отворени неколку можни одговори: кому му е посветено 
све  тилиштето и дали оваа поставеност на двата кружни објекта може да се поврзе со цик-
лич носта на годишните времиња?

Досегашната споредбена анализа на откриениот материјал20 во најголема мера упатува 
токму на поврзаноста со цикличноста на годишните времиња, плодородието и плодно-
ста воопшто. Евентуални церемонии и култно-магиски обреди во своето средиште секако 
дека имало, му се поклонувале и му принесувале дарови на божеството на плодноста, но 

12 Атанасова И., 2012, 53: 2, 3, 54: 8, 96: 2, 3, 4, 70, 102: 6, 7, 8, 72.
13 Атанасова И., 2012, 53: 5, 105: 5, 122: 30.
14 Атанасова И., 2012, 54: 12, 55: 13, 14, 96: 14.
15 Атанасова И., 2012a, 148-156; Атанасова И., 2012, 54: 11, 96: 11.
16 Атанасова И., 2012, 55: 18, 56: 19-25, 59: 40, 97: 18-20, 99: 24,25, 100: 40.
17 Атанасова И., 2012, 57: 26-31, 58: 32-38, 59: 39, 92: 45, 96: 26-28, 35, 97: 34, 99: 41, 42, 101: 43, 103: 44, 105: 39.
18 Атанасова И., 2012, 60: 46-54, 61: 55-64, 62: 65-69, 97: 46, 101: 61-65, 103: 66-69, 104: 56-59.
19 Атанасова И., 2012, дадена е детална дескрипција на споменатите објекти, 12-15.
20 Атанасова И., 2012; Атанасова И., 2012a, 156.
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исто времено и на сонцето како извор на животот и на повторното раѓање на природата 
и сиот останат жив свет. И покрај големата хронолошка разлика, заради доближување, во 
слу чајов, одредени паралели правиме и со обичаите поврзани со плодноста во нашето 
поблис ко минато во етнографскиот материјал.21

Од друга страна, големиот број откриен движен материјал, а, пред сè, фигуринки, нè 
упа тува истражувањата и анализите да бидат проширени и разгледани од аспект на нив-
ното производство во локални рамки или евентуално во производството со пошироки ди-
мензии, а аналогно на тоа и нивната можна дистрибуција и промет, за почеток, кај побли-
ските наоѓалишта во регионот по течението на реката Брегалница, а во одредени случаи и 
на пооддалечените наоѓалишта во соседните култури.

Гледано од аспект на производството на фигурини, направените проучувања се зас но-
вани врз основа на неколку генерални параметри, според кои би можела да се гради од-
ре дена хронолошка, географска или контекстуална рамка и правец на дистрибуција на от-
криениот материјал, па дури се отвораат прашања и за одредени социјални аспекти повр-
зани со нивното производство.

 Прелиминарните истражувања се засновани врз три различни категории на параметри:
1. квантитативни параметри (бројна застапеност на фигурини и други предмети со култ-

на намена);
2. технолошки параметри (суровини, производна техника);
3. квалитативни параметри (пропорции, стилови, декоративни елементи);
Во сондажните археолошки истражувања, реализирани во првичните три кампањи во 

пе  риодот 2008-2010 год.,22 на светилиштето Свети Атанас е истражена вкупна површина 
од 400 m2. Откриени се голем број специфични минијатурни модели на објекти од глина 
со култна намена. Тој ансамбл на култни предмети се состои од: модели на куќи, печки, 
жрт веници, олтари, култни масички или други предмети со култна намена. Во споменатите 
кам пањи,  освен моделите на објекти  откриени се и повеќе од  стотина разновидни антро-
по морфни керамички фрагменти. Оттаму, во поглед на квантитативниот параметар ова 
све  тилиште се вбројува во наоѓалиштата кај кои во просек на 100 m2 се издвојуваат апро к-
си мативно 25 антропоморфни фрагменти, на која бројка треба да се додадат и останатите 
предмети со култна намена, што претставува една сосема завидна бројка. 

Токму големината на оваа  бројка отвора голем број непоставени  прашања на кои е пот-
ре бен одговор, кои, пак, од друга страна, го отвораат и прашањето за социјалниот аспект 
при производството и продукцијата на откриениот движен наод: дали сите откриени пред-
мети биле директно вклучени во одредени ритуално-магиски обреди и која е целната гру-
па кон која е наменето нивното производство? Дали се наменети само за една населба, 
односно одредена мала група, или можеби станува збор за култен центар со поширок оп-
фат? Па дури може да се  постави и прашањето: Дали, можеби се работи за центар за произ-
вод ство на антропоморфни претстави, кои во определен контекст се дистрибуирани на 
поблиските енеолитски населби?

Земајќи го предвид квантитативниот параметар во поглед на застапеноста на движниот 
наод со култен карактер, може да се истакне дека добиените резултати укажуваат, со многу 
голема веројатност, постоење на култен центар со поширок регионален опфат кој е наме-
нет за поширока целна група на корисници.

Во однос на технолошките параметри според употребениот материјал, сите досега от-
криени фрагменти на антропоморфни фигурини на светилиштето се изработени од глина 

21 Атанасова И., 2010; 9-10; Атанасова И., 2012, 43-45.
22 Земени се предвид само првите истражувачки кампањи на кои раководител на ископувањата беше авторот 

на текстов.
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или во комбинација на камен и глина, а можат да се поделат во две групи:
а) фигуринки кои целосно биле изработувани од глина, вклучително и самата основа, 

односно јадрото; 
б) фигуринки изработени во комбинирана техника за јадрото, односно за основата е 

ко ристен камен од вулканско потекло, а за површинскиот дел печена или сушена глина.
Тие најчесто биле изработувани во неколку засебни целини, подоцна спојувани. За јад-

ро то е користен вулкански камен или глина. Кај фигуринките, кај кои и јадрото е од глина, 
истото прво се печело на висока температура за постигнување на поголема цврстина. Врз 
јадрото се налепувала смеса од прочистена земја која по сушењето се декорирала. По спо-
ју вањето се преливала со уште еден слој од поретка глинена каша без примеси и на крајот 
сле дувала доработка и нејзино печење, а мазнењето и полирањето, доколку го има, било 
за вршниот процес.23

Прашањето кое се наметнува врз основа на технолошките параметри е: зошто кај голем 
дел од откриените антропоморфни претстави, на ова наоѓалиште, во основата се наоѓа вул -
кански камен? Дали одговорот на поставеното прашање може да се побара во богатството 
и експлоатацијата на опал, кварц и габро, присутна сè до ден денешен во непосредно то 
опкружување,24 а кое било од огромно, ако не и пресудно значење за праисторискиот човек.

При разгледување на третиот параметар се поаѓа од фактот дека најголемиот дел од 
фи  гуринките се откривани фрагментирани. Според димензиите на откриените фрагменти, 
нив ната евентуална височина би можела да е доста различна и таа би се движела од 3, па 
до такви со височина и до 30 cm. Според формата и положбата на телото може да се на-
прави поделба на:

-фигуринки кои седат или со горниот дел на телото се зафрлени нанапред или наназад;
- глинени фигуринки кои стојат и тоа рамни и цилиндрични .
Според декорацијата исто така може да се поделат во две основни групи:
- фигуринки кај кои со комбинација од врежување прави, коси, спирални и цик-цак ли-

нии се формираат одредени геометриски форми или знаци. Кај некои од нив има и бела 
пастелна боја во врежаните делови или, пак, траги од суво црвено боење;

- фигуринки без декорација, врежување или боење.
Во делот на декорацијата видливи се одредени шаблони во користените мотиви. Сепак, 

при  суството на орнаментиката кај предметите од предисторискиот период во никој случај 
не смее да биде прифатена само како декорација, туку повеќе како испраќање порака, сиг-
нал или, пак, како составен дел на одредени обредно-магиски елементи. Според Б. Нико-
лов, во знаците од коишто бил составен орнаментот биле содржани одредени магиски по-
раки со апотропејско значење за тогашниот човек.25

По однос на третиот поставен параметар одговори треба да се побараат и во фрагментар-
носта на антропоморфните претстави, дали е случајна или во неа се содржи дел од обред-
ната церемонија; дали при нивното ритуално кршење, учесниците во церемониите земале 
делови од овие фигурки кои ги носеле со себе во населбите, е прашање кое на некој начин 
нè поврзува со веќе претходно поставените прашања.

Речиси сите откриени антропоморфни фигуринки се откриени фрагментирани, а и пок-
рај сите обиди не можат да се поврзат меѓусебе, што упатува на сосема логична претпос-
тав ка дека е можно учесниците во церемониите на заминување да земале дел од тие 
фраг  менти со себе за благосостојба и напредок во нивните семејни заедници.26 Ваквата 

23 Атанасова И., 2012, 35-37.  Разработен е процесот на производство на откриените фигуринки. 
24 Блажев К. - Наунов Ј., 2003, 18.
25 Николов Б., 1972, 40.
26 И овде сличостите ги бараме во етнологијата како наука, до денес е присутен обичајот, од колачот или погачата 

за здравје која се крши и се раздава на роднини и пријатели барем едно парче да се однесе во семејната куќа за 
здравје и благосостојба во семејството.
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прет  поставка, во прв ред, ја засноваме врз големиот број аналогни откриени фрагмен-
ти во населбите во контекст на домашни култни светилишта, меѓутоа, нивната бројност 
е далеку под оваа која е констатирана во Свети Атанас. Тука би ги наброиле потврдените 
пое динечни или бројно поскромни наоди на енеолитските наоѓалиште во непосредното 
оп  кружување: Пилаво кај Бурилчево,27 Горни Балван кај Штип,28 Виничко Кале кај Виница,29 
Град кај Делчево,30 Цареви Кули кај Струмица,31 како и во подалечното опкружување во 
Бра т миловци кај Лесковац.32 Од друга страна, пак, тоа повторно нè упатува на нивното 
произ водство за поширока целна група, односно за покривање на еден поширок регион.

Заклучни согледувања

Теракотната пластика од Свети Атанас се вклопува во основните рамки  карактеристич-
ни за енеолитскиот период во централнобалканските простори.

При проучувањето и направените анализи на материјалот откриен на светилиштето 
Свети Атанас, како од движен така и од недвижен карактер, пред нас неминовно се појавија 
по веќе прашања од аспект на основните поставени параметри кои го окупираат нашето 
вни  мание. Прашањата кои во текот на анализите се појавуваа сами по себе, неминовно 
пов   лекуваат и одредени заклучоци и делумни одговори кои допрва ќе треба да се градат 
и надополнуваат.

Во врска со квантитативниот параметар, одговорот на прашањето што си го поставува-
ме се наметнува сам по себе, а тоа е дека светилиштето Свети Атанас, барем според број-
нос та на досега откриениот култен материјал, кој изнесува приближно околу 25 фрагмен-
ти на 100 m2, се вбројува во наоѓалишта на кои се среќаваат меѓу 10-50 антропоморфни 
прет стави33. Одовде произлегуваат и неколку одговори кои ги толкуваат изведените пот -
пра шања. Токму во квантитативниот параметар го наоѓаме и одговорот на прашањето за 
каква целна група била наменета откриената култна пластика. Бројната застапеност на 
от   криениот материјал упатува на постоење култно средиште со поширок опфат, односно 
култен центар со пошироки рамки.

Контекстот на откриениот материјал сам по себе упатува на неговата примарна улога и 
ди рект  ната поврзаност со ритуално-магиските обреди. Движниот материјал е откриван во 
или околу објекти специјално подготвувани за одредената намена. Тие во својата основа ги 
содржат фор  мите кои се среќаваат и во движниот материјал во глинените модели на: куќи, ол-
тари, печки и др., а сите тие заедно се во или околу објектите со кружна и правоаголна форма.

Од друга страна, стои прашањето: Κому му е посветено ова светилиште? Повторно од-
говорот го бараме во археолошкиот контекст, кружните објекти поставени на јужната по  -
големиот, а на северната помалиот круг. Во јужниот круг има изобилие од материјал, а 
се   верниот е празен. Поставени се правилно во однос на страните на светот и уште еднаш 
се повикуваме на народните песни каде се споменува славењето на малото и големото, 
од   носно зимското и летното сонце, и тука го наоѓаме одговорот на кому.

Неспорен е фактот дека ваков тип фигурини, украсени со слични мотиви, со извесни раз -
ли ки во техниките на украсување (врежување, мазнење, сликање) се евидентирани на по  ши-
ро ките простори на територијата од Источна Европа, преку Долното Подунавје, Балка нот, 

27 Колиштркоска-Настева И., 1999, 25-32.
28 Нацев Т., 2009, сл. 44-62б.
29 Atanasova I., 2011, 236.
30 Колиштркоска-Настева И., 2006.
31 Рујак З., 2007.
32 Булатовић А. - Јовић С., 2011, 353-360, сл.1 и 2.
33 Terna S., 2011, 12-14.
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Се верна Грција и Јужна Албанија. Според нивната дистрибуција, како и датирањето и кван-
титативната застапеност во одредени региони, сосема е оправдано да се спомене можноста 
дека на просторите од централниот Балкан тие стигнале со миграциите од североисток во 
втората половина на V милениум пр. н.е., меѓутоа, во зависност од големината и доминант-
носта на автохтоните неолитски култури добивале и одредени локални каракте рис тики.

Периодот на енеолитот изобилува со појавата на женски претстави изработени најчесто 
во глина, камен или коска. Тие честопати во литературата се споменуваат како „фигурини/
божици на плодноста“ или, пак „големи/божици мајки“ и сл. Иако, генерално, се вклопуваат 
во една општа иконографија, се разликуваат според нивните пропорции, стилот и орна мен-
тиката. Вниманието на голем број истражувачи е окупирано врз нив низ целиот XX век, но 
најчесто е фокусирано на религискиот, односно идеолошкиот аспект на фигурините. Иако 
гледано од денешен аспект на поимање на нештата, тие во себе содржат и одредена умет-
ничка димензија, и како такви може да се анализираат и издвоено, односно за праистори-
скиот човек таа имала симболичен карактер. При изработката на предметите во свеста на 
праисторискиот човек не постоеле елементи чија функција би можеле да ја сведеме на де-
ко ративно во современата смисла на зборот, во нивната изработка не постои случајност 
или симбол со второстепено значење. Тоа што за нас е само декорација, имало точно опре-
делено значење за тогашните жители, емитирало конкретни пораки. Тоа ја определувало 
нивната позиција во соодносот со останатите предмети, при практикувањето на обредите.34

Во никој случај не би требало да биде занемарен ни процесот на нивното производство, 
кој отвора и поширок простор за натамошни истражувања и анализи.

Во основа, целата таа пластика се вклопува во една општа иконографија. Сепак,  дел од 
неа има свои индивидуални обележја и специфики кои се резултат, како на локалните тра-
диции така и на умешноста на мајсторот. Тие, без исклучок, го заземаат централното место 
при дефинирањето на духовниот живот во енеолитот. Иако археолошката граѓа од овој 
вид е многубројна и разновидна, секое ново откритие  е само уште еден зрак светлина во 
споз навањето на духовниот живот на древните народи.

Човекот уште од најстари времиња преку симболи, слики и митови го прикажувал и се 
обидувал да проникне во тајните на космосот, на сопственото постоење, на раѓањето и 
смртта, како појави. При формирањето на сопствената претстава за божественото, тој  соз-
дал верување во цикличното продолжување на животот. Најчести биле претставите на бо-
жествата кои поседувале способност смртта да ја претворат во живот и во чии тела започ-
нува нов живот, од што би можела да се извлече констатацијата дека тие биле од особена 
важност за тогашното население.

Секој определен тип глинени фигуринки веројатно си имал точно определено место и 
намена во социјално-духовниот живот на енеолитскиот човек.

Археолошките истражувања на праисториските наоѓалишта недвосмислено укажуваат 
дека уште кај најстарите земјоделски заедници населението пројавувало знаци на заем на 
поврзаност со природата и практикување голем број култови и верувања проследени со 
соодветни обреди. Во нивното практикување најчесто користеле предмети со нестан дард-
ни и несекојдневни форми изработени специјално за намената. При нивното де фи ни рање, 
оче кувано, забележлив е одреден континуитет во зависност од стопанскиот и општестве-
ниот развој во однос на претходните епохи. Тие биле предмет на внимание од поголем 
број на истражувачи.35

34 Антонова E. В. , 1984, 49-50.
35 Gimbutas M, 1982; Lazarovici C. M., 2005; Bailey D., 2000.
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The largest number of clay anthropomorphic figurines from one Eneolithic site in the Repub-
lic of Macedonia has been discovered at the Early Eneolithic sanctuary of “Sveti Atanas” near 
the village Spančevo. For now, this is the richest discovered collection of clay figurines in our 
country and it can be analyzed from several different aspects.The quantity of discovered move-
able and immoveable material with cult character at the sanctuary of “Sveti Atanas” allows us to 
follow the development of certain ritual manifestations in close relation to the context. Due to 
its variety, the discovered material is generally divided in two groups depending on its movable 
or immoveable character:

1. Buildings related to the manifested cult;
2. Cult-magic objects used in rituals; The large quantity of movable finds, figurines above all, 

directs us to expand the research and analysis and look at them from the aspect of their produc-
tion in local boundaries, production in wider dimensions, as well as possible distribution and 
frequency at the closer sites in the region along the Bregalnica River for the beginning, and at 
the remote sites of the neighbouring cultures. The preliminary research is based on three differ-
ent categories of parameters:

1. Quantitative parameters (numerical presence of figurines and other objects with cult purpose)
2. Technological parameters (raw materials, production techniques)
3. Qualitative parameters (proportions, styles, decorative elements). During the research and 

the conducted analysis on the material with moveable and immoveable character, discovered 
at the sanctuary “Sveti Atanas”, several questions from the aspect of the basic parameters have 
emerged to occupy our attention. The questions that emerged during the analyses implied cer-
tain conclusions and partial answers which have to be structured and upgraded from this point 
on. The sanctuary of Sveti Atanas, at least by the number of the discovered cult material, which 
is approximately 25 fragments on 100 m2, is among the sites where 10-50 anthropomorphic 
figurines are found. That is why the quantitative parameter gives the answer of what is the target 
group of the discovered cult figurines. The numeric presence of the discovered material sug-
gests the existence of a cult centre of wider range. The context of the discovered material implies 
its primary role and relation to ritual-magic events. The moveable material was discovered in or 
around the buildings, which were specially prepared for the certain purpose. In their plan they 
contain forms which are found in the clay models of houses, altars, and kilns etc., objects which 
are found inside or around the actual buildings with circular or rectangular shape.

On the other hand, there is the question: Whom this sanctuary is devoted to? Again, the an-
swer we find in the archaeological context i.e. the two circular buildings of which the larger is 
located on southern terrace and the smaller circle is on the north. The south circle is abundant in 
finds while the north is empty. They are positioned on the regular axis of the sides of the world, 
and once again we recall the songs in the folklore which celebrate the small and the large i.e. the 
winter and the summer sun to give answer to the question whom to? 

И. Атанасова, Култна пластика од локалитетот Свети Атанас кај село Спанчево, Кочанско

s u m m a r y

ILINKA ATANASOVA
NI Archaeological museum of Macedonia - Skopje

CULT FIGURINES FROM THE SITE SVETI ATANAS NEAR THE VILLAGE 
SPANČEVO, KOČANI



Maced. acta archaeol. 21 

119

   Библиографија

Антонова Е.В., 1984, Очерки кулътуры дрвних земледелъцев Передней и Средней Азии,  Москва.

Атанасова И. 2012,  Свети Атанас, енеолитско светилиште кај село Спанчево Кочанско, Кочани.

Атанасова И., 2012a Антропоморфни фигурини од Спанчево, Кочанско, Македонско наследство,  
   год. XVI, бр. 40-41, Скопје, 148-156.

Atanasova I. 2011,  Anthropomorhic Cult Plastic from Eneolithic Sanctuary near Village Spancevo,   
    Kocani, Златното пето хилядолетие. Тракия и съседните райони през каменно- 
   медната епоха, Доклади от международен симпозиум в Пазарджик, Юндола,  
   26-30.10.2009 г.

Атанасова И., 2011а, Резултати од ископувањата на раноенеолитското светилиште  „Св. Атанас“ кај с.  
   Спанчево - Кочани, Maced. аcta archaeol. 20, Скопје.

Атанасова И., 2010,  Култна пластика од енеолитското наоѓалиште Св. Атанас, с. Спанчево-  
   Кочанско (каталог), Кочани. 

Блажев К., Наунов Ј., 2003, Кочани и Кочанско од праисторијата до денес, Кочани.

Булатовић А., Јовић С., 2011, Антропоморфна фигурина из Братмиловца, Лесковачки зборник LI,   
   Лесковац, 353-360.

Колиштркоска-Настева И., 1999, Антропоморфни и зооморфни фигурини од енеолитскиот период,  
   Maced. аcta archaeol. 15, Скопје, 25-32.

Колиштркоска-Настева И., 2006, Енеолитско наоѓалиште во делчевско, Maced. аcta archaeol. 17, Скопје,  
   81-92.
 
Намичев П., 2002,  Пијанец, рурална архитектура од XIX и почетокот на XX век, Скопје.

Нацев Т., 2009,   Трите керамитки, резултати од заштитните археолошки истражувања  
   Злетовица 2007-2009 (каталог), Штип.

Рујак З., 2007,   Праисториската населба на локалитетот Јужен Рид-Цареви Кули и проблемот  
   на преодот меѓу доцноенеолитската и ранобронзената епоха во Југоисточна  
   Македонија, Зборник на трудови во спомен на Јован Ананиев, Струмица, 17-37.

Bailey D., 2000,   Balkan Prehistory exclusion, incorporation and identity, London-New York.

Gimbutas M., 1982,  The Goddesses and Gods of Old Europe, 6500-3500 bc Myths and Cult Images, Berkeley  
   - Los Angeles.

Lazarovici C.M., 2005,  Anthropomorphic statuettes from Cucuteni-Tripolye: some signs and  symbols,  
   Documenta Praehistorica XXXII, Ljubljana, 231-235.

Terna S., 2011,   The production of Anthropoмоrphous Figurines in the Cucuteni-Tripolye Culture  
   (Coper Age, 5050-3150 cal. BC).  Problems and Directions of Research,  Newsletter of  
   the coroplastc studies interest group No. 6, Summer, 12-14.





АЛЕКСАНДРА ПАПАЗОВСКА
НУ Археолошки музеј на Македонија - Скопје

МАЛИ ДОЛ - ПРАИСТОРИСКА НЕКРОПОЛА 
КАЈ СЕЛОТО ТРЕМНИК, НЕГОТИНО

Aрхеолошкиот локалитет Мали Дол кај с. Тремник, Неготино досега беше непознат за ар-
хе о  лошката јавност. Првични податоци за оваа некропола се добиeни од сопственикот на 
ни  вата, кој при изградба на штала наишол на камени конструкции, и притоа пронашол две 
брон   зени игли кои ги пријавил во Музејот на град Неготино (план 1). Во 2008 год. Музејот на 
град Не  готино со мала интервенција истражил четири гроба - цисти, од кои две биле вид ливи 
на по в ршината на теренот, а другите растурени.1 Притоа, биле пронајдени две брон зени игли 
и една килибарна перла кои се датираат кон крајот на бронзеното време (XII век пр. н.е.).

Археолошки ископувања со заштитни мерки се одвиваа во текот на 2009 и 2011 год. на 
мошне ограничен простор, ограден со градинарски култури и винова лоза (сл. 1). Се кон-
ста ти  раше дека првиот слој до длабочина од 30 cm беше преоран со земјоделски ак тив-
нос ти, а гробовите беа вкопани во слој светлокафена глинеста земја на длабочина од 0,80 
до 1 m. Со истражувањето на предвидениот простор беа откриени вкупно 38 погребувања 
(план 2), кои при  паѓаат на два хоризонтa погребувањa (план 3). Првиот хоризонт се датира 
во преод ни от период од бронзеното кон раното железно време, а вториот во периодот на 
сред ни от век, т.е. во XI-XII век.2 Со употребата на некрополата во еден поширок вре мен ски 
распон забележани се појави каде што одредени гробови биле реупотребени и ис ко рис те-
ни од подоцнежните погребувања од вториот хоризонт. 

Некрополата од преодниот период е од типот на рамни некрополи организирана во 
ре  дови, а засега се документирани четири реда. Овие гробови ја претставуваат пе ри фе-
ри јата на некрополата која се шири на исток од нив. Источната граница се движи до врвот 
на ридот каде на површината се видливи бројни остатоци од растурени гро бо ви. Досега е 
еви  дентно дека кон запад нема појава на гробови.3 Сепак, во овој степен од истраженост сè 

1 Благодарност до сопственикот на нивата г. Пео Колев, кој при изградба на шталата ги открил и пријавил гро бо-
ви те во Музејот на град Неготино и за неговата сестрана соработка.

2 Во овој труд ќе бидат претставени резултатите само од првиот хоризонт на погребување кој се однесува на 
пра  историската некропола, додека материјалот и резултатите од средновековната некропола сè уште се во фаза на 
об  работка.

3 Податокот е поткрепен со фактот што западно од гробовите постојат објекти за живеење и според усните по да-
то ци од сопствениците не биле пронајдени никакви остатоци од гробни конструкции.

УДК 726.8:903.7(497.714)”639”
  393:726(497.714)”639”

121



122

А. Папазовска, Мали Дол - праисториска некропола кај селото Тремник, Неготино

Сл. 1.

План 1. Геодетски план на 
месноста Мали Дол, с. Тремник

уште не може јасно да се утврдат нејзините граници. На просторот се нао ѓа  ат бројни објекти 
за живеење и земјиште кое се користи за земјоделски активности, така што некрополата 
пос  тојано претрпува одредени оштетувања. 

Гробните форми се претставени со четири типа, и тоа: конструкции на цисти направени 
од поголеми и помали камени плочи, елипсовидни јами вкопани во слој на светлокафена 
гли   неста земја, гробови со кремација во урни и слободни кремации.

Првата гробна форма - цисти (сл. 2) направени од камени плочи е најчеста, и во неа е 
прак  тикувана инхумација. Тоа се гробови направени од поголеми и помали камени плочи, 
вко  пани во претходно формирана јама со дно од набиена земја и покриени со камени пло-
чи. На овој тип му припаѓаат гробовите бр. 1, 8, 10, 11, 16, 17, 28, 29, 30, 31 и 34. Гробовите 
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План 2. Основа на 
некрополата Мали 
Дол, с. Тремник.

План 3. Двата 
хоризонти на 
погребување на 
некрополата  Мали 
Дол, с. Тремник
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А. Папазовска, Мали Дол - праисториска некропола кај селото Тремник, Неготино

биле формирани на тој начин што врз гробната конструкција - циста, бил направен насип 
од ситни и покрупни речни камења наредени еден врз друг во 2 до 4 реда, како што се 
гробовите 8 и 10 (сл. 3). Ваквиот насип од камења претставува гробен маркер, кој сод ржи 
елементи на тумуларните погребувања. Ова е многу честа појава кај гробовите од доцното 
брон зе но   време, а најдобра илустрација за тоа има во некрополата Уланци, но вакви при -
мери среќаваме и во бројните некрополи од доцното бронзено време во Грција и Ал ба -
нија. Кај повеќето гробови каде што се среќава појава на повеќекратни погребувања не -
достасува камениот насип. Кај двојните погребувања остеолошкиот материјал најчесто 
бил собиран покрај нозете на покојникот (сл. 4). Но кај неколку погребувања (како што се 
гро бовите бр. 29, 30, 34) среќаваме појава на положување остеолошките остатоци од при-
мар ниот покојник врз гробната конструкција, т.е. врз покривните плочи на цистата (сл. 5). 
Во случај како што е гробот 30 (T.XV), покрај примарниот скелет положен врз гробната кон-
струк  ција, се откри уште еден череп веднаш покрај цистата на ниво на покривната плоча. 
Се издвојува и еден интересен случај каде комората е поделена на два дела и во помалата 
ко  мора беа положени остатоците од примарното погребување (сл. 6).

Втор гробен тип е гробната конструкција - јама (сл. 7) изведена со вкопување во слојот 
све  тлокафена глинеста земја, најчесто со овална форма, и потоа покриена со земја нај-
чес то без никакви одбележувања (такви се гробовите бр. 33 и 37; T.XVII и T.XIX). Поретко 
површината на гробот ја означувале со покривање од камени плочи, како што е случајот со 
гроб 17 (T.VI) или, пак, со обрабување од речни камења, како што е гробот 14 (T.V).

Третиот тип се гробови - урни со кремација (сл. 8). Од овој тип гробови се откриени три 
пог ребувања (гроб 9, 26 и 27; T.II, T.XI, Т.XIII). Интересно е изостанувањето на гробната кон-
струк ција, дури не се забележува ни јама каде била положена урната. Остеолошкиот ма те-
ри  јал заедно со прилозите бил положен во еден поголем сад од типот на амфора и потоа 
пок  риен со капак - сад со кантаровидна форма. Во еден случај амфората првично беше 
зат ворена со камен и потоа покриена со капакот. Со оглед на нивната малобројност, во 

Сл. 2. Гроб 29, гробна конструкција циста. Сл. 3. Насип врз гроб 8.
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Сл. 4. Гроб 10, двојно 
погребување.

Сл. 5. Погребување врз гроб 29. Сл. 6. Гроб 30, циста со две 
комори.

овој степен на истраженост не можеме да зборуваме за нивната поставеност во рамките 
на некрополата, но едно е сосема извесно, т.е. дека тие ги почитувале претходните пог ре-
бу   вања на инхумации и се погребувале во нивна непосредна близина (сл. 9). 

Четвртиот тип гробови е слободна кремација покриена со крупни и поситни речни ка-
ме ња (сл. 10). Овој тип гробови е претставен само со едно погребување (гроб 20; T.VI). Гроб-
на  та конструкција е претставена со една групација на помали и поголеми камења со кои 
биле покриени остеолошките остатоците на кремиран покојникот. 

Посебна појава е конструкцијата со насип од речни камења наредени во четири реда, 
ра   ботно означена како гроб бр. 19 (сл. 11; T.VIII). Наликува на јама исполнета со камења, 
но без остатоци од остеолошки материјал. Поради недостапноста на теренот не можеме 
со сигурност да потврдиме дали се работи за лажен гроб или, пак, можеби дел од некаква 
кон    струкција поврзана со гробот 9 кој е во непосредна близина.

Во рамките на оваа некропола среќаваме биритуалност во погребувањето. Доминира 
по г    ребување со згрчена инхумација, при што покојниците се ориентирани во правец ис-
ток- запад или југозапад-североисток (гробовите бр. 8, 10, 11, 14, 16, 17, 29, 30, 31 и 33; план 2 
и 3). Притоа, жените се свртени на левата (сл. 12), а мажите на десната страна. Појавата е ти-
пич    на за културната група Уланци, евидентна во најдобро истражената некропола од оваа 
гру  па, некрополата Димов Гроб кај селото Уланци, како и Водоврати.4 Покрај инхумацијата, 
се среќаваат и неколку гробови каде покојниците се кремирани. Притоа може да се кон-
ста  тира дека кремацијата била вршена на друго место, за кое засега немаме податоци. По 
кре мирањето остатоците од остеолошкиот материјал биле исчистени и положени во урна-
та. Само во еден гроб (циста) се појавуваат двата ритуали на погребување. Така, покрај ос-
тео лошкиот материјал на покојникот кој е положен во згрчена положба, има и остатоци од 
кре миран остеолошки материјал на друга возрасна индивидуа.5 Антрополошките анализи 

4 Митревски Д., 1997, 37, 39; Видески З., 2006, 50.
5 Засега се работи за изолирана појава и не можеме да изложиме поконкретна констатација. Можеби се работи 

само за упад кој е поврзан со формирање на гробната конструкција 11. Но секако и многу интересен податок кој 
говори за карактерот на некрополата.
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покажаа дека возраста на починатите е, главно, меѓу 40-50 години со исклучок на две деца 
од 6 и околу 10 години, еден јувенил (15-17 год.) и една возрасна индивидуа која живеела 
подолго од 65 гoдини. Жените, главно, живееле до 40 година, а поголем дел мажите по-
долго од таа возраст.6 Скелетните остатоци се слабо зачувани, и се со динарска и динар-
ско- медитеранска припадност, со што е потврдена сличност со покојниците од со седната 
некропола Димов Гроб кај с. Уланци. За жал, кремираните скелети се лошо за чу вани и не-
целосни, така што не можеше да се одредат нивните параметри, како што е и по лот, освен 
тоа дека старосната граница е широко адултна (20-40 год.).

Што се однесува до гробните прилози, тие не се бројни, но се присутни во поголем број 
пог ребувања, иако има и такви гробови каде нема гробни прилози. Секако најброен е ке-
ра мичкиот материјал. Покрај гробниот инвентар кој бил положуван во гробот, среќаваме 
бројна фрагментирана керамика како во гробот, така и околу него. Најверојатно таа е сос-
та вен дел од некој погребен ритуал (T.XX). 

Накит

Меѓу откриениoт накит најзастапени се иглите (Т.XXIII.1). Засега се присутни четири типа 
на игли, и тоа: со купаста, конична, кружна и дисковидна глава. Иглите со купаста глава 

6 Антрополошките анализи се изведени од д-р Фаница Велјановска.

Сл. 7.  Гроб 33, гробна конструкција - јама. Сл. 8. Гроб 27, гробна конструкција - урна.

Сл. 9. Сонда 5, истражување 2011 г. Сл. 10. Гроб 20, кремација.
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Сл. 11. Гроб 19. Сл. 12. Гроб 11, згрчена инхумација.

(Т.XXIII.1ѓ) претставуваат чест наод во гробовите од уланечката културна група,7 кои се 
среќаваат кај машките погребувања и тоа како дел од тоалетен сет, заедно со бронзен нож 
и камен острач (Т. XXIII.4-9).8 Иглите со конкавна глава (кат. бр. 6; Т.XXIII.1а, б) се застапени во 
две варијанти: со задебелување што одговара на тип Б-1 според Kilian - Dilmeier и без за де -
белување.9 Последниот тип игли со дисковидна глава (кат. бр. 1-2; Т.XXIII.1а) се познати во 
Вер гина во најраните субмикенски погребувања и тоа кај женските погребувања, најчесто 
нао  ѓани во пар. 

Покрај иглите, останатите наоди на накит се две спирално навиени обетки и два при ме-
ро ци на ѓердани (Т.XXIII.2). Овој тип обетки е мошне честа појава кај женските погребувања 
на некрополата Димов Гроб-Уланци. Карактеристичен е за субмикенските погребувања, 
каде многу често биле изработувани од благородни материјали (злато и сребро),10 но нај-
чес то се наоѓаат примероци изработени од бронзена жица. На некрополата Мали Дол се 
от кри  ја неколку интересни примероци од ѓердани. Тие претставуваат составен дел од жен -
скиот накит. Првиот е изведен од мониста со кружна форма од стаклена паста со сина боја 
(Т.XXIII.3),11 а вториот е направен од комбинација на неколку типа перли со различни ди-
мен  зии со жолта, бела и темнокафена боја од стаклена паста и коска (Т.XXXIII.10).

 Утилитарни предмети 

Влијанието на егејското бронзено време е мошне јасно воочливо кај трите бронзени но-
жеви (T.XXIII.6, 7, 9). Двете ножиња (T.XXIII.7, 9) се откриени како дел од тоалетен сет. Ножот 

7 Митревски Д., 1995, 60-61, сл.18; Videski Z., 2007, 213, LVb-c; Видески З., 2006, 86-90, сл. 40.
8 Videski Z., 2007, 212-213. 
9 Kilian-Dilmeier I., 1984, 66-68; Donder H., 1999, 94-95.
10 Bouzek J., 1985, 170.
11 Karamitrou-Mendessidi G., 2000, 601. На некрополата во Ајани во повеќе погребувања биле откриени стаклени 

перли.
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со нитни (кат. бр. 13; T.I.1; T.XXIII.6) според N.K. Sandars е многу популарен тип во егејскиот 
свет и се среќава низ целиот период на доцното бронзено време (LH).12 Да ти ра њето на 
овој тип ножеви е во периодот меѓу XIII-XII век пр. н.е.13 Вакви примероци се сре ќаваат 
и на некрополата Феја Петра.14 Посебно се интересни двата примероци (кат. бр. 14 и 15; 
T. XXIII.7, 9) без отвори за нитни на рачките. Во основа, тие припаѓаат на типот Ia спо ред 
класификацијата на N. K. Sandars, но се забележуваат нови елементи, како што е вре жу ва-
ње то две паралелни линии на горниот дел од сечилото и закривената рачка. Со тоа, оваа 
гру па ножеви ќе се одвои како локална варијанта на групата Уланци.15 

Откриени се два тоалетни сета составени од еден камен острач, бронзен нож и брон-
зена игла (T.VI; T.XIII). Тие имале функција за одржување на хигиената. Вакви при ме р оци 
среќаваме и во машките гробови на некрополата Димов Гроб, како и во гробот во Хипо-
дром.16 Камениот острач хронолошки не е осетлив предмет, но зборува за не пос ред ната 
поврзаност со подоцнежните, т.н. тоалетни реквизити од железното време, каде овие 
предмети најчесто се појавуваат во сет од камен острач, со железен брич и пинцета.17 
Оваа појава на тоалетен сет длабоко ќе се вкорени во материјалната култура на овие пра-
ис ториски заедници, така што ќе опстои еден подолг временски период и ќе стане една 
важ на карактеристика на машките погребувања во железното време. Камените острачи 
се направени од локален песочник со правоаголна форма и перфорирани во горниот дел 
(T.XXIII.4, 5, 8). Овие предмети се застапени во хоризонтите 14b и 14а во Кастанас од доцно-
то бронзено време.18

Керамика 

Керамичкиот материјал е застапен со монохромна и мат сликана керамика. Кај мо но-
хром ната керамика се забележува унифицираност како на фактурата така и на формите. 
Се из двојуваат три форми, и тоа: кантарос, бокал и чаша. Тоа се омилени и најчесто за-
стапени ке рамички форми на доцно бронзенодопските локалитети по долината на река-
та Вардар како Кастанас, Асирос, Тумба Солун, Вардарски Рид, Кофилак Уланци, Орешани, 
Варвара, Долно Соње и др. Кантаросот од гробот 9 (кат. бр. 20; T.II.1; T.XXI.4) претставува 
типичен при ме рок кој мошне често се среќава меѓу гробните прилози во погребувањата 
од доцното брон зе но време. Формата е омилена во културната група Уланци и одговара 
на LHIIIC периодот. Во Кас танас првпат се јавува во слојот 16 (околу 1300 год. пр. н.е.),19 но 
најмногу соодветствува со слојот 14b, т.е. по 1190 год. пр. н.е.20 Карактеристично е што овој 
тип рачки на Кастанас многу често се појавува меѓу фрагментираните кантароси и чаши, 
и тоа од слојот 13, па сè до слојот 4. Кантаросот од гробот 8 (кат. бр. 19; T.I.1;T.XXI.6) е деко-
риран со канелирање на нај  широкиот дел на стомакот. Оваа декорација претставува една 
основна карактеристика на слоевите на преодниот период и раното железно време. Во 
повеќеслојните населби по долен Вардар (Кастанас, Вардаровца, Вардина) се поврзува за 
изгорените и разурнати слое ви од тоа време.21 Кантароси со овој тип декорација на Каста-
нас се најзастапени во слое ви те од 12-10. Канелирањето како нов елемент во керамиката 

12 Sandars N. K., 1955, 175.
13 Aliu S., 2007, 242. Овој тип припаѓа на типот I (А3) според Аliu.
14 Valla M., 2003, 370, fig. 20; Κουκουλη-Χρυσανθακη Χ., 1992, 581-585, каде го означува како тип I.
15 Видески З., 2006, 92.
16 Митревски Д., 1995, 74; Видески З., 2006, 85-86, сл.39; Mitrevski D., 2006, 89, Fig. 3.
17 Митревски Д., 1997, 58-59.
18 Каstanas 6,1987, 53-55, Taf. 11, 6-9, Taf. 13, 5-10.
19 Каstanas 3, 1984, Tafel 27,5, Schicht 16,5.
20 Каstanas 3, 1984, Tafel 46,4, Schicht 14b.
21 Stefanovich M.,1973, 149; Митревски Д., 1997, 60.
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се поврзува со северните продори во Долното Повардарие. Се јавува во слоевите LHIIIB2 и 
LHIII околу 1200 год. пр. н.е. Интересна е појавата на кантаросот со апликации со зашилени 
врвови на рачките (кат. бр. 22; T.VII.4; T.XIV.6). Формата е типична за доцното хеладско вре-
ме, но изработена во ло ка лен манир.22 

Амфорите со четири лентести држалки (T.XI.1, 3; T.XII.1) биле користени како гробни форми 
- урни кои имаат северно потекло. На територијата на Република Македонија нај евидентна 
е нејзината појава на некрополата Хиподром кај Скопје. Оваа форма е ка рак те рис тична за 
северните областите во средното и доцното бронзено време, а кои припаѓаат на културната 
група Доња Брњица. Засега на локалитетот Мали Дол оваа форма се среќава во две варијанти 
и нивната функција е како урни на некрополите со спалени покојници. Тие многу често се 
среќаваат и во населбинските слоеви од крајот на доцното бронзено вре ме.23 Во основа, тоа 
е мошне експлоатирана форма, која во Македонија претставува од раз на негување на локал-
ните бронзеновременски вредности, а во одредени региони ќе развие локални белези кои 
значајно ќе се развиваат во преодниот период и раното же лез но време.

Бокалот (кат. бр. 29; T.III.1; T.XXI.7) и чашата (кат. бр. 30; T.III.3) од гробот 10, според формата 
на садот типолошки се датираат кон почетокот на XI век пр. н.е., а во Кастанас се среќаваат 
во слојот 10, околу 1000 год. пр. н.е.24 

Интересно е присуството на нови форми во монохромната керамика со микенско по тек-
ло. Таква е појавата на алабастронот од гробот 29 (кат. бр. 28; T.XIV.1; T.XXI.5). Вакви приме-
роци сре ќаваме и во други некрополи по Вардар како Димов Гроб, Демир Капија и Долно 
Соње кај Скопје. На локалитетот Димов Гроб кај Уланци се забележува негова доминација 
во жен ските погребувања. Потеклото на оваа форма може да се бара во доцнохеладската 
ке ра мика, а потоа да станат омилени и по долината на Вардар, каде што се изработувале 
во локален манир.25 Од мат сликаната керамика застапен е еден примерок на кантарос 
де ко риран со мотив на цик-цак паралелни линии на стомакот и коси линии на отворот на 
са дот и рачките. Тој е од типот на локалната мат сликана керамика најбројно застапена на 
локалитетот Димов Гроб,26 неколку фрагменти на локалитетот Вардарски Рид, потоа на нек-
ро полите во Албанија и по долината на Халијакмон.

Материјалните остатоци откриени во гробовите од некрополата Мали Дол кај с. Трем-
ник укажуваат на манифестации карактеристични за крајот на бронзеното време. Многу 
еле мен ти зборуваат за карактерот на некрополата и за нејзината поврзаност со некро-
полата Димов Гроб-Уланци. Гробните форми, ритуалот на погребувањето, поткрепени со 
антро по лошките анализи, укажуваат дека некрополата кај Тремник припаѓа на културната 
гру па Уланци. Изборот на гробните конструкции (камени - цисти и јами) е ист како и на 
нек рополите Димов Гроб-Уланци и Водовратски Пат-Водоврати, и воедно, ја потврдуваат 
сил  на та поврзаност на овие некрополи. Генерално, блиски паралели се забележуваат и на 
не к рополите во Северозападна Грција, како Ливадија кај Ајане27 и Ставрос кај Ано Коми28. 
Ис тата поврзаност се констатира и во ритуалот на погребување во овие гробни форми, а 
тоа е згрчена инхумација со специфична поставеност на лицата на машките покојници на 
десната страна, а жените на левата страна, а ориентацијата е исток-запад со главата поста-
вена на запад, а нозете на исток. 

22 Ваквиот тип рачки широко ќе се распространат по долината на реката Вардар. Така, на пример, на локалитетот 
Кастанас ќе опстои во еден подолг временски период од слојот 13 до слојот 4.

23 Hansel B., 1979, Abb. 14; Hochstetter A., 1984, 351.
24 Каstanas 3, 1984, Tafel 114, Schicht 10.
25 Митревски Д., 1997, 54-55, сл.14; Видески З., 64-65, сл. 23.
26 Митревски Д., 1997, 49-50, сл. 12; Mitrevski D., 2006, 87-88, Fig. 2; Видески З., 2006, 67-69, сл. 25; Видески З., 2006а, 

65, сл. 2.
27 Karamitrou-Mendessidi G., 2000, 591-595.
28 Karamitrou-Mendessidi G., 1998, 439-445.
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Овие погребувања, всушност, го претставуваат крајот и распадот на оваа културна група, 
по јава која е поткрепена со појавата на погребувања во урни. Овој ритуал на погребување 
е карактеристичен за север и за групата Доња Брњица, чии носители го означуваат крајот 
на бронзеното време и почетокот на раното железно време во Македонија. Сите овие еле-
мен ти се пресудни за генезата на железнодопската култура во Македонија кон крајот на XI 
век пр. н.е. Така, според сите изложени сознанија некрополата Мали Дол може да се датира 
на крајот на XII и почетокот на XI век пр. н.е.

Во Вардарската Долина досегашните истражувања на локалитетите Димов Гроб, Столот, 
Ма  настир-Чашка и Вардарски Рид кои се дел од локалната По вар дарска или групата Улан-
ци од доцното бронзено време, дадоа јасна слика за карактерот на оваа културна гру па 
да  ти рана во периодот помеѓу XIV-XII век пред н.е. Кон крајот на XII век пред н.е., па сè до 
по   четокот на XI век пр. н.е. оваа култура често била цел на напади, миграциони дви же-
ња од север кон југ, кои со себе донеле елементи од Халштатската култура од северен и 
цен трален Балкан.29 Тие елементи се претставени преку нови гробни обичаи со кремации 
во урни (на пр. некрополата во Хиподром) и елементи видливи во материјалната култу-
ра, на пример, канелираната керамика. Мошне добра илустрација за овие настани на миг-
ра ции и рушење се евидентирани на населбата на Манастир кај с. Чашка, Велешко, каде 
има ме најдобра илустрација за моментот на рушење на еден од најсилните пунктови на 
По вардарската или групата Уланци. Во спалениот слој, меѓу другото, се откриени и брон-
зе ни секири - келтови,30 како типични наоди кои зборуваат за инвазиите од север. Слична 
е ситуацијата и со истовремените опожарени населбински слоеви на локалитетите како 
Вар дино, Вардарофца и Кастанас.31 Истовремено со прекинот на животот на населбите, 
била прекината и употребата на некрополите во рамки на т.н. група Уланци. Бил прекинат 
до тогашниот ритуал на погребување со инхумација во згрчена положба, барем долж до ли-
на та на реката Вардар, а се јавува нов ритуал на погребување со кремација во урни што го 
но сат дојденците од север, кој нема долго да опстои.32

Интересно е да се забележи дека на оваа некропола првпат ги среќаваме двата риту-
али на погребување истовремено. Но според начинот на кој е формирана некрополата и 
по лож бата на урните во однос со цистите можеме да констатираме дека тие ги познавале 
пос тарите погребувања и ги почитувале (сл. 9).33 Можеби сè уште е прерано да се до не су-
ваат заклучоци во однос на карактерот на овие две популации и за нивното заемно оп-
стојување, но секако укажуваат на извесни случувања кои предизвикале промени во жи во -
тот на заедниците од доцното бронзено време и отвориле пат за формирањето на раната 
же  лезновременска култура по течението на Вардар. 

Податоците добиени со овие скромни ископувања на локалитетот Мали Дол, кај с. Трем-
ник овозможуваат многу појасно да се согледа крајот на бронзеното време по долината на 
Вар  дар, карактерот на преодниот период, како и поедини елементи од самиот почеток на 
фо р мирање на културата на железното време. 

29 Митревски Д.,1997, 62-65; Mitrevski D., 2007, 448.
30 Јовчевска Т., 2008, 11-15.
31 Heurtly W. A.,1939, 98; Каstanas 3, 1984, 12-14 (text).
32 Митревски Д., 1997, 62-63. 
33 Во досегашните истражувања не е забележан ниту еден пример каде има нивнo нарушување.
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Каталог на гробни целини

Гроб 1 
Гробна конструкција: циста направена од камени 
пло чи, и покриена со помали камени плочи.1

Ритуал на погребување: згрчена инхумација.
Димензии: на цистата 1,20 х 0,45 m, видлив на 
повр шината.
Датација: доцно бронзено време.
Гробни прилози: непознато.

Гроб 8 (T.I)
Гробна конструкција: циста направена од каме ни 
плочи и покриена со две поголеми камени пло чи. 
Врз цистата е направен насип од речни ка мења во 
три реда, налик на хумка. 
Ритуал на погребување: згрчена инхумација, а по -
којникот е свртен на десната страна. 
Ориентација: запад-исток.
Димензии: на цистата 1,60 х 0,65 m, на длабочина 
од 0,90 m.
Датација: 2/2 на XII и 1/2 на XI век пр. н.е.
Антрополошка анализа: примарно погребување 
- дете околу 10 години; секундарно погребување - 
маж на возраст меѓу 45-50 години. Гробни прилози: 
кантарос кат. бр. 19; нож - кат. бр. 12.

Гроб 9 (T.II)
Гробна конструкција: урна вкопана во слој свет-
ло  кафена глинеста замја. Остатоците од кре ми ра -
ните коските од покојникот се положени на дно-
то на урната, а врз нив биле положени гроб ни  те 
прилози. Недостасува капакот со кој била пок -
риена урната.
Ритуал на погребување: кремација.
Димензии: длабочина 1,15 m.
Датација: 2/2 на XII и 1/2 на XI век пр. н.е.
Антрополошка анализа: неодредено 20-25 години.
Гробни прилози: кантарос - кат. бр. 20; нож - кат. бр. 
13; кружна плоча - кат. бр. 18; урна - амфора - кат. 
бр. 25.

Гроб 10 (T.III)
Гробна конструкција: циста направена од камени 
плочи, и покриена со две поголеми камени плочи. 
Врз цистата е направен насип од речни камења во 
два реда. 

1 Гробот е истражен во 2008 год., делумно оштетен 
со изградба на приватен објект. Немавме доволно 
податоци попрецизно да се одреди неговата датација, 
но според усните сознанија покојникот бил во згрчена 
положба.

Ритуал на погребување: згрчена инхумација кај се-
кун дарното погребување, а покојникот е свртен на 
левата страна. Примарното погребу ва  ње е соб ра-
но покрај нозете на секундарниот покој ник. 
Ориентација: запад-исток.
Димензии: на циста 1,90 х 0,89 m на длабочина 1.17 m.
Датација: 2/2 на XII и 1/2 на XI век пр. н.е.
Антрополошка анализа: примарно погребување 
(гроб 10а) маж над 40 години; секундарно пог ре-
бу вање (гроб бр. 10) жена? на возраст меѓу 45-50 
го дини.
Гробни прилози: ѓердан - кат. бр. 9; бокал - кат. бр. 
29; кремен; кантарос - кат. бр. 21; чаша - кат. бр. 30.

Гроб 11 (T.IV)
Гробна конструкција: циста, направена од камени 
плочи и покриена со неколку помали камени пло чи. 
Ритуал на погребување: згрчена инхумација, а по-
кој никот е свртен на левата страна. 
Ориентација: запад-исток.
Димензии: на цистата 1,70 х 0,78 m, на длабочина 
од 0,90 m.
Датација: доцно бронзено време.
Антрополошка анализа: примарното погребу ва ње 
(гроб 11а) маж над 65 години; секундарното пог-
ре бување (гроб 11), полот е неодреден, воз рас на 
ин дивидуа.
Гробни прилози: oбетки - кат. бр. 11.

Гроб 14 (T.IV)
Гробна конструкција: јама со елипсовидна фор ма, 
вко пана во слој кафена глинеста земја и об ра   бена 
со речни камења. 
Ритуал на погребување: згрчена инхумација, по-
кој никот е свртен на левата страна. 
Ориентација: северозапад-југоисток.
Димензии: на јамата 1,50 х 1,05 m, на длабочина од 
1,35 m.
Датација: доцно бронзено време.
Антрополошка анализа: жена на возраст меѓу 45-
50 години.
Гробни прилози: нема.

Гроб 16 (T.VI)
Гробна конструкција: циста, направена од каме ни 
пло чи, покриена со две поголеми камени пло чи. 
Ри туал на погребување: згрчена инху ма ци  ја, по-
кој никот свртен на десната страна. 
Ориентација: запад-исток.
Димензии: на цистата 1,60  х 0,75 m, на длабочина 
од 0,50 m.
Датација: 2/2 на XII век пр. н.е.
Антрополошка анализа: јувенил на возраст меѓу 
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15-17 години.
Гробни прилози: oстрач - кат. бр. 16; нож - кат. бр. 
14; игла - кат. бр. 3.

Гроб 17 (T.VII)
Гробна конструкција: јама со елипсовидна фор ма 
означена со две камени плочи врз главата, вко-
пана во слој светло кафена глинеста земја.
Ритуал на погребување: згрчена инхумација, по-
кој никот свртен на лева страна.
Ориентација: запад-исток.
Димензии: на цистата 1,46  х 0,60 m, на длабочина 
1,10 m.
Датација: доцно бронзено време.
Антрополошка анализа: жена на возраст меѓу 45-
50 години.
Гробни прилози: нема.

Камена конструкција 19 (T.VIII)
Конструкција од поголеми и помали речни каме-
ња наредени во четири реда со елипсовидна фор-
ма. Наликува на насип од гроб, но не беа от кри ени 
никакви остеолошки остатоци.
Димензии: должина 1 m; ширина 0,90 m; на 
длабочина од 0,90 m.

Гроб 20 (T.IX)
Гробна конструкција: групација на камења по го  леми 
и помали речни, со кои се покриени оста  тоците од 
фрагментирана керамика и ос те о лошки материјал - 
кремиран. Слободна кре ма ци ја.
Ритуал на погребување: кремација.
Димензии: длабочина од 0,40 m.
Датација: 2/2 на XII век пр. н.е.
Антрополошка анализа: полот е неодреден, 
возрасна индивидуа.
Гробни прилози: кремен; игла - кат. бр. 4.

Гроб 26 (T.VII)
Гробна конструкција: нема, урната е едноставно по-
ло жена во плитка јама. Остеолошките оста тоци беа 
положени на дното на урната - сад со амфоровидна 
форма, покриен со капак - кан та рос. 
Ритуал на погребување: кремација.
Димензии: длабочина 0,20 m.
Датација: XI век пр. н.е.
Антрополошка анализа: полот е неодреден, 
возрасна индивидуа.
Гробни прилози: нема
Урна - aмфора кат. бр. 26 ; капак за урна - кантарос 
- кат. бр. 23.

Гроб 27 (T.XI)
Гробна конструкција: нема, урната е едноставно 
поло жена во плитка јама. Остеолошките оста то-
ци беа положени на дното на урната - сад со ам-
фо ровидна форма, покриен со капак - кан та рос со 
зашилени апликации на рачките. 
Ритуал на погребување: кремација.
Димензии: длабочина 0,70 m.
Датација: XI век пр. н.е.
Антрополошка анализа: полот е неодреден, до 40 
години.
Гробни прилози: нема.
Урна - aмфора - кат. бр. 27; капак за урна - кантарос 
- кат. бр. 24.

Гроб 28 (T.VIII)
Гробна конструкција: циста, направена од камени 
плочи, покриена со помали камени плочи. 
Ритуал на погребување: згрчена инхумација, 
покојникот е свртен на десната страна.
Ориентација: запад-исток.
Димензии: на цистата 1,64 х 0,46 m длабочина 0,50 m.
Датација: 2/2 на XII и 1/2 на XI век пр. н.е.
Антрополошка анализа: маж? до 40 години
Гробни наоди: игла - кат. бр. 5; острач - кат. бр. 17; 
нож - кат. бр. 15.

Гроб 29 (T.IX)
Гробна конструкција: циста, направена од камени 
плочи, едната страна на цистата е дисло ци рана. 
Гробот е покриен со големи камени плочи. 
Ритуал на погребување: згрчена инхумација, 
покојникот е свртен на левата страна. Врз гробната 
конструкција, т.е. врз покривните плочи беше 
поставен еден череп, а на североисточната 
страна надвор од цистата на висина на отворот е 
поставена една камена плоча на која беа поло же-
ни остатоците од скелетот, постарото погребување 
од гробот - гроб 29а. На југо западната страна на 
цистата беше поставена вертикално уште една 
камена плоча, налик на маркер. Цистата наколу е 
обрабена со покрупни речни камења.
Ориентација: југозапад-североисток. 
Димензии:  на цистата 1,55 х 0,52 m, длабочина 0,50 m.
Датација: 2/2 на XII и 1/2 на XI век пр. н.е.
Антрополошка анализа: примарно погребување 
(гроб бр. 29а) маж на возраст меѓу 40-45 години; 
секундарно погребување (гроб 9) маж(?) до 40 
година.
Гробни наоди: алабастрон - кат. бр. 28; игла - кат. бр. 
6; игла - кат. бр. 7.
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Гроб 30 (T.X)
Гробна конструкција: циста, направена од камени 
плочи и покриена со големи камени плочи. Цистата 
е поделена во две комори, во поголемата (I комора) 
е секундарното погребување, а во пома лата комора 
(II комора) се собрани остатоци од примарното 
погребување - гроб 30в. Прво се поло жени долгите 
коски од скелетот, а најгоре черепот и покриени со 
еден камен.
Ритуал на погребување: згрчена инхумација, по кој-
ни кот е свртен на десната страна. Врз покривната 
гроб на конструкција на гроб 30, беше поставен 
еден череп покриен со речни камења - остатоци од 
пос таро погребување, гроб 30а.
Ориентација: југозапад-североисток.
Димензии: длабочина на цистата 0,39 m - I комора; 
0,35 m - II комора. долж. 1,40 m; шир. 0,43 m.
Датација: 2/2 на XII век пр.н.е.
Антрополошка анализа: покојникот од комора 
I (гроб 30) неодреден пол на возраст меѓу 40-45 
години; покојникот од комора II (гроб 30в) маж на 
воз раст меѓу 50-55 години; покојникот од гроб 30в 
дете околу 5 години.
Гробни наоди: игла - кат. бр. 8; ѓердан - кат. бр. 10.

Гроб 31 (T.XI)
Гробна конструкција: циста, направена од камени 
плочи и покриена со помали камени плочи. Врз 
гробната конструкција - цистата на гробот 1 беше 
поставен еден череп ограден со еден речен камен 
- постаро погребување гроб 31а. 
Ритуал на погребување: згрчена инхумација, а по-
кој   никот е свртен на десната страна. 
Ориентација: југозапад-североисток.
Димензии: на цистата 1,45 х 0,36 m, длабочина 0,49 m.
Датација: доцно бронзено време.
Антрополошка анализа: примарно погребување 
(гроб 31a) жена (?) возрасна; секундарно погребу-
ва ње (гроб 31) маж (?) до 40 години.
Гробни наоди: нема.

Гроб 33 (T.XI)
Гробна конструкција: јама со овална форма, 
вкопана во слој светло кафена глинеста земја. 
Ритуал на погребување: згрчена инхумација, а 
покој никот е свртен на лева страна.
Ориентација: североисток-југозапад. 
Димензии: длабочина на 1,20 m.
Датација: доцно бронзено време.
Антрополошка анализа: маж на возраст меѓу 45-50 
години.
Гробни наоди: нема.

Гроб 34 (T.XII)
Гробна конструкција: циста, направена од каме-
ни плочи, покриена со помали камени плочи. Врз 
покривните плочи имаше остатоци од кера  ми чен 
сад, најверојатно амфоровиден сад - рас ту  рена 
урна.
Ритуалот на погребување: згрчена инхумација, по-
кој никот е свртен на левата страна. До гроб на  та 
конструкција - цистата на гробот 34 беше пос  тавен 
еден череп, обрабен со речни камења - постаро 
погребување, гроб 34а. 
Ориентација: југозапад-североисток.
Димензии: на цистата 1,56 х 0,36 m.
Датација: доцно бронзено време.
Антрополошка анализа: примарно погребување 
(гроб 34a) маж на возраст меѓу 40-45 години; секун-
дарно погребување (гроб 34) жена(?) до 40 години.
Гробни наоди: нема.

Гроб 37 (T.XII)
Гробна конструкција: јама со овална форма, вко па -
на во слој светлокафена глинеста земја. 
Ритуалот на погребување е згрчена инхумација. 
Покојникот свртен на десна страна.
Ориентација: североисток-југозапад. 
Димензии: длабочина на 1,15 m.
Датација: доцно бронзено време.
Антрополошка анализа: примарно погребување 
(гроб 37а) жена до 40 години; секундарно погре бу-
вање (гроб 37), возрасен маж.
Гробни наоди: нема.

Каталог на наоди

Кат. бр. 1. Игла (Т.XXIII, 1a)
Игла со дисковидна глава, под главата има голе-
мо валчесто задебелување и под него едно по ма -
ло биконкавно задебелување. Тип А4 спо ред ти-
пологијата на Imma Kilian Dirlmeier.
Димензии: 21 cm.
Место на наоѓање: вонгробен наод.
Аналогии: Видески З., 2006, 75-76, сл. 29, 30 
Т.XXXII.1-2; T.XLII.1-2; T.LVI.2; Kilian K., 1975, 81-82, Taf. 
43, 1-13.

Кат. бр. 2. Игла (T. XV.1; T.XXIII,1б)
Игла со дисковидна глава, под главата има го ле-
мо валчесто задебелување и под него помало 
би  конично задебелување. Тип А4 според ти по ло-
гијата на Imma Kilian Dirlmeier.
Димензии: 13,3 cm.
Место на наоѓање: вонгробен наод.
Аналогии: Видески З., 2006, 75-76, сл. 29, 30 
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Димензии: должина 10,6 cm.
Место на наоѓање: гроб 30.
Аналогии: Aliu S., 2007, 242, LXIIa - овој тип игла 
има само еден сличен примерок на некрополата 
Remove во Албанија.

Кат. бр. 9. Ѓердан (T.XXIII.3)
Ѓердан од 42 мониста од стаклена паста со сина 
боја. Монистата имаат кружна форма.
Димензии: дијаметар 1,3 cm до 1,6 cm.
Место на наоѓање: гроб 10.

Кат. бр. 10. Ѓердан (T.X.2; T.T.XXIII.10)
Ѓердан направен од 37 кружни плоснати перли од 
коска, 4 перли со кружна форма направени од стак-
лена паста со бела боја, една килибарна перла со 
из  должена вретенаста форма, три брон зени пер ли 
(споени - салталеон) и една круж на перла со че ти-
ри кружни задебелувања како краци нап ра ве на од 
стак лена паста со бела боја.
Димензии: дијаметар на перла: седеф 0,4-0,7 cm; 
м. стаклена паста 0,6 cm; г. стаклена паста 2,1 cm; 
бронза 0,4 cm; должина на килибарна перла 1,7 cm.
Место на наоѓање: гроб 30.
Аналогии: Видески З., 2006, 78, сл. 32.

Кат. бр. 11. Обетки (T.IV.1; T.T.XXIII.2)
Пар обетки направени од бронзена жица спи рал-
но навиени, едната со два, а другата со три навои.
Димензии: дијаметар 2,6 cm и 2,8 cm.
Место на наоѓање: гроб 11.
Аналогии: Видески З., 2006, 81, Т.X.1; T.XXIII.1; 
T.XXXII.7; XXXIX.2; T.XLI.2; XLVII.5; T.LVI.1; T.LVII.3; 
T.LXXIV.9; T.LXIX.2; T.LXX.3 и T.LXX.2.

Кат. бр. 12. Нож (T.I.2; T.XIII.6).
Нож со едно сечило и едно пластично ребро на 
горната страна. Направен од бронза. Рачката нај-
веројатно била направена од коска или дрво; 
сочувани се 7 нитни со кои била прицврстена 
опла тата. Sandars тип I.
Димензии: должина 21,2 cm
Место на наоѓање: гроб 8
Аналогии: Valla M., 2003, 370, fig. 20 - на некрополата 
Феја Петра; Κουκουλη−Χρυσανθακη Χ., 1992, 581-
585, каде го означува како тип I.
Датирање: во периодот меѓу XIII-XII век пр. н.е.

Кат. бр. 13. Нож (T.II.2)
Краток нож со едно сечило. На делот каде стои 
рачката има три перфорации за нитни. Направен 
од бронза.
Димензии: должина 7,9 cm.

Т.XXXII:1-2; T.XLII:1-2; T.LVI.2; Kilian K., 1975, 81-82, Taf. 
43, 1-13.

Кат. бр. 3. Игла ( T.VI.3; T.XXIII.1д)
Игла со завиена глава, направена од бронзена 
жица. Тип V според Skënder Aliu.
Димензии: должина 10 cm.
Место на наоѓање: гроб 16.
Аналогии: Aliu S., 2007, 242, LXIIb - овој тип игла има 
еден примерок на некрополата Luaras во Албанија.

Кат. бр. 4. Игла (T.IX.1; T.XXIII.1г) 
Игла со кружна глава и едно помало валчесто за-
де  белување под главата. Направена од бронзена 
жица. Тип I A3 според Skënder Aliu.
Димензии: должина 14,2 cm.
Место на наоѓање: гроб 20.
Аналогии: Aliu S., 2007, 242, LXIIb - овој тип игла има 
по еден примерок на некрополата Luaras и Remove 
во Албанија.

Kат. бр. 5. Игла ( T.XXIII.1e)
Игла направена од бронза со плочеста глава, едно 
биконкавно задебелување под главата, и чети-
ри прстенести задебелувања под него каде што е 
продупчена иглата. Таа во долниот дел е за кривена.
Димензии: должина 12,8 cm.
Место на наоѓање: гроб 28.
Аналогии: Видески З., 2006, Т.LXIV.

Kат. бр. 6.  Игла (T.IX.2; T.XXIII.1ѓ)
Игла со купаста глава, декорирана со врежување 
на линеарни мотиви на цик-цак линија во три зони. 
Тип II A2 според Skënder Aliu.
Димензии: должина 15,5 cm.
Место на наоѓање: гроб 29.
Аналогии: Aliu S., 2007, 242, LXIIb - овој тип игла 
има два примерци на некрополата Luaras и еден на 
некрополата Prodan во Албанија.

Кат. бр. 7. Игла (T.IX.3; T.XXIII.1ѓ)
Игла со купаста глава, декорирана со врежување 
на линеарни мотиви на цик-цак линија. Тип II A2 
според Skënder Aliu.
Димензии: должина 15,1 cm.
Место на наоѓање: гроб 29.
Аналогии: Aliu S., 2007, 242, LXIIb - овој тип игла има 
два примероци на некрополата Luaras и еден на 
некрополата Prodan во Албанија.

Кат. бр. 8. Игла (T.X.1; T.XXIII.1ж)
Игла со плочеста глава и со едно биконкавно заде-
белување под главата.
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Место на наоѓање: гроб 9.
Аналогии: непознато.

Кат. бр. 14. Нож (T.VI.2; T.XXIII.7)
Нож со едно сечило, закривен на горниот дел 
со едно пластично ребро, без отвор за нитна на 
рачката.
Димензии: должина 11,2 cm.
Место на наоѓање: гроб 16.
Аналогии: Митревски Д., 1997, 58, сл.17; Видески 
2006, 90, T.XVI.1; T.LVIII.2; T.LXIV.

Кат. бр. 15. Нож (T.VIII.3; T.T.XXIII.9)
Нож со едно сечиво, на горниoт дел еден длабок 
хоризонтален жлеб, без отвор за нитна на рачката.
Димензии: должина 16,3 cm.
Место на наоѓање: гроб 28.
Аналогии: Valla M., 2003, 370, fig. 20 - на некрополата 
Феа Петра; Κουκουλη−Χρυσανθακη Χ., 1992, 581-
585, каде го означува како тип I.

Кат. бр. 16. Острач (T.VI.1; T.T.XXIII.5)
Острач направен од камен со издолжена право-
агол на форма, со елипсовиден пресек. Од едната 
стра на е продупчен за прикачување, а од дру га та 
недостасува еден дел.
Димензии: соч. должина 4,8 cm; ширина 1 cm.
Место на наоѓање: гроб 16.
Аналогии: Митревски Д., 1997, 58, сл. 17; Видески 
2006, 90, T.XXIV.2; T.XXXV.3; T.LVIII.3; T.LXIV; T.LXXV.

Кат. бр. 17. Острач (T.XIII.2; T.XXIII.8)
Камен острач со издолжена правоаголна форма, 
на едниот крај продупчен, а врвот е сплоснат.
Димензии: должина 12,2 cm; ширина 1,5 cm.
Место на наоѓање: гроб 28.
Аналогии: Митревски Д., 1997, 58, сл. 17; Видески З., 
2006, T.XXVI.3; T.LXI.2; T.LXV.2.

Кат. бр. 18. Кружна плоча (T.II.3)
Плоча со кружна форма, направена од бронза и 
перфорирана во средишниот дел.
Димензии: дијаметар 6,7 cm.
Место на наоѓање: гроб 9.

Кат. бр. 19. Кантарос (T.I.1; T.XXI.6)
Кантарос со рамен раб на устието, висок цилин-
дри чен врат, топчесто тело и рамно дно; со две 
верикално поставени рачки на работ на ус тие  то, 
кои завршуваат на средишниот дел на сто ма кот, 
со неправилен триаголен пресек. Рачно нап равен 
од недоволно прочистена глина, со примеси на 
мика и песок. Сиво печење со тра ги од горење, и 

со механички мазнета повр ши на. Декорацијата е 
изведена со длабоки коси ка нелури на најширокиот 
дел на стомакот на садот.
Димензии: висина 15,8 cm/со рачки 22,2 cm; 
пречник на устие 13,4 cm.
Место на наоѓање: гроб 8.
Аналогии: Каstanas 3, 1984, Schicht 12, Tafel 82:7; 
Schicht 11(12), Tafel 112:3; Schicht 10(11), Tafel 129:1.

Кат. бр. 20. Кантарос (T.II.1; T.XXI.4)
Кантарос со рамен раб на устието, топчесто тело 
и заоблено дно; со две верикално поставени рач-
ки на работ на устието, кои завршуваат на сре-
дишниот дел на стомакот, со неправилен триа го-
лен пресек и зашилени во горниот дел. Рачно на-
правен од прочистена глина, со примеси на мика и 
ситен песок. Црвено печење со траги од го рење и 
мазнета површина. Без декорација.
Димензии: висина 12,8 cm/со рачки 18,8 cm; 
пречник на устие 12,4 cm.
Место на наоѓање: гроб 9.
Аналогии: Каstanas 3,  1984, Schicht 13, Tafel 70:6, 
Tafel 71:1.

Кат. бр. 21. Кантарос (T.III.2; T.XXIII.1)
Кантарос со рамен раб на устието, полусферично 
тело и рамно дно; со две верикално поставени 
рачки на работ на устието, кои завршуваат на сре -
дишниот дел на стомакот, со елипсовиден пре сек. 
Рачно направен од прочистена глина, со при меси 
на мика и ситен песок. Црвено печење со траги од 
горење и мазнета површина. На сре диш ниот дел 
од садот од двете страни по една бра давичеста 
апликација.
Димензии: висина 14 cm/со рачки 16,4 cm; пречник 
на устие 20 cm.
Место на наоѓање: гроб 10.
Аналогии: Каstanas 3, 1984, Schicht 14b, Tafel 
39:10 малку позатворена форма на кантарос иста 
декорација; Schicht 14b, Tafel 45:3 иста форма; 
Schicht 10, Tafel 122:5.

Кат. бр. 22 Кантарос (T.XX.1; T.XXI.2)
Кантарос со извлечен раб на устието, полу сфе-
рич но тело и рамно дно. Со две вертикално пос-
тавени лентести рачки, кои го надвисуваат работ 
на устието и завршуваат зашилено во горниот дел. 
Направен од прочистена глина, црвено печење 
со мазнета површина. Деко ра цијата е изведена 
со боење со црвена мат боја на линеарни мотиви: 
мотив на цик-цак линии (сноп од четири паралелни 
линии) на сто ма кот, и коси паралелни линии на 
устието од внат реш на та страна и околу рачката на 
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горната страна. Рачките се продупчени на коренот 
каде се споју ва со устието.
Димензии: висина 8,5 cm, пречник на устие 11,7 cm.
Место на наоѓање: вонгробен наод
Аналогии: Видески З., 2006, T.XLVI.1; T.LXXV.

Кат. бр. 23 Капак за урна - кантарос (T.XI.2)
Кантаровиден сад со широк отвор и рамен раб на 
устието, полусферично тело и заоблено дно; со 
две верикално поставени лентести рачки на работ 
на устието, кои завршуваат на средишниот дел на 
стомакот, со елипсовиден пресек. Рачно напра вен 
од недоволно прочистена глина со при меси на 
мика и песок. Црвено печење со траги од силно 
горење и механички мазнета пов ршина. Нема де-
ко  рација.
Садот е употребен како капак за урна во гробот 26.
Димензии: висина 10,8 cm/со рачки 13,6 cm; диј. на 
устие 25 cm.
Место на наоѓање: гроб 26.
Аналогии: Митревски Д., 1995, 78, T.I. 1 (гроб 1).

Кат. бр. 24. Капак за урна - кантарос (T.VII.4; 
T.XXII.4)
Кантаровиден сад со широк отвор и рамен раб на 
устието, биконусно тело и заоблено дно; со две 
верикално поставени лентести рачки на работ 
на устието и завршуваат на биконусниот дел на 
стомакот, а на горниот крај завршуваат со плас-
тични зашилени апликации. Рачно напра вен од 
недоволно прочистена глина со примеси на мика 
и песок. Црвено печење со траги од горе ње и 
механички мазнета површина. Нема де корација.
Садот е употребен како капак за урна во гробот 27.
Димензии: висина 8,3 cm/со рачка 13,7 cm; пречник 
на устие 18 cm.
Место на наоѓање: гроб 27.
Аналогии: Luci K., 2007, 352, Fig. 12.

Кат. бр. 25. Урна - амфора (T.XXI.3)
Амфоровиден сад со висок конкавнен врат, круш-
ковидно тело и рамно дно (недостасува устието и 
дел од вратот); со четири вертикално пос тавени 
рачки со елипсовиден пресек на нај широкиот 
дел на стомакот. Рачно направен од непрочистена 
глина со примеси на песок и мика. Црвено печење 
со траги од горење. Без де корација
Садот е употребен како урна за гробот 9.
Димензии: висина 28 cm. 
Место на наоѓање: гроб 9.
Аналогии: Каstanas 3, 1984, 43, Abb. 9 - Typ 3e2 
Schicht 18-12/ Tafel 142:6, Schicht 9; Stojić M., 2000, 
kat. br. 1, 28; Heurtley W.A., 1927, 46, Fig. 6, b.IX.24 

(одговараат на фазата 1c -1100-1000 год. пр. н.е.; 
Wardle K.A., 1977, Fig. 17:46 (околу 900 год. пр. н.е.); 
Митревски Д., 1995, 78, T.I-3 (гроб 2).

Кат. бр. 26. Урна - амфора (T.XI.1; T.XXII.9)
Амфоровиден сад со извлечен и задебелен раб на 
устието, висок конкавен врат, крушковидно те ло и 
нагласено рамно дно; со четири верти кал  но пос-
та вени рачки со елипсовиден пресек, пос   та ве ни 
на најширокиот дел на стомакот. Меѓу рач  ките има 
брадавичести апликации. Рачно нап ра ве на од не -
прочистена глина со примеси на песок и мика. Цр-
вено печење со траги од горе  ње. Без де ко ра ци ја.
Садот е употребен како урна за гробот 26.
Димензии: висина 34 cm; диј. на устието 11,5 cm.
Место на наоѓање: гроб 26.
Аналогии: Luci K., 2007, 352, Fig.11; Каstanas 3, 1984, 
45, Abb.10 - Typ 3b, Schicht 12-9.

Кат. бр. 27. Амфора (T.VII.3; T.XXII.2)
Амфоровиден сад со косо извлечен раб на устието, 
висок конкавен врат, нагласен со хори зон тален 
жлеб, топчесто тело и нагласено рамно дно; со 
четири вертикално поставени рачки со елип-
совиден пресек, поставени на најширокиот дел 
на стомакот. Рачно направен од недоволно про-
чистена глина со примеси на песок и мика. Црвено 
печење со траги од горење и мазнета пов ршина.
Садот е употребен како урна за гробот 27.
Димензии: висина 37 cm; пречник на устие 15,5 cm.
Место на наоѓање: гроб 27.
Аналогии: Каstanas 3, 1984, 43, Abb.9 - Typ 3e2 
Schicht 18-12/ Tafel 142:6, Schicht 9; Stojić M., 2000, 
kat.br.1, 28; Heurtley W.A., 1927, 46, Fig. 6, b.IX.24 
(одговараат на фазата 1c -1100-1000 г. пред н.е.; 
Wardle K.A., 1977, Fig.17:46 (околу 900 год. пр. н.е.); 
Митревски Д., 1995, 78, T.I-3,4 (гробови 2 и 3).

Кат. бр. 28. Алабастрон (T.XIV.1; T.XXI.5)
Алабастрон со извлечен раб на устието, висок 
не нагласен цилиндричен врат, топчесто тело 
пос тавено на висока нога со кружна база. На 
нај широкиот дел на стомакот поставени се три 
продупчени јазичести држалки. Рачно направен 
од недоволно прочистена глина со мика и песок. 
Црвено печење со траги од горење.
Димензии: вис. 12 cm; диј. на устие 7,5 cm.
Место на наоѓање: гроб 29.
Аналогии: Каstanas 3, 1984, Schicht 14b, Tafel 48:1; 
Митревски Д., 1997, 55, сл. 14: 3, 4, 6.

Кат. бр. 29. Бокал (T.III.1; T.XXI.7)
Бокал со рамен раб на устието и мал засек на 
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пречник на устие 22,2 cm.
Место на наоѓање: гроб 10
Аналогии: Каstanas 3, 1984, Schicht 13, Tafel 71:1; 
Schicht 10, Tafel 119:3.

Кат. бр. 31. Чаша (T.XX.2; T.XXI.8)
Чаша со рамен раб на устието, полуконично 
тело и рамно дно; со една вертикално поставена 
рачка со елипсовиден пресек, со зашилен крај и 
го надвисува работ на устието. Направен од не-
про чистена глина, црвено печење со траги од 
горење и со мазнета површина. Декорацијата е 
изведена со пластично ребро на средишниот дел 
на стомакот декорирано со втиснување со прсти и 
втиснувања со прсти на работ на устието.
Димензии: висина 21 cm, пречник на устие 15,2 cm.
Место на наоѓање: вонгробен наод
Аналогии: Каstanas 3, 1984, Schicht 12, Tafel 78:6; 
Schicht 7-8, Tafel 188:5.

задниот дел од вратот, крушковидно тело и рамно 
дно; со една вертикално поставена рачка на работ 
на устието, која завршува на средишниот дел на 
стомакот, со елипсовиден пресек. Рачно направен 
од недоволно прочистена глина, со примеси на 
мика и ситен песок. Црвено печење со траги од 
горење и мазнета површина. Без декорација.
Димензии: висина 20,4 cm/со рачки 23,8 cm; 
пречник на устие 13 cm.
Место на наоѓање: гроб 10.
Аналогии: Каstanas 3, 1984, 53, Abb.12 - Typ 5, Schicht 
18-2/ широка распространетост на формата.

Кат. бр. 30. Чаша (T.III.3)
Чаша со рамен раб на устието, конкавно тело и 
рамно дно; со една верикално поставена рачка на 
работ од устието, која завршува на дното на садот, 
со елипсовиден пресек, и зашилена во горниот 
дел. Рачно направена од недоволно про чистена 
глина, со примеси на мика и ситен песок. Црвено 
печење со траги од горење. Без де корација.
Димензии: висина 10,6 cm/со рачки 14,2 cm; 
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The archaeological site Mali Dol in the village Tremnik has been discovered in 2008 by the 
owner of the property, who revealed stone constructions and two bronze pins during the con-
struction of a barn. The same year, the Museum of Negotino explored four graves - cists where 
two bronze pins and one amber bead dating from the end of the Bronze Age (end of 12th century 
BC) were found. 

The archaeological excavations in 2009 and 2011 were conducted in a limited area covered 
by garden crops and grapevines. 38 graves that belong to two cemeteries were discovered. The 
older necropolis dates from the transitional period between the Bronze and Iron Age, from 12-
11 century BC, while the second one is from the medieval period, from 11-12 century AD. 

The explored graves from the prehistoric necropolis represent its periphery. The cemetery 
belongs to the type of flat necropolises organized in rows, extending toward east. The grave 
forms are represented by four types: graves-cists made of large and small stone slabs, graves-pits 
dug in a layer of light brown clayish soil, graves-urns and false graves or cenotaphs.

The stone cists are the most frequent grave form where inhumation was practiced. The cists 
were covered by a pile of river stones, arranged in 2-4 rows (graves 8 and 10) as a grave marker 
that contains elements of the tumular burials. A pile like this is a frequent feature of the graves 
from the Late Bronze Age. The best illustration is found at the necropolis of Ulanci as well as at the 
cemeteries of the Late Bronze Age in Greece and Albania. The pits are usually oval and covered 
by a pile of soil without markers, and very rarely the pit was covered by stone slabs (grave 17) 
or framed with river stones (grave 14). The graves-urns are cremations where the osteological 
remains were placed in an amphora together with the personal belongings. The amphora was 
placed in a shallow pit, barely visible at the terrain. Only three graves without any markers were 
uncovered from this type.

The burials in this necropolis are bi-ritual. The inhumations in crouched position are dominant 
where the skeleton is oriented east-west or southwest-northeast. The females were laid on their 
left side, and the males on their right. This is a typical feature of the cultural group Ulanci. The 
cremated individuals were buried in urns (amphorae). After the incineration, the osteological 
remains were cleaned and deposited in the urn.  

There is not a large quantity of burial gifts. However, they are present in larger number of 
burials and there are graves without finds. The most numerous is the ceramic material. Besides 
the burial gifts, there is large number of fragmented vessels in and around the grave, which is 
probably the result of some burial custom. 

The material remains discovered in the graves of the necropolis Mali Dol, point to mani fes ta-
tions typical for the end of the Bronze Age, as well as for the character of the cemetery. The grave 
forms, the burial ritual, supported by the anthropological analysis, point out that the necropolis 
in Tremnik belongs to the Ulanci cultural group. The graves at Mali Dol represent the end and the 
fall of this cultural group through the appearance of urn burials. This burial ritual, typical for the 

s u m m a r y

ALEKSANDRA PAPAZOVSKA
NI Archaeological museum of Macedonia - Skopje

MALI DOL - PREHISTORIC NECROPOLIS 
NEAR THE VILLAGE TREMNIK, NEGOTINO
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Donja Brnjica group, marks the end of the Bronze Age and the beginning of the Early Iron Age in 
Macedonia. Thus, the necropolis Mali Dol has two phases, the older dated towards the end of the 
12th and the beginning of the 11th century and the later phase from the 11th and the beginning 
of the 10th century BC. 

The bi-rituality at the necropolis and the relation between the urns and the cists point out 
that the members of the population which introduced the new burial customs and cremation 
were aware of the earlier burials and they had respect. Maybe it is too early to make conclusions 
about the character of the two populations and their coexistence. However, it is certain that 
they are part of events that caused changes in the life of the Late Bronze Age communities and 
opened the road for the genesis of the Iron Age along the Vardar Valley.  
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КИРО РИСТОВ 
ЈУ Музеј на град Скопје 

ТУМУЛAРНО ПОГРЕБУВАЊЕ ОД РАНО ЖЕЛЕЗНО 
ВРЕМЕ НА НЕКРОПОЛАТА ПРЖАЛИ-ВАРВАРА, 

СКОПСКО

Некрополата се наоѓа на околу 1 km источно од селото Варвара и околу 2,5 km западно 
од селото Батинци, од десната страна на патот кој од Драчево води кон Марков Манастир. 
Смес тен е на блага падина во месноста Пржали, на местото каде што поројната рекичка 
Локва Попова се влива во Маркова Река (карта 1). Некрополата е распространета на по го-
ле ма површина, зафатена со земјоделски култури, при што континуирано се обработува во 
текот на целата година (сл. 1). Започнувајќи од левиот брег на поројницата Локва Попова, 
гра ниците на некрополата лесно можат да се определат. Оттука, таа се простира кон исток, 
на југ е ограничена од патот Драчево-Марков Манастир, на север од повеќе ниски ритчиња, 
кои поради стрмните падини ги ограничиле погребувањата, додека на исток таа се протега 
до еден не толку длабок пороен поток што се спушта од северните ритчиња. На вака огра ни-
че ниот простор некрополата зафаќа површина од околу 1 ha.

Некрополата Пржали е откриена со рекогносцирања во 1995 година, откако Музејот 
на град Скопје откупи две случајно откриени фибули од овој локалитет (Т.VII).1 Бидејќи се 
ра бо те ше за тукушто откриен локалитет, не беа познати карактерот, големината, орга ни за-
цијата, хро но лошката рамка итн. Со оглед на фактот што локалитетот лежи на обработливо 
земјиште во при ватна сопственост, на кој активно се изведуваат земјоделски работи речиси 
преку целата го дина, беше оневозможено да се избере соодветен простор за ископување. Во 
потрага по сло боден простор се искажа потреба да се испита западната страна од локалитетот, 
каде што беа завршени обемни зафати со крупна механизација за израмнувањена нива. 
Со длабински за фати, овие интервенции уништиле дел од некрополата, создавајќи висок 
профил во кој беа констатирани погребувања. На самиот раб од профилната рамнина 
беше поставена контрол на сонда, а во неа откриени 18 гроба. Ова ископување покажа дека 
некрополата е со широк хронолошки диапазон и со голема густина на погребување, при што 
спаѓа во редот на повеќеслојните некрополи.

1 Ристов К. 1999, 7-12, сл. 1, 2.

УДК 903:726.821]:393(497.712)”638.3”
  903.5(497.712)”638.3”
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Повторни истра жу-
вања на некрополата 
беа изведени во 2000 
го дина. Со нив беа от -
криени уште 35 гроба, 
потврдувајќи ги ре-
зул татите добиени со 
пр вите ископувања. 
Последните ист ра жу-
ва ња на не кро     полата 
се изведени во 2006 
го дина. Тогаш беа от-
кри ени 22 гроба или 
до сега вкупно се от -
криени 75 гроба. На 
овој простор се вр ше-
ло погребување во по-
го лем временски пе-
риод, почнувајќи од 

ра  ното железно време со мали временски пре     кини сè до IV век. На не крополата се прак   -
ти кувани двете фор ми на погребување со кремирање и ин ху мирање на ос та то ци  те од 
покојникот, до дека гро бовите се одли ку ва ат со различни форми и начини на употреба на 
погребните обичаи што ја става оваа нек ро по ла како една од ретките каде што тоа се вршело 
на ист простор.

Покрај откриените гробови, со истражувањата на некрополата е откриено едно тумулар-
но погребување, кое според гробовите и наодите во нив хронолошки припаѓа на раното же-
лезно време. Со оглед на фактот што ова погребување се одвојува од останатите гробови кои 
при паѓаат на истиот или на периодот на полното железно време, заслужува да го презенти-
раме како посебна целина. Исто така, сметаме дека ваквиот наод треба посебно да се презен-
тира и поради фактот што во Македонија и пошироко ваквите погребување се мошне ретки.

Тумул

Тумулот има земјена конструкција на калотата која завршува со венец граден од поголе-
ми аморфни речни камења (план 1). Во основата има пречник од 13 m, додека висината теш-
ко може да му се одреди, со оглед на интензивните земјоделски активности што се вршат де-
нес на овој простор. Тумулот претрпел оштетувања уште во римско време. Така, покрај гробо-
ви те од раното железно време, откриени се и два гроба од римско време. Освен калотата, 
во тоа време веројатно бил оштетен и дел од венецот. Најголем дел од просторот што го по-
крива калотата е истражен, така што може да се смета дека бројот на гробовите е конечен. 
Спо  ред нивната позиција, просторот ограничен за погребување бил неколкукратно искори-
стен. Во рамките на просторот на тумулот покојниците биле погребувани на различно длабо-
чинско ниво. Притоа, не се водело сметка за претходните погребувања. Сите откриени гро-
бови се без вообичаена гробна конструкција, со скелетни покојници во испружена полож-
ба. Гроб ните дарови претежно се состојат од керамички садови, додека метални наоди не се 
открие ни. Обично, гробните дарови биле поставувани покрај главата, а поретко покрај но-
зете. Остеолошките остатоци се мошне лошо зачувани, при што на некои од скелетите теш-
ко може да им се одреди полот и возраста. Сите откриени гробови се на возрасни покојници, 
до дека детските покојници се погребувале надвор од просторот за погребување на тумулот.  

К. Ристов, Тумуларно погребување од рано железно време на некрополата Пржали-Варвара, Скопско

Карта 1. Географска положба на с. Варвара.
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План 1. План на тумул I.

Сл. 1. Позиција на некрополата на Google Earth.
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Гроб 1 (сл. 2)

Претставува погребување во јама без гробна конструкција и покривна плоча. Димензии 
1,65 х 0,60 m. Ориентација e север-југ. Во гробот бил погребан возрасен маж на возраст од 
околу 40-45 години. Покојникот бил положен на грб во испружена положба, рацете му се 
по  ло жени покрај телото, главата наклонета кон лево. Скелетот е добро зачуван, но е дефор-
миран. Покојникот не е поставен во хоризонтална положба при погребувањето, делот кај 
главата е повисок од делот кај нозете за околу 0,30 m, од што веројатно дошло до де фор ми-
ра ње на скелетот.

Садот е откриен меѓу нозете, а точилото покрај него во висина на левото колено, со ви-
синска раз лика од околу 0,20 m од него. Во висина на точилото, од неговата лева страна, е 
откриена дислоцирана камена плоча, веројатно од друг гроб.

Гробни наоди: 
- керамички сад - шолја, откриена меѓу фемурните коски веднаш под карлицата, има по-

лутопчесто тело и една држалка која го надвишува работ (недостасува), работен на рака. 
Дим: вис. 6,7 cm, шир. 6 cm (Т.I.1);

- камено точило (острач за нож), откриен на левата страна во висина на левото колено, 
веројатно поставено по исполнувањето на јамата со земја, горната страна му е ожлебена за 
приврзување, а под жлебот е започнато перфорирање од двете страни, но не е продупчен. 
Дим: вис. 11 cm, деб. 2 cm (Т.I.2).

Сл. 2. Гроб 1.Црт. 1. Гроб 1.

К. Ристов, Тумуларно погребување од рано железно време на некрополата Пржали-Варвара, Скопско
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Гроб 2

Овој гроб претставува погребување во 
јама без гробна конструкција и покривна 
пло ча. Димензии 1,40 х 0,90 m. Ориентација 
- североисток-југозапад. Во гробот била 
погре ба на возрасна индивидуа на која теш-
ко може да ѝ се одреди полот.

Поради недостаток на коски и несразмер-
на та поставеност на тие што се останати во 
гроб ната јама, тешко може се одреди полож-
ба та при погребувањето. Од скелетот се ос-
та нати само делови од цевчестите коски на 
ра цете и нозете, како и делови од черепот. 

Гробни наоди: 
- керамички сад - шолја, откриена од дес-

ната страна на черепот од типот микен ски 
садови со четири мали продупчени ја зи чес-
ти држалки поставени на рамото, работен 
на рака. Дим: вис. 6 cm, шир. 10,6 cm (Т.I.3).

Гроб 3 (сл. 3, 4)

Од конструкцијата на гробот е открие-
на само западната половина, додека друга-
та половина остана во источниот профил на 
површината која ја ископувавме. Прет ста-
вува погребување во јама без гробна кон с-
трук ција и покривна плоча. Димензии: 0,95 х 
0,30 m. Ориентација - исток-запад. 

На оваа позиција е погребана возрасна 
инди видуа на која тешко може да ѝ се одре-
ди полот. Нејзините коски се расфрлани, при 
што не сочинуваат вообичајна целина. При 
ваква состојба тешко може да ѝ се одреди 
по ложбата на погребување. Од скелетот се 
откриени само делови од цевчестите коски 
на рацете, нозете, ребрата и карлицата. 

Гробни наоди: 
- од левата страна до раката има фраг-

ментиран керамичен сад - шолја од типот 
микенски садови со четири мали продупче-
ни јазичести држалки поставени на рамото, 
работен на рака. Дим: вис. 4,5 cm, шир. 6,8 
cm (Т.I.4).

Црт. 2. Гроб 2.

Црт. 3. Гроб 3 и 4.
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Гроб 4 (сл. 3 и 4)

Под гробот 3 е откриен уште еден гроб. 
Прет ставува погребување во јама без гроб-
на конструкција и покривна плоча. Од гро-
бот е откриена само западната половина. 
Димензии 0,55 х 0,45 m. Ориентација запад-
исток. 

Во гробот бил погребан возрасен маж на 
воз раст од околу 40-45 години. Од скелетот 
на покојникот се зачувани само мал дел од 
цевастите коски на рацете и черепот на по-
кој никот. Од позицијата на скелетот тешко 
може да се согледа положбата при неговото 
по гребување. Гробни наоди не се откриени.

Гроб 5 (сл. 4 и 5)

Претставува погребување во јама без 
гроб на конструкција и покривна плоча. Ди-
мен зии 1,50 х 0,50 m. Ориентација - север-југ. 
Во гробот била погребана возрасна жена на 
возраст од околу 45-50 години. Покојникот 
бил положен на грб во испружена положба, 
дес ната рака положена покрај телото, а ле-
вата врз стомакот. Склетот на покојникот е 
лошо зачуван. Од него се зачувани делови 
од цевчестите коски на рацете и нозете, ка-
ко и делови од карлицата и черепот. На се-
верната страна, непосредно до черепот, от-
криени се делови од карлица, веројатно од 
друг покојник.

Гробни наоди: 
- од десната страна до черепот има кера-

мички сад шолја од типот микенски садови со 
четири продупчени јазичести држалки пос-
тавени на рамото (недостасуваат), работен на 
рака. Дим: вис. 7 cm, шир. 10,8 cm (Т.I.5);

- околу вратот има 9 мониста од тиркизна 
паста. Дим: дијам. 0,6 cm, деб. 0,25 cm (Т.I.6).

Гроб 6 (сл. 6)

Претставува погребување во јама без 
гроб    на конструкција и покривна плоча. Се 
ра   боти за минимални остатоци од скелет на 
воз расна индивидуа на која не може да ѝ се 
одреди полот. Според овие остатоци од по-
кој никот, тешко може да се одредат димензи-

Сл. 3. Гроб 3 и 4.

Сл. 4. Гроб 3, 4 и 5.

Сл. 5. Гроб 5.

К. Ристов, Тумуларно погребување од рано железно време на некрополата Пржали-Варвара, Скопско



Maced. acta archaeol. 21 

159

ите на гробната јама и карактерот на погребувањето. Од скелетот се зачувани само неколку 
де лови од цевчестите коски на нозете. Веројатно со подоцнежни интервенции на овој прос-

тор од некрополата се уништени деловите од конструкцијата на гробот и неговата содр жи на.
Гробни наоди:
- керамички сад - шолја со една држалка која го навишува работ, јазичести додатоци поста-
вени на работ од двете страни на држалката, работен на рака. Дим: вис. 8,5 cm, шир. 10,8 
cm (Т.I.7).

Гробни форми и обичаи на погребување

Погребувањето во текот на раното железно време подразбира практикување на скеле-
тен начин на погребување (инхумација). Во исто време, инхумацијата условува различен на-
чин на формирање на гробната комора за положување на погребните остатоци на умрени-
от. Од друга страна, додека обичаите за погребување на умрените од раната фаза и полно-
то железното време се речиси идентични, гробните конструкции видно се разликуваат. Во 
основа, тоа се два начини за градење на гробната комора во рамките на заедничкиот прос-
тор за погребување во некрополата. 

Во раната фаза од железното време се користи обична јама без оградување, додека во 
пол ното и доцното железно време, покрај цистата формирана од камени плочи, се констати-
ра ни конструкции со венец од аморфни камења и од нафрлени камења во вид на могилка. 
Кај сите овие форми на погребување најголемиот дел од гробовите се релативно добро за-
чувани, но има и такви кои сосем ја загубиле својата физиономија. Најголеми оштетувања 
пре трпеле гробовите од тумулот на некрополата во Варвара, каде што покојниците се погре-
бувани без ред и почитување на претходните погребувања, што подразбира повеќекратна 
употреба на тумулот како заеднички простор за погребување на една родовска заедница. 

При ископувањата не се констатирани елементи кои би потврдиле евентуална употре ба 
на дрвен ковчег. Во тој случај, по претходно ископаната јама погребните остатоци од по -

Сл. 6. Гроб 6.Црт. 5. Гроб 6.
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кој никот биле положувни во неа со сите придружни манифестации и гробни дарови, а по-
кри   вањето на јамата се вршело со враќање на ископаната земја. При чинот на погре бу ва-
ње особено внима ние било посветувано на ставање на гробните дарови. Нивниот распо-
ред и карактер овозможува да се согледа целосната слика за покојникот во моментот на 
по г  ребувањето. Како гробни дарови на покојникот претежно биле ставани керамички 
садо ви, поставувани покрај нозе те, во висина на главата или покрај рамото на покојникот.

Тумулот и венецот на тумулот претрпеле видни оштетувања во подоцнежните периоди, 
а пре тежно во римскиот период. Во оваа смисла, интересен е и фактот што врз венецот и 
непос ред но до него од надворешната страна се откриени повеќе гробови на детски по -
којници, претежно новороденчиња или во првите години од животот, погребани во обични 
јами. Нивната при падност тешко може со сигурност да се определи во услови кога во нив не 
се откриени ар хеолошки наоди. Позицијата и начинот на погребување оставаат впе ча ток 
дека припаѓаат на раната фаза од железното време. Начинот на погребување на оваа ка те-
го рија покојници видно се разликува од тие во полното железно време. Кај најголемиот дел 
од погребувања во полното железно време детските покојници се погребуваат во цисти од 
дел кани камени плочи, што се градат според големината на покојникот или се погребуваат 
во поголемите веќе из градени и употребени „семејни“ цисти. Во гробовите на детските по-
кој ници од полното железно време речиси секогаш се принесуваат гробни дарови, додека 
сега тие изостануваат. Значи, се работи за сосема поинаков начин на практикување на оби-
чаи те за погребување на дет ски покојници. 

Од друга страна, забележителен е и фактот што најголемиот дел од откриените детски 
гро бови се лоцирани надвор, а во непосредна близина на откриениот дел од тумулот. Со 
оглед на тоа што во тумулот не е откриен ниту еден детски гроб, во оваа смисла сè уште не 
е јасна уло гата на ваквите релации при погребувањата, да се одвојуваат гробовите на воз-
расните индивидуи од тие на младите. Во секој случај, веројатно се работи за обичај повр-
зан за со ци јалниот карактер на населението, односно за релации кои обезбедуваат прима-
рен статус во заедницата, рефлектирани и преку заземањето соодветно место во некропо-
лата. Со ваквиот начин на организирање на заедничкиот простор за погребување, мошне 
јасно е отслика на состојбата во родовскиот карактер и уредување на меѓусебните односи 
во заедницата, која веројатно влече корени од претходните времиња. И во текот на полно-
то железно време ваквиот начин на организирање на гробовите ќе има одредена примена, 
но тоа ќе има друг карактер со сосема други мерила и вредности во рамките на заеднич-
киот простор за пог ре бу ва ње.2

Гробни наоди

Керамика

Со истражувањето на тумулот се откриени 5 целосни или делумно зачувани керамички 
сада. Гробни дарови се откриени во гробовите 1, 2, 3, 5 и 6 (T.I). Голем број фрагменти од 
ке  рамички садови што се откриени меѓу гробовите, односно околу внатрешниот и над во-
реш ниот дел од венецот на тумулот, исто така претставуваат керамички наоди од раното 
железно време со идентични типолошки вредности, како и садовите гробни прилози. Сите 
кера мички наоди се работени на рака (Т.II-V).

Се работи за керамика која го одржува континуитетот во изработка на формите од прет  -
ходниот преоден период, надоградена со воведување нови елементи во нивната изра бот-
ка. Изработена е од глина помешана со кварцни зрна, со светлоцрвена до окер боја на 

2 Митревски Д., 1991, 43.
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пе  чење. Покрај основните форми што веќе се одомаќиниле на нашето подрачје, често се 
сре ќаваат форми од јужно потекло, кај кои држалките добиле хоризонтална положба пос -
тавени на рабовите од садовите. Покрај основните облици на канелираната керамика и 
гру бите лонци, кои го продолжуваат континуитетот на развиток од претходниот преоден 
пе  риод, најчесто застапени форми се чиниите со или без вовлечен раб, со една или со две 
хоризонтални држалки, понекогаш тордирани. Ваквите наоди се најдобро познати од по ве-
ќе слојните населби во Долен Вардар.3 Евидентното присуство на овие облици мошне јасно 
ја определува керамичката продукција на доцномикенските локални копии од преод ниот 
пе риод откриени на повеќе некрополи во Македонија,4 но со додавање нови еле  менти 
при фатени од север.

Садовите од гробовите 2, 3 и 5 (Т.I. 3, 4, 5) претставуваат поедноставени, во основа доц но-
микенски форми, но изработени локално во нов железнодопски манир. Заради порозната 
фак тура, која е резултат на мошне нискиот квалитет на печење, садовите од гробовите 2 и 3 
(Т.I. 3, 4) се зачувани во фрагментирана состојба, односно нема елементи за реконструкција 
на нивниот горен дел. Нивни аналогни примери покажуваат дека тие во основа морало да 
содржат конично извлечен раб нанадвор. Се работи за биконични садови со тесен, краток 
врат, конично извлечен раб нанадвор и рамно дно. На рамото носат четири крстесто рас-
по редени јазичести држалки со отвори за нанижување во средината. Садот од гробот 5 
(Т.I.5) претставува шолја со широко отворено рамно устие и рамно дно. На рамото носи 
че тири крстесто распоредени јазичести држалки со отвори за нанижување. Има порозна 
фак тура со многу примеси на кварц, со нееднаква светлоцрвена боја на печење, на чија 
пов ршина се наоѓаат траги од горење.

Садот од гробот 1 (T.1) претставува многу плитка шолја со полутопчесто тело и широко 
устие без нагласено дно, со една држалка што го надвишува работ. Има порозна фактура 
со доста примеси на кварцни зрна, со темнокафена боја на печење. Садот од гробот 6 (T.I.7) 
прет   ставува длабока биконична шолја со краток врат и раб што се извива благо нанадвор и 
една држалка што го надвишува работ. На работ од двете страни на држалката се поставени 
по едно мало јазичесто испупчување, кои служат за зајакнување на држалката, односно 
како неј зин украсен елемент.

Накит

Од раното железно време потекнуваат две случајно откриени фибули на некрополата 
во Вар вара, кои беа причина некрополата да започне да се истражува.5 Освен овие две фи  -
були, од накитот при истражувањата на некрополата се откриени уште и 9 мониста од тир-
киз на паста од гроб 5. Тоа се:

бронзена фибула со една петелка и две копчести здебелувања на лакот (T.VII.3);
бронзена фибула со една петелка и плочеста нога во форма на квадрат (Т.VII.1, 2);
кружни мониста од тиркизна паста (9 ком.) (Т.I.6).
Од првата фибула е зачуван лакот и дел од ногата. Иглата не е зачувана, а на неколку 

места е кородирана и оштетена. На краевите има две копчести здебелувања, на средината 
лакот е зде белен, од каде кон краевите се стеснува и има кружен пресек. На едниот крај 
лакот преоѓа во петелка со ромбоиден пресек и продолжува во игла (недостасува), додека 
на другиот крај е поставена сплесната нога (недостасува). Лакот е украсен со комбинирани 
гео  метриски мотиви од врежани цик-цак линии кои формираат мотив на елово гранче. 
Сите украсни елементи го опфаќаат целиот простор околу лакот на фибулата. 

3 Heurtley W. A., 1939, No. 468, 469, Fig. 106; Hochstetter А., 1984, Tf. 135, 136, 170.
4 Митревски Д., 1997, 53-55, сл. 12, 1, 2, 3, сл. 14, 1-6.
5 Ристов К., 1999, 7-19.
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Овие фибули во науката се познати како либурнски тип. Најголем број наоди од оваа фи-
була се откриени во Хрватска и Босна и Херцеговина, меѓутоа, најголема концентрација се 
јавува на просторот што го населуваат Либурните во првата фаза од железното време. Нив-
на најголема концентрација се јавува на потесното подрачје на дел од Средна и Северна 
Дал мација и Хрватското Приморје со Каварнер, поради што и го добила името.6 Нејзината 
рас пространетост се следи и на териториите на Италија, Грција, Турција, Словенија и Ма ке-
донија.7 Во Македонија од оваа фибула досега се откриени 6 примероци на локалитети кај 
Прилеп (с. Тројаци, с. Прилепец и Попадин Дол),8 кај Демир Капија9 и Лакавица кај Штип.10 
Заедничко за сите овие наоди е тоа што поголем дел од нив се откриени во осамени гро-
бо ви цисти што се наоѓаат покрај патни правци, што не е случај со нашиот и покрај тоа 
што е случаен наод. Хронолошкото определување на овој тип фибули е сосема извесно. 
Во Грција се јавуваат во текот на XI век пр. н.е., поврзани веројатно со вториот бран на т.н. 
Големи егејски преселби.11 По формата и украсните мотиви на лакот, нашата варијанта при-
паѓа на групата идентични наоди откриени на територијата од Македонија и Грција. Ре чи си 
сите наоди во Македонија и Грција се датирани во текот на втората половина на XI век пр. 
н.е.12 Втората фибула е со масивен полуелипсoовиден лак, најдебел на средината, од каде 
кон краевите се стеснува. На средината од двете страни на лакот има по четири канелури, 
а завршетоците до ногата и петелката се со елипсовиден пресек. На едната страна лакот 
прео ѓа во една петелка со ромбоиден пресек, продолжувајќи во игла со кружен пресек. 
На другиот крај лакот преоѓа во голема плочеста нога во форма на квадрат, чиј долен дел 
нагло се свиткува на задната страна и служи за закопчување на иглата. Од двете страни но-
гата е оштетена. Украсувањето на фибулата е изведено само од предната страна. Лакот и 
ногата на фибулата се украсени со сложена формација на шрафирани триаголници и ром-
бо ви, цртички, точки и полутопчести испапчувања, во прилично симетричен однос (T.VII.2).

Оваа фибула засега се издвојува како посебна типолошка варијанта на поширокиот бал-
кан ски простор. Единствена аналогна врска што се приближува до нашиот наод и од која ве-
ро јатно потекнува, се сличните наоди откриени во Далмација и на Гласинечкиот културен 
ком плекс.13 Тргнувајќи од специфичните манири содржани во формата и украсните мотиви, 
на шата фибула припаѓа на геометрискиот стил што се развива во текот на IX век пр. н.е. на 
Гла синечкиот, поточно, западнобалкански културен простор.14

Покрај садот, во гробот 5 се откриени 9 мониста од тиркизна паста (T.I.6). Овој вид накит 
се среќава кај женските гробови во облик на ѓердан околу вратот. Заради слабата ис-
питаност на гробови и некрополи од периодот на раното железно време во Македонија 
па и пошироко, не е можно да се даде целосна диференцијација на овој вид накит. Во секој 
случај, се работи за мошне чуствителна категорија, која во текот на следната фаза од же-
лез ното време ќе дојде до израз преку разните форми мониста изработени од бронза, 
глина и стаклена паста. 

6 Batović Š., 1960, 65, карта 5; Batović Š., 1983, 309-311.
7 Batović Š., 1960, 78, карта 5.
8 Китановски Б., 1971, 109, Т. I, 2; Китановски Б., 1961, 209, сл. 2, 4.
9 Корошец Ј., 1956, 104, сл. 18.
10 Mikulčić I., 1966, 10.
11 Batović Š., 1960, 69. 
12 Корошец Ј. 1956, 104; Китановски Б., 1961, 213; Китановски Б., 1971, 110; Mikulčić I., 1966, 10; Batović Š., 1960, 70.
13 Batović Š., 1983, 338, sl. 21/3, 4, Т. XLVIII, 2; Čović B., 1983, 440, sl. 31/1, 2; Benac А. - Čović B., 1956, 34, Т. IV, 5, Т. XXXXII, 

3, Т. XXXXIV, 5, Т.XXXXVI, 2, Т. XXXXVIII, 5; Čović, B. 1971, Т. I, II, III, IV.
14 Benac А. - Čović B., 1957, 56; Ристов К., 1999, 11, 12.
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Орудија

Од оваа категорија предмети откриен е само еден острач (Т.I.с2) изработен од камен од 
гробот 1 во тумулот I во Варвара. Острачот има долго тенко тело со астрагална форма, на 
гор ниот дел е изработен жлеб за приврзување, а веднаш под него започнато е негово дуп-
че ње, но не е докрај завршено. 

Овие предмети се поврзуваат за машките гробови, кај кои, покрај острачите, најчесто се 
сре ќаваат бронзени или железни сечила и пинцети кои заедно одат во сет. Се работи за т.н. 
машки тоалетни реквизити (прибор за дотерување на брадата кај мажите), познати преку 
број ните гробни прилози во машките гробови од полното железно време во некрополите 
по долината на Вардар.15 Нивната употреба уште во преодниот период16 веројатно прет-
ста вува резултат на ширењето на микенските културни влијанија на север, посебно по до-
ли ната на Вардар, потврдени и преку керамичките наоди. Присуството на нашиот наод 
само го потврдува континуитетот во употребата на овие предмети, кои ќе добијат важна 
улога во негувањето на машката мода во текот на полното и доцното железно време.

15 Митревски Д., 1991, 66, 67.
16 Митревски Д., 1997, 58, 59.
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The necropolis is located around 1 km to the east of the village Varvara, and around 2.5 km to the 
west of the village Batinci, on the right side of the road that leads from Dračevo to Markov Manastir. 
It is located at a slight slope in the area Pržali, at the point where the small river Lokva Popova meets 
the river Markova Reka. 

The cemetery was discovered in 1995 by archaeological survey after the Museum of City Skopje 
bought two accidental finds of fibulae from the site. The archaeological excavation in the same year 
revealed 18 graves and showed that the necropolis has a wide time span and large density of burials 
which makes it part of the group of multilayered cemeteries.

Additional excavations were conducted in 2000. There were 35 graves revealed which confirmed 
the previous results. The last excavation was conducted in 2006. There were 22 graves discovered 
during this campaign, which makes a total of 75 explored graves to this moment. The area was 
used for burial during a longer period of time, beginning in the Early Iron Age and lasting to the 
4th century with small interruptions. Both funeral rites, cremation and inhumation, were practiced 
at the necropolis, while the graves have different customs of burial which makes the cemetery one 
of the rare places with such a diversity. Besides the revealed graves, the excavations have unveiled 
one tumular burial, which according to the graves and the finds chronologically belongs to the Early 
Iron Age.

The dome of the tumulus is made of earth and the base is surrounded by a circle of irregularly 
shaped river stones (Plan 1). The diameter at the base is 13 metres, while it is hard to determine the 
height due to the intensive agriculture activities which are still ongoing. The tumulus was damaged 
in Roman times as there are two graves from this period, beside the six graves from the Early Iron 
Age. It was not just the dome damaged in this period, but the circle of stones at the base was also 
disturbed. The deceased were buried at different levels inside the tumulus without care about the 
older burials. All of the graves are without a typical grave construction, with skeletal remains in 
stretched position. The grave offerings are mainly represented by ceramic vessels, while there are 
no metal finds. The offerings were laid by the head, and rarely by the legs. The osteological remains 
are very badly preserved making the determination of age and gender difficult. All of the graves 
belong to adult individuals, while the children were buried out of the burial area of the tumulus. 
According to the finds, the tumulus was used for burial between the 11th and 8th century BC. 

s u m m a r y

KIRO RISTOV
Museum of the City of Skopje

TUMULAR BURIAL FROM THE EARLY IRON AGE AT THE NECROPOLIS OF 
PRŽALI - VARVARA, SKOPJE REGION
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АЛЕКСАНДАР МИТКОСКИ
ДУШКО ТЕМЕЛКОСКИ
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп

ЛОКАЛИТЕТОТ РИДОТ КАЈ СЕЛО МАЖУЧИШТЕ

Локалитетот Ридот се издига веднаш до источната периферија од селото Мажучиште, 
а се наоѓа на околу 5 km северозападно од Прилеп (карта). Претставува поголем карпест 
рид (кота 797) со ориентација север-југ и извонредна стратегиска местоположба од која 
има мошне јасен визуелен опфат на речиси целиот северен дел од Пелагонија, односно 
од Прилепското Поле. Од три страни ридот има стрмни падини, а пристапен е единствено 
од северната страна (сл. 1). Со претходни рекогносцирања од овој локалитет од страна на 
струч ни лица на НУ Завод и музеј - Прилеп е донесен мноштво движен археолошки ма-
те  ријал (куќна садова и градежна покривна керамика). Овој материјал упати на тоа дека 
прос торот бил користен за живеење во минатото во еден подолг временски период, од-
нос но во праисторијата и во античко време. Најверојатно највисокиот дел бил користен 
како акропол, додека на пониските падини била распослана населба. На неколку потези се 
ло цирани повеќе објекти издлабени во карпа, а северно од локалитетот евидентирани се 
не колку гробови од типот циста.

Друштвото за експлоатација и преработка на гранит и мермер „Карика“ доо увоз-извоз 
од Прилеп, врз основа на одобрена концесија, од источната страна на ридот отвори рудник 
за гранит, со што години наназад археолошкиот локалитет е континуирано загрозуван и 
униш туван. Од тие причини, се наложи потребата за негово превентивно истражување, при 
што со меѓусебен договор на НУ Завод и музеј - Прилеп и „Карика“ доо увоз-извоз - Прилеп 
се создадоа услови за преземање помали заштитни сондажни археолошки ископувања.1

Акрополниот простор е со благ пад во правец кон југозапад и претежено претставува 
кар пест терен. Се истражуваше на простор западно од рудникот, т.е. на крајниот јужен 
дел од акрополата, која за среќа останала недопрена од концесионерот, но не и од 
диви копачи (план). Беше истражена вкупна површина од околу 80 m2, а се работеше по 
системот на мали от копи со издвојување на наодите и затворените целини. На источнот 
раб од истражуваното пла  то беше евидентирана една поголема карпа со издлабен дел со 
правоаголна форма со ориен тација север-југ, димензии 3,10 х 0,37 (0,40) m и длабочина од 

1 Финансиските средства за археолошките истражувања ги обезбеди инвеститорот и тие беа изведени во вре_
мен скиот период од  26.7. до 20.8.2004 година.

 УДК 902.2:903.2(497.775)”63”
903:711.42(497.775)”63”
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0,27-0,58 m. Пред овој вдла  бен дел, а по целата негова должина, имаше диво раскопување 
со ширина од 0,60-1,60 m и длабочина од околу 0,30 m. Се постави сондата I ориентирана 
во правец север-југ и ди мен зии 7,0 х 6,0 m, при што се опфатија карпата и дивораскопаниот 
дел. Со текот на ис тра жу   вањата се наложи потреба од анексно проширување на сондата 
кон север, југ и за пад. Беше истражувано до длабочина од 0,86-1,50 m. 

Се откри градба, која заради ограничените финансиски средства не беше целосно ис-
тра жена, а со самото тоа не беа до крај утврдени нејзините форма, големина и намена. 
Се пак, се издвоија два културни хоризонта, едниот од праисторија, а другиот од античко 
вре ме (Т.I, Т.II, сл. 2) 

Остатоци од градбата од праисторискиот хоризонтот беа евидентирани само во  јужниот 
анекс. Овој хоризонт, од помладиот антички хоризонт, бил одделен со слој од поситен 
амор фен камен. Се откри ниво од кршена садова керамика која лежеше на стерилен слој 
од песок со жолтеникава боја (дебелина од 6 cm.). Најверојатно овој слој служел за ни-
ве лирање на просторот за живеење, а нанесен директно на карпата, која во случајов ја 
прет ставувала здравицата. Над нивото од кршена садова керамика се евидентира под од 
убаво црвеникава испечена глина (дебелина 1 cm). Слоевите од камен, глина и кршена 
са дова керамика беа помешани со пепел и достигаа вкупна дебелина од 0,17 до 0,45 m. 
Ова упатува на претпоставката дека праисториската градба била опожарена. Нејзините 
ѕи дови најверојатно биле градени од камен. Потврда за тоа е откриениот дел од ѕид кој 
ле жеше директно на карпата, а се протегаше северно од опишаниот слој. Бил граден од 
по ситен и појадар аморфен камен, а беше зачуван само во два реда, односно бил речиси 
це лосно уништен со еден од ѕидовите од подоцнежната античка градба. Уште една потврда 
за постоење градба во праисторијата се и неколкуте помали јами за колци издлабени во 
кар пата, ориентирани во правец север-југ, со помал отклон кон североисток.

А. Миткоски - Д. Темелкоски, Локалитетот Ридот кај село Мажучиште

Карта - Позиција на локалитетот Ридот.



Maced. acta archaeol. 21 

175

Сл. 1. Поглед на локалитетот од североисток.

План на локалитетот Ридот (според В. Лилчиќ).
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Со археолошките ископувања се откриени делови од градба и од античкиот период, со 
ѕи дови градени од покрупни и поситни камења поврзувани со кал. За подобро вклопување 
на оваа градба во просторот, карпата врз која била подигната била делумно приделкувана 
и нивелирана. Беа евидентирани неколку погусто концентрирани слоеви од покривни ќе-
ра миди - тегули и имбрекси, со кои градбата била покриена. Се истражија делумно само 
две простории од неа (северна и јужна), односно нејзиниот источен дел. Овие нецелосни 
ис тражувања упатија на постоење на, најверојатно, три фази на градење (сл. 3).

Северниот ѕид во должина од 4,50 m беше со измерена ширина од 0,65-0,70 m, а зачуван 
во висина до 0,80 m. Ѕидот лежел директно на карпата. Во неговиот западен дел се евиден-
ти ра погрубо редење на камењата. Источниот ѕид на северната просторија се откри во 
дол жина од 2,0 m, додека во продолжение со својот јужен дел најверојатно бил фундиран 
во вдлабнувањето на карпата, евидентирано со рекогносцирањата. За заштита од ерозија 
ус ловена од стрмноста на теренот кон исток, ѕидот бил поткрепен со надворешен подѕид 
со должина од 1,30 m и ширина од 0,52-0,76 m, а зачуван во висина од 0,44-0,60 m. На око-
лу 0,20-0,30 m паралелно со овој подѕид се евидентира уште еден ѕид зачуван во висина 
во најмногу од два реда камења со должина од 3,70 m и ширина 0,65-0,70 m. За што бил 
на менет овој ѕид кој со својот јужен дел се потпирал на карпата, не може да се утврди. Во 
за падниот дел од сондата се откри ѕид со приближна ориентација север-југ, подигнат на 
ни велационен поден слој од црвеница со дебелина од 0,21 m од основата на карпата. Овој 
ѕид со должина од 1,80 m и ширина од 0,60 m најверојатно претставувал внатрешен пре-
граден ѕид од северната просторија. 

Јужниот ѕид на северната просторија со ориентација запад-исток се откри во јужната 
по  ловина од сондата и од него беа евидентирани две фази. Во помладата фаза бил подиг-
нат на нивелационен слој од земја со дебелина од 0,20-0,65 m. Беше откриен во должина 
од 4,80 m, измерена е негова најголема ширина од 0,60 m и зачувана висина од 0,45 m. Под 
овој ѕид од помладата фаза откриен е оној од постара градбена фаза, кој лежел директно 
на карпата. Беа измерени негова должина од 3,30 m, зачувана висина до 0,55 m, додека ши-
ри ната не можеше да се утврди.

Источниот ѕид од јужната просторија на градбата бил прилепен за јужниот ѕид од север-
ната просторија и имал правец север-југ. Од неговата помлада фаза беше откриен во дол-
жина од 6,35 m, а имал ширина од 0,54-0,60 m. Во оваа фаза во јужниот дел ѕидот отстапува 

Т.I. Источен профил.

А. Миткоски - Д. Темелкоски, Локалитетот Ридот кај село Мажучиште
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Сл. 2. Остатоци од античка градба.

Т. II. Основа на градба.
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во правецот и е прилепен за карпата, што значи дека просторијата била незначително про-
ширена. Со натамошните истражувања во длабочина, во јужниот анекс на сондата, се наи-
де на остатоци од овој ѕид од неговата постара фаза. Всушност, се откри југоисточниот агол 
на градбата од оваа фаза, кој делумно навлегувал под карпата, а лежел на слој од поситен 
амор фен камен. Уште една поткрепа за претпоставката за две градбени фази на источниот 
ѕид од јужната просторија на градбата е и тоа што во северниот дел тој е посолидно граден 
во однос на јужниот дел. 

На постарата градбена фаза припаѓал и ѕидот кој се протегаше долж западниот профил 
на сондата и јужниот анекс. Најјужно овој ѕид бил прекинат, односно уништен со вкопување 
на еден питос од помладата фаза. Можеше да се измери негова должина од околу 7,0 m, 
ши рина од 0,36-0,56 m, додека во висина бил зачуван до 0,30 m.  

Според опишаното, античката градба во спомнатите две фази претрпела одредени гра-
дежни интервенции, поради интерно приспособување на просторот за користење или по-
ради одредени механички нарушувања на ѕидовите. Овие фази ги означивме како II и III 
фаза на градење. Северната просторија најверојатно била користена за живеење, додека 
јуж ната бил економскиот дел, претпоставка поткрепена со откривањето на одредени нао-
ди во овие простории. Во рамките на културниот слој од помладата III фаза во јужната прос-
то рија на градбата евидентирани се два речиси целосно зачувани питоси, како и повеќе 
фраг менти од уште неколку поголеми садови за чување на зрнеста храна. Покрај западни-
от профил на сондата, а во рамките на постарата II фаза од северната просторија, е откри-
ена кружна плочеста конструкција од печена земја со пречник од 0,56 m и дебелина од 3 
cm. Просторот околу неа бил исполнет со поситен аморфен камен и фрагменти од тегули. 
Ве ројатно станува збор за подница која била користена за подготвување на леб (сл. 4). 

Оваа конструкција лежеше врз помасивни плочести камења наредени во два реда (ви-
сина до 0,12 m) со ориентација север-југ со отклон кон запад. Овие камења се дел од ѕид 
од нај  старата, односно I фаза на градбата во античкиот период. Во својот северен дел каде 
навле гуваше во западниот профил од сондата, ѕидот е мошне солидно изграден. Минува 
под јужниот ѕид на северната просторија од средната II фаза, а во јужниот дел е со погрубо 
редени камења и проширен. Од нај старата фаза на градење на градбата се еви дентираа 

Сл. 3. Фази од античка градба.
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и остатоци од ѕидови во рамки на западни-
от анекс. За оваа I градбена фаза може да се 
каже дека градбата имала поразличен рас-
поред на просториите од подоцнежните 
две фази, а се карактеризира и со мошне 
посолидна изградба на ѕидовите, и тоа со 
поголеми камења. 

Низ цела истражувана површина на ло-
ка  литетот откриен е доста богат движен ар -
хеолошки материјал, кој помогна во по пре-
цизно хронолошко датирање на град бата во 
односните периоди, а во исто време многу 
ја надополни и претставата за се кој дне вие-
то на луѓето кои го населувале прос то рот. 
Кај движните наоди кои ѝ припаѓаат на 
праисторијата претежно се евидентирани 
пред ме ти изработени од керамика, а во 

помал број од камен или метал. Садовата керамиката е ра ботена на рака и од облиците се 
јавуваат неколку типови и варијанти чинии и садови со раз лични облици и намена.

Чиниите (Т.III.1-13) се јавуваат во форма на прав конус, потоа со низок цилиндричен врат 
и заоблено рамо, длабоки чинии со полутопчеста форма, како и чинии со биконусна форма 
и тордиран стомак. Тие со убава фактура, со тенки ѕидови и сјајно мазнети површини, а само 
во еден случај површината е сјајно мазнета и од внатрешната страна. Чиниите со сред на 
или лоша фактура, кои се во поголем број, се со примеси на лискун и ситни камчиња и со 
маз нети или грубо замазнети површини. Што се однесува до бојата добиена при печењето, 
нај често преовладува кафената во неколку нијанси, како и сивата, а застапени се и двобојни 
чи нии - надвор со кафена, а внатре со сива боја. Чиниите обично имаат заоблен, односно 
рам но или косо засечен венец. Еден фрагмент од поголема чинија има задебелен венец 
од внатрешната страна (Т.V.6). Групата полутопчести чинии имаат благо подвиткан венец 
на надвор или, пак, нанадвор благо извлечен, а навнатре косо засечен. Кај еден фрагмент 
на венецот се наоѓа мала издолжена брадавичеста апликација, која го надвишува, додека 
кај друг, на венецот косо е поставена јазичеста пластично извлечена апликација (Т.VII.7). 
Чи ниите се ретко украсувани. Еден фрагмент е украсен со шрафирани триаголници што 
висат, изведени со врежување (Т.VI.2), а кај друг на најширокиот дел се наоѓа хоризонтално 
плас тич но ребро украсено со отпечатоци од прсти. Кај чинијата со низок цилиндричен 
врат и заоблено рамо, редовно е украсуван вратот, и тоа со широки и плитки канелури, 
косо пос та вени (Т.VI. 6, 8).

Според формата се среќаваат две групи садови, едната со топчесто тело и понизок или 
по висок цилиндричен или конусен врат (Т.III.20-25), а другата група на садови се со исто така 
топчесто тело, но со многу кус конусен врат и благ нанадвор подвиткан венец (Т.III.14-19). 
Оние со убава фактура имаат потенки ѕидови и кај нив се евидентирани траги од сјајно 
за мазнети надворешни, а во еден случај и на внатрешни површини. Садовите со средна 
фак тура се со примеси на лискун и ситни камчиња и најчесто се со мазнети површини и 
зао блен, косо засечен навнатре, односно заоблен и благо или остро нанадвор подвиткан 
ве нец. Што се однесува до бојата добиена при печењето, преовладува кафената во неколку 
нијанси и сивата, а застапени се и двобојни садови - надвор со кафена, а внатре со сива 
боја. Во два случаи на рамото се наоѓа издолжена брадавичеста апликација, а во трет, хо-
ри  зонтално пластично ребро украсено со отпечатоци од прсти. 

Сл. 4. Подница.
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Лонците (Т.IV.9-14) обично се со широка уста, издолжено тело и благо нагласено рамо. 
Рет  ко се со добра фактура, односно најчесто таа е лоша со примеси од лискун и ситни кам-
чи ња. Заради тоа, тие најчесто имаат грубо замазнети, многу поретко убаво мазнети по в р-
ши ни. Што се однесува до бојата добиена при печењето, преовладува кафената во не кол-
ку нијанси, а застапени се и двобојни лонци - надвор со кафена, а внатре со сива боја. Во 
еден случај венецот е зарамнет и украсен со попречни и паралелни отпечатоци од прсти 
(Т.VI.3), а во друг, тој е косо засечен навнатре и од него поаѓа мала, широка, вертикална 
лен  теста дршка, која и малку го надвишува. Евидентиран е и лонец кај кој ваква дршка се 
наоѓа под самиот венец. Присутна е и поголема хоризонтално продупчена тунелесто - сед-
лес та дршка, поставена на најширокиот дел, како и помала хоризонтална дршка (Т.VI.14, 
Т.VII.2, 4). Со овој тип садови треба да се поврзат и петличестите и полумесечестите апли-
ка  ции. Украсувањето е ретко, најчесто со хоризонтално пластично ребро, неукрасено или 
ук  расено со отпечатоци од прсти (Т.VI.1).

Складишните садови - питоси (Т.V) припаѓаат на групата грубо работени садови со го ле-
ми димензии. Најчесто се со широка уста, конусен или цилиндричен врат, топчесто тело и 
зао блен, понекогаш благо подвиткан нанадвор венец, заоблен стомак и рамно дно. Фак-
ту рата е лоша, со примеси од лискун и ситни камчиња. Бојата добиена при печењето нај-
чес то е кафена во неколку нијанси или сива, а застапени се и двобојни питоси - надвор 
со кафена, а внатре со сива боја или обратно. Поретко се со мазнети, а почесто со грубо 
за  мазнети површини. Обично имаат широки лентести вртикални дршки (Т.IV.17, Т.V.9), во 
не колку случаи со краеви кои продолжуват во пластични ребра (Т.IV.15-16, Т.VII.1) или, пак, 
плас тични ребра надолжно поставени од горната страна (Т.VI.4). За овие садови ка рак те-
рис  тични се и јазичести пластично извлечени дршки, понекогаш со правоаголен пресек, 
чија потесна страна обично е украсена со паралелни вертикално поставени отпечатоци од 
пр сти (Т.IV.27-28, Т.V.10, Т.VII.6). Понекогаш тие можат да бидат комбинирани со пластични 
реб ра косо, хоризонтално или вертикално поставени или комбинирани во облик на крст, 
не у красени или украсени со кружни вдлабнатинки. Тоа е и единствениот начин на кој е 
укра суван овој тип на сад (Т.VI.5).

Кон производите од печена земја припаѓаат и прешлените (Т.IV.20, 24, 25, Т.VI.10). По 
облик се конусни, а во средината кружно продупчени. Можат да имаат рамна долна по вр-
ши  на или, пак, да бидат вдлабени. 

Пронајдени се и неколку орудија изработени од мазнет камен со сива, темносива или 
бле  дозеленкаста боја. Се работи за разни алатки и чекани, клинови и секири, со се чи ло 
ос т рено од двете страни, при што кај две орудија има траги од нивно попречно про дуп чу-
ва  ње (Т.IV.18, 19, 21, 26).

За дел од овој праисториски археолошки материјал аналогии можат да се најдат кај 
е нео    лит ските населби од блиската околина на нашиот локалитет, пред сè, на локалитети-
те Крушенска Чука, Бакарно Гумно, Карамани и Црнобуки, кои припаѓаат на регионалната 
сред  но енеолитска културна група Шуплевец - Бакарно Гумно.2

Останатиот дел од праисториските наоди хронолошки се поврзува со бронзенодопските 
ло   калитети Радоборска Тумба, с. Радобор, Тумба, с. Новаци, Тумба, с. Кравари, Висок Рид, с. 
Букри, Тумба, с. Мало Коњари3 и Градиште, с. Манастир.4

Во подоцнежното железно време и доцноархајскиот период се сместуваат неколку 
наоди од метал. Евидентиран е висулец од бронза со биконусна форма и издолжено ци-

2 Симоска Д. et al., 1976, 47, сл. 4, T.VI, 1, T.VIII, 2; Гарашанин М. - Симоска Д., 1976, 9; Симоска Д. et al., 1977, 12; 
Kitanoski B., 1992, 233; Китаноски Б., 1994, 53, 54, сл. 4; Темелкоски Д., 1999, 35.

3 Симоска Д., 1983/84, 9; Тодоровиќ Ј. et al., 1985/86/87, 10; Симоска Д. - Санев В., 1976, 53, сл. 256, 257; Темелкоски 
Д. - Миткоски А., 2004, 137, сл. 3. 4, 5; Mitrevski D., 2006, 86, fig.1; Василева М., 2008, 26, сл.5.

4 Миткоски А., 2010, 60, T.XII, 2.
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лин  дрично тело, од двете страни украсено со по три прстенести задебелувања, по една по-
ши рока кружна плочка и алки за обесување (Т.IX.1). Неговите димензии се: должина 11,0 cm 
и пречник на најширокиот дел од 2,3 cm. Висулецот припаѓа на групата култни бронзи од 
се мејството на т.н. македонски (пајонски) бронзи, најчесто  поврзувани за женски гробови. 
Се датира во VII-VI век пр. н.е.5

При истражувањата е откриен и минијатурен приврзок од типот „лабрис” во форма на 
двој на секира, изработен од две еднакви парчиња од тенок сребрен лим споени во едно 
(Т.VIII.5, Т.IX.2). Недостасува мал дел од едното сечило. Од предната страна приврзокот е 
ук расен со плитко врежан орнамент во т.н. тремоло техника по рабовите на сечилата и со 
по четири мали врежани концентрични крукчиња. Сечилата се благо заоблени и без остри 
за вршетоци, а ушката е куса и проширена со пречник на отворот од 0,2 cm. Димензиите на 
при врзокот се должина 2,7 cm, широчина 2,6 cm и дебелина 0,2 cm.

Двојната секира (labrys) е важен и стар религиозен симбол, особено чест во минојската и 
потоа во микенската култура. Тоа е секира со две наспроти поставени сечила и отвор за др-
жал ка во средината, а изработувана од различни материјали и во различни големини. Како 
во тивен дар на Крит, двојните секири се приложувани во гробовите и во светилиштата или 
се поставувани на столбовите и на консекративните рогови. За минијатурните двојни секири 
се претпоставува дека служеле како магиски предмети во врска со дождот и аграрните 
кул тови.6 Во рамките на грчкиот културен круг минијатурните двојни секири временски 
мош не долго, речиси до крајот на хеленизмот, ја имаат улогата на магиски предмети, а како 
дел од накит содржеле и апотропејско својство.7 Двојната секира ја задржала значајната 
улога во религијата и во текот на подоцнежние периоди, па и во римскиот како атрибут на 
Ју питер Долихен и други божества.8

Предмети во форма на двојна секира како минијатурни приврзоци - амулети или бри-
че ви, на територијата на Република Македонија се јавуваат во гробовите од преодниот пе-
ри од од бронзено во железно време.9 Во следниот период, односно во раното железно 
вре ме, лабрисот добива широка употреба и тоа сосема извесно како култен предмет. По 
пра вило, наоди од овој тип се откривани во богати гробови во кои биле погребани жени, а 
по врзувани со култно-религиски дејности.10 

Минијатурен приврзок во вид на лабрис како елемент од луксузен ѓердан изработен од 
злато е пронајден во гроб од VI век пр. н.е., а со потекло од Синдос кај Солун.11 Составен 
е од повеќе елементи украсени со филигран и гранулација, од кои четири се во форма на 
двој на секира.

Според декорацијата минијатурниот приврзок од локалитетот Ридот најблиски ана ло-
гии наоѓа кај наоди од сиромашните гробови од локалитетот Требениште, датирани во 
V век пр. н.е.12 Со техниката на тремоло украсен е и дел од накитот карактеристичен за 
Гласиначкиот културен комплекс, односно за неговите фази Гласинац IVс13 и Гласинац Vа.14 
Со плитко тремоло врежан орнамент најчесто се украсувани сребрените лачни фибули со 

5 Митревски Д., 1997, 131.
6 Cermanović Kuzmanović A. - Srejović D., 1992 115.
7 Соколоска В.,1997, 39, сл. 32; Поповиħ . И., 2002, 34-35.
8 Cermanović Kuzmanović A. - Srejović D., 1992 115; Поповиħ И., 2002, 18, 35, кат. 3.
9 Mikulčić, I, 1966, 16, Т.IV, 8 b; Санев В. et al., 1976, 56, 61, кат. бр. 536, 539 а, б, в, 654, 656; Георгиев З., 1987, 117, 

сл. 1 А; Митревски Д., 1995, 68, 69, 74 , Т.II. 6; Митревски Д., 1997, 61, 114, сл. 18,  6, 7; Mitrevski D., 2006, 89, 91, fig. 4-6.
10 Митревски Д., 1997, 61.
11 Соколоска В.,1997, 39, сл. 32.
12 Vuliċ N., 1941-1948, 270, fig. C; Popović Lj., 1956, MCMLVI, 48, Т.XX, 7, 8; Лахтов В. - Кастелиц Ј., 1957, 21, 22, 25, 44, 

T.II, 6, T.III, 8-14; T.V, 15, 16; T.X, 14, 16, T.XX, 5, 6; Vasić R., 1997, 64, crt. 1.
13 Benac A. - Čović B., 1957, 9, 23, 43-44, Т.IX:10, Т.XXXIV:1, 2, Т.XXXXVII: 1.
14 Čović B., 1987, 630 - 1, T.LXIV: 4, 9, sl. 36, br. 30.
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четвртаста плочеста нога и петличест завршеток, распространети на Балканот и во По ду-
нав јето. Евидентирани се при истражувањата на кнежевската гробница кај Печка Бања (да-
ти рани на преминот од VI во V век пр. н.е.),15 во тумулот 1 на локалитетот Умка во Атеница 
(крај на VI и почеток на V пр. н.е.),16 а тие од тумулот откриен под темелите на црквата Св. 
Петар во Рас кај Нови Пазар се датираат на самиот почеток на V век пр. н.е.17

На локалитетот Ридот е откриена и бронзена широколентеста белезгзија со ка рак те рис-
тично ребресто тело (Т.VIII.2, Т.IX.3). Има правоаголен пресек и краеви што се раз ми ну ваат, 
а украсена е со врежани орнаменти, седум хоризонтални линии на краевите со по три реда 
од кругчиња и коси кратки линии, вертикално поставени. Нејзините димензии се: пречник 
7,0 cm, широчина 2,1 cm и дебелина 0,2 cm. Со истражувањата на локалитетот Тре бениште 
во 1953/54 година се пронајдени четири белегзии од овој тип во гробот 27 и една надвор 
од гробните целини.18 Една ваква белегзија е пронајдена и на локалитетот Три Чељусти,19 а 
слични белегзии се пронајдени и на локалитетот Пешта, с. Градешница и во гробот 17 на ло-
калиетот Сарај, Брод.20 Микулчиќ И. овој тип на белегзии го датира во VI век пр. н.е.,21 до дека 
Лахтов В. ги сместува во рамките на фаза IIIа од неговата поделба на железното време во 
Македонија, односно кон крајот на VI век пр. н.е.22 Васиќ Р., пак, гро бот 27 од Требенишката 
некропола го датира во почетокот на првата половина на V век пр. н.е., а со самото тоа и 
четирите белегзии пронајдени во него.23 Со археолошки ис тражувања во 2010 година на 
локалитетот Грамада под три камна, с. Бонче, во гроб 6 е от крие на идентична бе  легзија.24

Евидентирана е исто така и бронзена плочка со триаголна форма и димензии: должина 
7,8 cm, ширина 2,3 cm и дебелина 0,2 cm (Т.VIII.3, Т.IX.4). Нејзината горна површина е украсена 
со врежани орнаменти - висечки шрафирани триаголници, додека на најширокиот дел има 
на должен засек со должина од 5 mm и ширина од 1,5 mm. Овој наод најверојатно е фрагмент 
од тип белегзија изработена од тенка жица чиј еден крај е остро зашилен, додека другиот 
е во форма на триаголна плочка. Сребрената белегзица со врежани линеарни орнаменти 
на проширениот дел пронајдена на локалитетот Парцела Коногново, се сместува во фазата 
Гла синац IVс, односно се датира во VI век пр. н.е.25 Развојниот пат на овој тип белегзија 
ав торите понатаму ги води во фазата Гласинац Vа, во која се појавува варијантата кај која 
ед ниот крај завршува со проширена триаголна орнаментирана плочка.26 Две белегзии од 
овој тип кои се пронајдени на локалитетот Три Чељусти27 се сиромашни со орнаментика 
и претставуваат наједноставен и најпрост облик. Одредени автори претпоставуваат дека 
овие предмети од домашно локално производство се всушност украсни игли за одело, при 
што не го исклучуваат VI век пр. н.е. како нивна хронолошка рамка.28 Во сиромашните гро-
бови од Требенишката некропола пронајдени се повеќе вакви белегзии од сребро и брон-
за, и тоа во гробовите 24, 25, 26 и 27, кои Васиќ Р. ги датира во V век пр. н.е.29 

15 Тасиħ Н., 1998, 214, кат. бр. 216.
16 Ћукниħ М. - Јовановиħ Б., 1966, 28, 57, Т.IX: 9, Т,XV: 13.
17 Vasić R., 1987, 645, 646, T.LIX:1-4.
18 Лахтов В. - Кастелиц Ј., 1957, 37, 38, Т.XIV:6, 7, 9, 10, Т.XXIII:4.
19 Кузман П., 1985, 40, Т.X:1.
20 Mikulčić I., 1966, 28, 33, Т.IX:18, i; Мачкиħ П. et al., 1961, 206, сл. 37.
21 Mikulčić I., 1966, 33.
22 Lahtov V.,  1965, 149.
23 Vasić R., 1997, 65.
24 Раководител на археолошките истражувања на локалитетот Грамада под три камна е проф. др. Виктор Лилчиќ.
25 Benac A. - Čović B., 1957, 23, 44, T.XXXXVII: 1.
26 Benac A. - Čović B., 1957, 48, 9, T.XXXVIII: 10, T.XXXXI: 2, T.XXXXIII: 3, 4; Čović B., 1987, 621, sl. 36, br. 19.  
27 Кузман П., 1985, 29, 41, T.XI:12,13.
28 Кузман П., 1985, 41.
29 Vulić N., 1941-48, 269, 270, С; Лахтов В. - Кастелиц Ј., 1957, 21, 22, 25, 31, 32, 44, T.II, 6, T.III, 8-15, T.V, 15,16, T.X, 11-18, 

T.XX, 5-7; Vasić R.,1997, 65, sl.1.
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При ископувањето на локалитетот Ридот, а во рамките на античката градба, собран е и 
раз новиден движен археолошки материјал кој упатува на континуитет на живеење во неа 
во сите три нејзини градбени фази, при што хронолошки ја датира во доцномакедонскиот 
пе риод (II и I век пр. н.е.). 

Доминираат фрагментирани керамички кујнски и складишни садови во различни го ле-
ми ни и облици. Најзастапени се ехинус паницата и чинијата ихтија, обично со средна фактура 
(Т.X.1, 7, 10, Т.XII.1). Бојата на печење им е кафена, поретко сива, додека кај примероците со 
разреден премаз се применувале црвената и кафената боја. Подлабокиот реципиент кај 
ехинус паниците, како и разредениот премаз се карактеристика за подоцнежниот ма ке-
дон ски период.30

Плитката конусна чинија со низок вертикален горен дел и пофина фактура е застапена 
со неколку наоди (Т.X.8-9). Премачкана е со црвена или сива боја, а дното од внатрешната 
стра на е украсено со концентрични кругови изведени со запчесто колце. Овој тип чинии се 
по јавува кон крајот на II век пр. н.е.31

Поретко застапена е длабоката чинија со полусферична форма, извлечен венец со жлеб, 
по фина фактура и кафеав или црвен премаз (Т.X.13),32 како и конусната чинија со рамно 
за сечен венец, средна фактура и сива боја на печењето (Т.XI.2). Евидентирани се и чинии 
со ѕвонест реципиент, односно извиен горен и конусен долен дел (Т.XI.3-4). Обично имаат 
по груба изработка и кафена боја на печењето.33  

Кај полуксузната керамичка продукција присутен е садот од типот кантарос со из дол-
же на форма, висок врат, благо подигнати хоризонтални испусти на дршките и висока прс-
те несто профилирана нога (Т.X.25, Т.XI.5, Т.XII.2). Освен еден наод со сјаен црн фирнајс, 
дру гите евидентирани примероци имаат кафеав посен фирнајс, при што кај еден од нив 
гор  ниот дел е украсен со вегетабилна орнаментика изведена во West Slope техника. Оваа 
из должена варијанта на кантарос со доминантност на разредениот кафеав фирнајс е ти-
пич на појава за подоцнежниот македонски период на локалитетите кај нас, додека West 
Slope техниката на украсување се јавува во III век пр. н.е. и се задржува уште само во II век 
пр. н.е.34 Калапените релјефни чаши откриени со ископувањата се украсувани претежно со 
вегетабилната орнаментика (Т.XII.4-6).35 

Евидентно e присуството и на помали по димензии садови со мошне тенки ѕидови (Т.X, 
18-23),36 додека ојнохоето и скифосот се застапени со помал број на наоди (Т.X.26, Т.XI.11). 
Овие садови имаат средна фактура и црвена, односно светлокафена боја на печење.

Кај садовите со погруба фактура кои обично имаат кафена или сива боја на печењето, 
нај   застапен е садот со ребро под венецот од надворешната страна. Евидентиран е во две 
ва  ријанти, кај едната под венецот од внатрешната страна има канелура, а кај другата жлеб 
(Т.X.11-12, Т.XI.1). Присутни се и садот со прстенест венец, извлечен нанадвор (Т.X.14-15), 
садот со профилиран врат и заоб ле но из вле чен венец, со жлеб под него од над во реш-
ната страна (Т.X.16-17), зат во ре ниот сад со завратен венец (Т.XI.10) и ам фо рата (Т.X.24). 
Држалките кај садовите со погруба из  работка се лентести, често ка не лирани по нивната 
должина, а поаѓаат од самиот ве нец или под него (Т.XI.6-7). Са довите се ук  расувани ретко и 
тоа со вре жу вање или вдла  бување на линеарни мотиви (Т.XII.3).

30 Mikulčić I., 1966, 53, T.XVII, 25a; Манева Е., 1979, 17, T.V, 51, 53-55, 58, 59, 63-67, T.VI, 52, 56, 57, 60-62, 68; Соколовска 
В., 1986, 82, T.28, 1-10, T.72, 1-3; Битракова Грозданова В., 1987, 50, T.XIV, 3,5, T.XV, 2.

31 Mikulčić I., 1966, 76; Манева Е., 1979, 16, T.IX, 39, 40; Соколовска В., 1986, 77, 82, T.28, 17-19, T.72, 4-6; Хусеиноски 
Б. - Спасовска Димитриоска Г., 1999, 168, T.VII, 3.

32 Манева Е., 1979, 17, T.VI, 47-49; Битракова Грозданова В., 1987, 51, T.XV, 1.
33 Mikulčić I., 1966, 76, T.XXV, f; Манева Е., 1979, 17, T.VII, 62-72; Соколовска В., 1986, 82.
34 Mikulčić I., 1966, 51, T.XV, b; Соколовска В., 1978, 101; Соколовска В., 1986, 80;  Битракова Грозданова В., 1987, 39, 40.
35 Mikulčić I., 1966, 76, T.XXIV,a-d; Битракова Грозданова В., 1987, 53; Станчевски И., 1997, 72, 1,2.
36 Mikulčić I., 1966, 76.
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Мошне карактеристичен сад за доцниот 
ма кедонски период е стамносот, поголем 
сад со топчеста мешеста форма, обично со 
сива боја на печењето. Садот е со две хо-
ризонтални потковичести држалки, при ле-
пе ни за плочесто оформен венец, при што 
го надвишуваат (Т.XI.8-9).37 

Од другите предмети од печена земја, 
по крај садовата продукција, застапени се 
кружни плочки, продупчени или не про -
дупчени, како и биконусни, односно пре-
шлени со правоаголен пресек. Во мош не 
голем број се зас та пени теговите, пи    ра ми-
дални и конусни со заоблен или зарамнет 
врв, како и теговите во фор ма на ас трагал.

Откриена е и една керамичката лампа 
со клун кој завршува со триаголен врв 
(копјевиден), до дека дискот е назначен со 

пластично подигнат прстен (Т.IX.5). Рамото е украсено со плас тич на низа од вертикални 
зраковидни орнаменти со по една гранула над нив. Оваа ламба, која е рустично изработена 
од слабо пречистена глина, припаѓа на т.н. „ефески“ тип и прет ста вува нејзина локална 
варијанта, со што се датира кон крајот на II и првата половина на I век пр. н.е.38

Секако, позабележителен наод претставува предметот со правоаголна форма, исто така 
од печена земја, откршен во едниот крај (Т.VIII,1, Т. IX.6). Со врежување на предната стра-
на е испишано името ΔΙΟΝΥ-CΟC, на задната ΡC-ΙΜΤC, додека на горната и долната стра на 
има линеарна орнаментика. Странично зачуваниот крај е украсен со шест кружни вдлаб-
на тинки, додека кон откршениот крај предметот се стеснува и најверојатно имал кружен 
отвор. Речиси идентичен предмет на овој, кој за нас имал непозната намена, е откриен при 
ис тражувања на Самоиловата тврдина.39 

Од коска е евидентиран само еден мал цилиндричен предмет, украсен со попречни вре-
жа ни линии.

Од наоди изработени од метал се откриени две фрагментирани бронзени фибули. Фи бу-
лата од „малоазиски“ тип е присутна на поголемиот простор на Балканскиот полуостров и 
тоа од VI до II век пр. н.е., но токму во доцномакедонскиот период се здобива со широко рас-
прос транета употреба (Т.VIII.4, Т.IX.7).40 Другата е со плочесто листовидно тело, подоцнежна 
ва ријанта на копјевидните фибули (Т.IX.8).41 За бронзениот предмет со продупчување на 
за дебелениот крај не може со сигурност да се каже што претставувал. Евидентирани се и 
два наода од железни ножиња со тела во вид на лачно свиен лист. 

37 Mikulčić I., 1966, 76, T.XVII, 25, T.XXIV, f; Манева Е., 1979, 19, T.XX,101-103; Битракова Грозданова В., 1987, 58; 
Битракова Грозданова В., 1989, 116, сл. 19. 

38 Mikulčić I.,1966, 86, T.XXIX, g; Манева Е., 1983/84, T.I, 1, 2, 4, 5; Битракова Грозданова В., 1987, 60; Соколовска В., 
1986, T.31, 12; Јакимовски А. оваа локална варијанта на лампи од  „ефески“ тип ја означува како тип XXII B, Јакимовски 
А., 2012, 100-108, кат. бр. 158.

39 Предметот евидентиран во охридската музејска збирка на предната страна има испишано ΔEMMO-T_KKΙ, 
додека на задната EIXX. Според истражувачот Маленко В., предметот е откриен во културен слој кој хронолошки 
припаѓал на доцномакедонскиот период.

40 Kitanoski B., 1966, 1-14; Битракова Грозданова В., 1987, 76, T.V.1-3.
41 Битракова Грозданова В., 1987, 77, T.V.5.
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Сл. 5. Дробилка за руда.
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Двете бронзени монети од времето на кралот Филип V (221-179 год. пр. н.е.) секако прет-
ста вуваат уште еден показател за попрецизно хронолошко определување на античката 
град ба (Т.IX.9-10). На нивната аверсна претстава е прикажан Персеј со крилест шлем, додека 
на реверсот е претставен орел со раширени крила кој стои на рало, односно молња. 

Со земјените работи од страна на концесионерот откриена е една дробилка за руда (сл. 
5). Тоа е камен блок со рамна долна страна, косо обликуван реципиент, издолжен процеп 
на дното и димензии 49 х 47 х 16 cm. На горните рабови има жлебови, додека од долната 
стра на плитки линеарни врежувања. Исти камени дробилки за руда се евидентирани на 
по веќе локалитети кај нас, а се евидентирани во раноантички и во културни слоеви од ма-
ке донскиот период.42

Археолошките ископувања на локалитетот Ридот кај село Мажучиште дадоа квалитетивен 
дви жен материјал, кој упати на определување на временскиот распон на неговото ег зис-
тирање. Опишаните облици на керамички садови, како и многубројните предмети за се-
којдневна употреба (орудија, накит и монети) детерминираа постоење на градби во пра-
ис торијата и во антиката во истражениот простор. Според извршената анализа на овој 
ма теријал, локалитетот бил населбински користен во континуитет, односно од енеолитот, 
преку бронзеното доба, подоцнежното железно време, доцноархајскиот период, сè до 
доц ниот македонски период. 

Два нумизматички наода кои се претходно случајно откриени на локалитетот, го ре де-
фи нираат временското егзистирање на античката населба, односно најрано кон крајот на 
IV век пр. н.е, според бронзената монета од кралот Касандар, додека според бронзениот 
се стертиј од времето на Октавијан Август најдоцна до I век пр. н.е.43 

Еден мошне репрезентативен наод од мермер од времето на владеењето на римскиот 
цар Хадријан е откриен во непосредна близина на локалитетот Ридот. При поставување на 
те лефонски кабли на локалитетот Тумба, среде селото Мажучиште, пронајдена е ара пос ве-
те на на богот (Хермес) Меркур.44 Од натписот се дознава името на дедикантот, Публиј Елиј 
Фи лип, ветеран на римската војска. Во текстот, кој наместа е оштетен, се спомнува името 
на населбата во која живеел, а тоа е Колобаиса. Оваа населба се спомнува на уште еден 
мер мерен споменик датиран околу 200 година. Тоа е натписна плоча која е вглавена во 
пок ривот од црквата на манастирот Трескавец оддалечен околу 4 km кон североисток од 
ло калитетот Ридот.45 Според досегашните сознанија сè уште не може ништо поконкретно 
да се каже за местоположбата на Колобаиса, ниту за каква било поврзаност на локалитетот 
Ридот кај селото Мажучиште со оваа античка населба. Единствено, идни поголеми ар хео-
лош ки истражувања на поширокиот простор би можеле да дадат нови согледувања кои би 
по могнале околу убицирање на населбата и можна поврзаност на локалитот Ридот со неа.    

42 Соколовска В., 2011, 229.
43 Црнески Ж., 1996, 80, 81.
44 Кепески К., 1999, 195; Papazoglu F. et al., 1999, 108, 229.
45 Vulić N., 1934; Papazoglu F. et al., 1999, 110, 233.
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Т.III. Облици на садови (праисторија).
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Т.IV. Облици на садови (праисторија).
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Т.V. Облици на садови (праисторија).
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Т.VI. Украсување на садови (праисторија).
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Т.VII. Фрaгменти од керамички садови од праисторија.
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Т.VIII. Наоди од праисторија и антика.
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Т.IX. Наоди од праисторија и антика.
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Т.X. Облици на садови (антикa).
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Т.XI. Облици на садови (антика).
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Т.XII. Фрaгменти од керамички садови од антика.
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The archaeological site “Ridot”, near the village Mažučište in the vicinity of Prilep, is a rocky hill 
with an incredible strategic location. The archaeological surveys in the past have revealed large 
quantity of moveable archaeolgical material which suggested that the area was occupied for a 
longer period in the prehistory and antiquity.

Due to the threatening expansion of a stone mining concession, a salvage excavation with 
test trenches was conducted. The excavation uncovered a wall of a prehistoric building and two 
rooms of a building from the antiquity. The rooms were formed by walls made of larger and 
smaller stones bonded with mud.

The revealed archaeological material helped the chronological determination of the strata. 
The dominant finds are the pottery vessels, and besides them, there are tools and various objects 
of stone or metal. The documented shapes of plates and bowls, as well as the characteristic 
types of jewellery suggested that there was a settlement at this location that existed for a longer 
period in the prehistory. The earliest layer chronologically belongs to the local cultural group of 
the Middle Eneolithic known as Šuplevec – Bakarno Gumno. The first settlement was succeeded 
by  pccupation during the Bronze Age, Iron Age and the Late Archaic period. The moveable finds 
dsicovered in the building from the antiquity (pottery vessels, oil lamp, bronze fibulae and two 
coins of Philip V) date this discovery in the Late Hellenistic period. 

А. Миткоски - Д. Темелкоски, Локалитетот Ридот кај село Мажучиште

s u m m a r y
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DUŠKO TEMELKOSKI
National Institute for Cultural Monuments Protection and Museum - Prilep

THE SITE RIDOT NEAR THE VILLAGE MAŽUČIŠTE
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АЛЕКСАНДРОС Р. А. ЅАМАЛИС

ОСТАВИ НА МОНЕТИ ОД ШТИП. 
ОСТАВАТА ОД ПРЕД 1857 ГОД. И ОСТАВАТА ОД ПРЕД 

1912 ГОД. (IGCH 355)

Во A Bibliography of Greek Coin Hoards од Sydney  P. Noe1 и во IGCH2 беше објавено дека во 
1912 го   дина е пронајдена една монетарна остава во близина на Штип. Noe, како и уред-
ниците на IGCH ги извлекле овие заклучоци од некои индиректни споменувања во биб лио-
графијата од тоа време, но никој досега не се обидел да направи целосна синтеза на пос-
тоеч ките ин   формации. Обидувајќи се да го сторам тоа, заклучив дека не само што составот 
што се пред   лага за оставата од Штип 1912 год. е многу сиромашен во споредба со тоа што 
мо жеме да го додадеме туку и дека споменатите монети не припаѓаат сите на оваа остава. 
Исто така, изгледа дека и датата која се предлага за наоѓање на трезорот е погрешна. Сепак, 
нај  ин те   ресен заклучок до кој стасав е дека, всушност, постои втора остава пронајдена исто 
така во околината на Штип, која е пронајдена многу порано од првата.  

Пред да почнеме со анализа, сметаме дека е корисно да се наведат некои факти за ре-
ги онот во кој се најдени оставите. Во близина на Штип е лоциран античкиот град Астибос3 
(име то на денешниот град, без сомнение, претставува изменета форма на името на ан тич-
киот град4). Средновековниот град Баргала кој е посведочен од V век од н.е. и кој бил до-
волно значаен за да биде утврден (ѕидините окружуваат простор со повшина од 4,68 ha) 

1 Noe S. P., 1925.; Noe S. P., 1937.
2 Thompson M., Mørkholm O., Kraay C.M., 1973.
3 Papazoglou F., 1988 passim, особено p. 337-338. Hammond N.G.L.,1972, 202, n. 5 смета дека главниот град на 

Пајонците најверојатно се наоѓал или на самото место каде што се наоѓа денешниот град Штип, или во близина на 
Штип. Несигурноста што Ф. Папазоглу ја изразува во однос на постоењето важен пајонски центар во регионот на 
Штип сега може да се отфрли, благодарение на неодамнешните ископувања во регионот на Штип и Свети Николе 
(околу 25 km североисточно од Штип) – Баргала. За овие откритија види: за локалитетот Билазора (?), Кнежје, во 
близина на Свети Николе: Collective work, 2011 (на интернет : http://www.tfahr.org, или исто така, извештаите за 2007-
2010), passim. Наодите се датираат по V век пр. н.е. 

4 Градот се среќава во библиографијата како Istip, Ishtib, Shtip и Štip, во зависност од периодот и од избраната 
транскрипција. Првите форми се среќаваат во постарата библиографија, додека во оние кои датираат од по Втората 
светска војна најчесто името е дадено без почетната самогласка. За етимологијата на името Астибос и за неговата 
идентификација со Штип, cf. Duridanov I., 1966, 186.
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и за да стане епископско седиште, се наоѓа на 2,3 km јужно од селото Козјак, 12 km се ве-
ро источно од Штип.5 Така, воопшто не зачудува што овие остави се пронајдени блиску до 
еден толку значаен центар.

Деронски монети

Деронските монети треба да бидат поделени на две емисии. Првата, која брои 21 матрица 
за аверсот, има вдлабнат квадрат на реверсот. Сигрно е дека сме далеку од тоа да го знаеме 
точ ниот број на матриците од оваа емисија, бидејќи секоја од матриците е позната само од 
еден примерок, освен две, од кои секоја послужила за ковање на два примерока.

Треба да се нагласи дека од 23-те познати примероци, 15 се од оставата Асјут.6 Сите мо-
не  ти кои ѝ припаѓаат на првата емисија се пронајдени во остави во Египет.7

Втората емисија се карактеризира со појава на претстава на реверсот (трискелес, глава 
со шлем, Пегаз) која го заменува вдлабнатиот квадрат. Аверсот, исто така, се стабилизира, за 
разлика од емисијата 1 каде што се среќаваат многубројни варијации. Кај монетите од вто-
рата емисија на аверсот секогаш е претставен човек седнат на кола која ја влечат два вола.

 Монетите од оваа емисија се, главно, пронајдени во остави на Балканот, со неколку 
ис клучоци кои се најдени во остави во Ликија.8 Треба да додадеме дека во оставите про-
нај дени на Балканот, деронските монети не се измешани со други типови, со исклучок на 
ос тавата од Врање, 2003 год. 

Во рамките на оваа прва емисија, може да се разграничат три групи според симболите 
кои го придружуваат главниот тип. Групата А е застапена подобро од другите и е составена 
од примероци кои имаат коринтски шлем како симбол, во горниот дел на полето кое служи 
како позадина на главната претстава. Групата В е составена од примероци кои имаат еден 
гло бул заокружен со круг од глобули и Групата С ја составуваат примероци со претстава 
на орел кој носи гуштер.9

Други монетарни остави со деронски монети најдени на Балканот10

Другите две остави кои исто така содржат деронски монети и кои се најдени на Балканот се: 
1. оставата од Врање, 2003.11 Дата на закопување:  c 470 ? Состав: деронски: 100-125 

AR [емисија II, група A : 89 примероци; емисија II, група B: 1]; Александар I : 1 AR.

5 За последните откритија во Баргала, види Trajkovski K., 2010.
6 Assiout, 1969 (IGCH 1644).
7 Освен оставата од Асјут (Assiut), други египетски остави кои содржат монети на Дероните од прва група се: 

Бена ел Асл (Benha el Asl), 1929 (IGCH 1640); Фајум (Fayum), пред 1913 год. (IGCH 1635); Загазиг (Zagazig), 1901 (IGCH 
1645); Египет (Egypte), пред 1879 (IGCH 1634). За двете египетски остави за кои се смета дека содржеле монети од 
првата емисија [(Zagazig, 1901 (IGCH 1645) и Egypte, пред 1879 (IGCH 1634)], види Tzamalis A.R.A., 2011, 473-485 (1 pl.) 
и Tzamalis A.R.A., во печат. 

8 Станува збор за оставите Елмали (Elmali), 1984 [Carradice I., 1987 и особено: Fried, S. 1987, Kagan, J.H. 1987, Spier 
1987] и “Nord d’Aleppo“, 1991 (?) [Wartenberg, U. & Meadows A., во печат], најверојатно закопани и двете околу 465 
п. н. е. и од кои секоја содржела по една деронска монета, што претставува многу слаба застапеност доколку се 
земе предвид дека оставата од Елмали содржела повеќе од 1800 монети и дека оставата од „Nord d’Aleppo“  била со 
слична големина.

9 Бројот на матриците за аверс и за реверс како и класификацијата на монетите, нумерацијата на емисиите и на 
групите и сл. одговараат на класификацијата која ја користев во мојата докторска дисертација.

10 Според Youroukova Y. 1992, 20-21 во архивите на Стефан И. Верковиќ е споменат еден друг наод на деронски 
монети, наод кој изгледа хронолошки се совпаѓа со наодот од Штип, пред 1912 год. Со оглед на тоа дека растојанието 
меѓу двете места не е големо (околу 120 km пат, 70 km воздушна линија), можно е дека и во овој случај станува збор 
за наодот од Штип, пред 1912 год.

11 Mitrović G., 2005; Mitrović G. 2009.

А.Р.А. Ѕамалис, Остави на монети од Штип. Оставата од пред 1857 год. и оставата од пред 1912 г. ...
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Оваа остава е досега најзначајна остава на деронски монети од сите што ги знаеме. 
Исклучителна е и по тоа што во својот состав содржи една друга монета (на Александар I).

Сите деронски монети од оваа остава се од втората емисија,12 односно од типот со човек 
седнат на кола. 

2. Величково, 1937 (IGCH 690).13 Дата на закопување: c. 470-465; Состав: деронски: 10+ 
AR [емисија II, група B:  5 примероци; емисија II, група C: 5 примероци].

И во оваа остава сите монети се од втората емисија. Треба да се нагласи дека монетите 
кои ги содржи оваа остава се ковани од три матрици за аверсот од Групите B и C1 од вто-
ра та емисија, и со четири матрици за реверсот.14 Монети ковани со првите две матрици 
за аверсот се познати и пред пронаоѓањето на оставата Величково, а и други примероци 
ко вани со истите матрици за аверс се имаат појавено по пронаоѓањето на истата. Сите од 
овие поранешни или подоцнежни примероци, освен еден, се со непознато потекло. Един-
ст вената за која е познато потеклото (од матрицата D2915), објавена во 1897 год.,16 наводно 
е пронајдена „во близина на Дојранското Езеро“.17

Оставите од Штип

Да се свртиме кон анализа на оставите кои најверојатно се пронајдени во Штип. Најпрво 
треба да потсетиме дека исклучителната реткост на деронските монети ни овозможува да 
из влечеме заклучоци до кои е невозможно да се дојде во случај кога монетоковањето дава 
по веќе примероци. Имено, денес поседуваме нешто повеќе од 200 монети од овој тип. 
Пред пронаоѓањето на Штип 1912 год., познати биле помалку од 50.

А. Оставата од Штип, пред 1857 год.18 

Дата на закопување : c. 470 ?
Состав :  „Повеќе од овие големи монети [на Дероните] со трискелес на реверсот или со 

глава на брадест човек“ (Svoronos)
Деронски : 5+ AR [емисија II, група A: D7: nos 1, 2. D11: 3. D28: 5. Непозната матрица: 4  [F1]]
Библиографија: Различни библиографски едниници за секое парче (види табла 1).

IGCH наведува само една остава на деронски монети од Штип, пронајдена околу 1912 
год. (IGCH 355). Сепак, најстарата библиографска референца која зборува за пронаоѓањето 
на дронски монети на ова место е Vaux,19 кој опишувајќи неколку „Remarkable Greek Coins 
lately acquired by the British Museum“ пишува во 1861 год. „The coin before me was obtained by 
Professor Verkovich, Professor of Latin at Belgrade, while travelling in northern Macedonia, at a place 
called Istib; and the fact of its discovery in this locality goes far to establish the correctness of the 
attribution“. Од ова сведоштво може да заклучиме дека една прва монетарна остава од овој 
тип е пронајдена во Штип или во негова близина, со оглед на тоа дека авторот збо ру ва за 
откуп на деронски монети, а не за нивно пронаоѓање.

12 Tzamalis A. R. A. 2012, 43-79, 363-378 и 436-449.
13 Gerasimov T., 1939; Youroukova Y., 1992.
14 Да подвлечеме: двете остави од Штип, како и големата остава од Врање, не содржат монети од групата C, и 

само една монета од групата B ѝ е атрибуирана на оставата од Штип, пред 1912 год., и тоа со извесна резерва (бр. 16), 
додека уште една монета од истата група B ѝ припаѓа на оставата од Врање.

15 Матриците за аверс се обележани со буквата D, додека оние за реверс со R.
16 Gaebler H., 1897, 291 et 294, 4.
17 Оваа информазција ми ја даде Eliza Walczak, од музејот во Варшава каде оваа монета се наоѓа денес.
18 На табелите, монетите од оваа остава се означени со буквата „А“.
19 Vaux W.S.W., 1861, 104, pl. VI, 1.
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Подоцна, Svoronos,20 пишувајќи за наодот од c. 1912 год., додава и други  податоци. „Глав-
ни от факт кој го претставувам како потврда на мојата атрибуција на целото монетоковање 
за кое станува збор на Пајонците е еден нов мошне значаен скорешен наод составен од 
по веќе од овие големи монети со трискелес на реверсот или со глава на брадест човек 
со ко рин тски шлем, којшто е најден во Иштип, центар на Пајонија во времето на Филип 
II, и откупен во голем дел од М[ichel] Ritsos,21 добро познат антиквар од Салоника. Тој ми 
потврди дека по веќе други монети на Дероните и една на Лаиаите кои, исто така, минале 
низ неговите ра це – монети од ист тип како оние што се претставени кај Babelon 1907a, pl. 
XLIV, 5-9, овдеа Pl.I, 10-13 et II, p. 1-4 - исто така се пронајдени на истото место. Британскиот 
музеј, како што знаеме, веќе поседува една од овие монети на Дероните, која, исто така, 
по   текнува од Иштип. Двете најзначајни деронски монети од наодот откупен од M. Ritsos, 
имаат, едната на реверс глава на брадест човек со шлем (не Палада; Pl. III, 1-14), која ја пот-
врдува автентичноста на примерокот од францускиот Кабинет, веќе објавен од Newton 
(Travels in the Levant, 1865, II, p. 24, no 3). Bompois (RA 1866, pl. XXII, 3) и Imhoof-Blumer (1883, p. 
100, 139, c; ici Pl. II, 2) како автентичен, но чијашто автентичност беше ставена под сомнение 
од M. Gaebler (l.c., 294; Cf. RA 1867, 1). Тој потврдува дека поседува уште еден идентичен при-
мерок, но сигурно лажен. Ако, без сомнение, постојат лажни примероци, наодот од Иштип 
потврдува дека тоа се само модерни копии на автентични монети“.22 За жал, грчкиот на уч-
ник не дава попрецизни информации, најверојатно бидејќи и самиот тој ги немал. Сепак, 
мо жеме да заклучиме дека Svoronos зборува за два одделни наода. Така, „еден нов мошне 
зна чаен неодамнешен наод“ се однесува на оставата пронајдена во Штип 1912 год. или 
нешто малку пред тоа и е класифицирана во IGCH под бројот 355. Информацијата, пак, која 
му ја доставува Ritsos, а која се однесува на „повеќе други монети од ист тип... [кои] се про-
нај дени на истото место“ е мошне интересна, бидејќи е речиси сигурно дека алудира на 
ис тиот наод кој исто така е споменат од Vaux.

Комбинирајќи ги значи податоците кои произлегуваат од два различни извора (Про-
фе сорот Верковиќ, кој го наведува Vaux и Ritsos кој е наведен од Svoronos) можеме да за-
клу чиме дека освен оставата IGCH 355, постои најмалку едена друга остава пронајдена во 
Штип. Исказот „повеќе други примероци“ на Ritsos може, секако, да се однесува на монети 
кои се од повеќе различни наоди од околината на Штип или, пак, од еден единствен. Иако 
не поседуваме неоспорни докази, сметаме дека е многу веројатно дека овие монети се 
сите од една единствена остава, со оглед на нивната реткост како и на реткоста на вакви 
остави на Балканот (за потсетување наведуваме дека постојат четири потврдени остави 
кои содржат деронски монети, вклучувајќи ги и двете кои ги анализираме).

Информациите за местото на пронаоѓање на монетата од Британскиот музеј, пренесени 
од Vaux и од Svoronos, се потврдени од Head, BMC Macedonia, p. 150, 1, кој бележи за нea: 
„Нај дена кај Иштиб“. На оваа прва монета од Британскиот музеј23 на која со сигурност ѝ се 
знае потеклото, можеме да ѝ приклучиме и неколку други: монетата F1, првпат спомената 
од Lenormant en 1857 год., која се наоѓа во Cabinet des Médailles, спомената од Svoronos.24 

20 Svoronos J. N., 1919, 9-10.
21 Michel Ritsos бил трговец со антиквитети од Солун кој бил активен сè до дваесетите години од XX век. 
22 Најзначајниот дел од текстот го ставивме со затемнети и искосени букви.
23 За оваа монета, библиографските единици се следниве: Vaux 1861, 104, pl. VI, 1; Head B.V., 1879, 150, 1; Head B.V., 

1880, pl. I, B, 17; Head B.V. 18893., I, B, 10, pl. I, 5, 17 (Odomanti?); Imhoof-Blumer F. 1883, 99, 139f; Gaebler H. 1897, 295, 6a; 
Head B.V. & Svoronos J.N. 1898, 268, pl. I, 6; Head B.V., 19095, 9, 17, pl. 5, 17; Head B.V., 19112, 202, fig. 120; Gardner P., 1918, 
193-194 (trouvée à Istip); Svoronos J.N., 1919, 7-8, 9a, pl. I, 10 (trouvée à Istip);  Gaebler H., 1935, 56, 5, pl. XXV, 16; Kraay 
C.M. - Hirmer, M., 1966, 388;  Seltman C.T., 19773, pl. VII, 1; Price M.J. 1987, 45, pl. VIII, 4; Wartenberg U. 1998, 367, pl. 77, 19.

24 Paris, CdM no 660: Ex. Coll. Behr. France. Lenormant Fr., 1857, 204, no 1099; Newton C.T., 1865, t. II, p. 24, 3; Bompois F., 1866, 
pl. XXII, 3; Bompois F., 1867, 122 et 127, no 1; Imhoof-Blumer 1883, p. 100, 139c; Babelon E.C.F., 1907a, p. 1049/50, n. 5; Svoronos 
J.N., 1919, 25, 1b, pl. III, 2; Babelon E.C.F., 1932, 2, 4, 1235, pl. CCCXXVII, 6; Gaebler H., 1935, 208, 15, pl. XXXIX, 16 (лажна, излеана). 
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Сепак, треба да се напомене дека оваа монета е идентична на монетата бр. 225 во секој пог-
лед. Тоа значи или дека (а) двете се лажни; или дека (б) едната е копија на другата, излеена 
од земен калап. Доколку ја земеме втората опција, би рекле дека таа во Париз е лажна со 
ог  лед на тоа дека кај неа има далеку помалку детали во однос на онаа во Берлин. Доколку, 
пак, првата опција е вистинита, тогаш, би требало да се најде оригиналот од кој двата при-
ме  рока се излеани пред 1857 год.  

Според мое мислење, оригинална е монетата 2;26 оваа хипотеза се заснова на фактот 
дека не е пронајдена трета идентична монета која би била земена како оригинал за да се 
на п рават другите две како и на веќе споменатиот факт дека на монетата од Берлин се за-
бе ле  жуваат повеќе детали. Доколку сме во право, монетата од Берлин не се појавила во 
1914 год. – датата кога првпат е спомената во каталог за продажба, туку пред 1857 год., 
датата кога е објавена F1, која е нејзина копија. Newton изгледа ја репродуцира F1 во своето 
дело.27 Доколку ова е вистина, оваа монета поминала низ рацете на Gillet (невозможно е да 
се каже дали тој ја имал пред или по Behr). Можеме да заклучиме дека или двете монети 
биле продадени во Солун (M. Gillet бил француски конзул во овој град) или дека копијата 
била продадена на запад додека оригиналот бил продаден на исток, далеку од копијата, 
и влегол во колекцијата „Senator Justinian Karnicki, St. Petersburg“,28 пред да се појави пов-
тор  но во 1914 год. за да биде продадена од браќата Egger. Сметам дека првата хипотеза е 
по  веродостојна.

Коинциденцијата меѓу фактите дека оваа монета е продадена од истата аукциска куќа која 
во тој период продавала деронски монети кои потекнувале од една друга остава, таа од Штип 
c. 1912 год. не е толку зачудувачка доколку се има предвид важноста на оваа аукциска куќа во 
тоа време. Впрочем, сосема е нормално што еден колекционер кој поседувал една таква мо-
не  та бил привлечен од продажбата на слични монети по високи цени, особено колекционер 
кој живеел во Русија во време на месеците кои ѝ претходат на Првата светска војна.   

Пресекувајќи со острицата на Ockham меѓу двете можности кои се однесуваат на ав тен-
тич носта на едната или на другата од овие монети, веруваме дека поверојатна е втората 
мож ност, бидејќи таа не побавува постоење на трета, непозната монета. 

Која и да е вистината за патешествието на оваа монета, сметаме дека монетата од Берлин 
(2) треба да се вброи меѓу оние од оставата од Штип пред 1857 год. Така, би заклучиле дека 
мо нетата од Берлин која Gaebler29 ја сметал за лажна, е всушност оригинална и дека таа пос-
лужила како модел за да се направи монетата која денес се наоѓа во Париз. Фактот што оваа 
монета е од истата матрица за аверс (D7) како и монетата од Британскиот музеј, е доказ кој ја 
пот крепува нашата атрибуција на оваа монета од Берлин на оставата од Штип, пред 1857 год.

25 Berlin, Münzkabinett, 18203252 (1916/659). Ex. Coll. Prowe; ex. Coll. J. Karnicki. Regling 1924, Taf. VIII, 914; Gaebler H., 
1897, 294; Gaebler H., 1935, 208, 15 (лажна, излеана, без слика); Schultz H.-D., 1997, no 53. Egger, Wien, 46 (11.05.1914), 464.

26 Babelon E.C.F., 1907a, p. 1049/50, n. 5 и Gaebler H., 1935, 208, 15 сметаат дека монетата од Париз е лажна и дека е 
направена во модерно време. Lenormant Fr., 1857 мислел дека се работи за лажна монета, но направена во времето 
кога овие монети биле во употреба (види заб. 29).

27 На цртежот кој е доста шематски и кој е репродуциран кај Newton C.T., 1865, еден детаљ изгледа одлучувачки: 
една мала аномалија во пределот на бедрото на возачот, која не се појавува на монетата од Берлин. Исто така, ѕвез-
ди те, кои се сосема јасни на монетата од Берлин, не се прикажани на цртежот во книгата на Newton; на монетата од 
Париз овие ѕвезди се тешко распознатливи. Babelon E.C.F., 1907a, p. 1049/50, n. 5, смета дека монетата ре про ду ци ра-
на од Newton не е таа која се наоѓа во Париз.  

28 Egger, Wien, 46 (11.05.1914), lot 464.
29 Gaebler H.,1897, 294; Gaebler H., 1935, 208, 15. Gaebler смета дека и двете монети се лажни, велејќи дека постои 

една друга, оригинална, на пример, монетата кај Jameson R., 1913, no 1948. Сепак, изгледот на монетата Jameson 
1948 е таков што е невозможно таа да е оригинал за двете монети кои ги разгледуваме. Истото важи и за сите други 
монети кои ги познавам.
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Кон оваа монета може да приклучиме уште една која била изгубена во пожарот која ја 
уништил куќата на Mr Cumberbatch, конзул на Велика Британија во Константинопол. Ин-
формациите за оваа монета ни се пренесени од Newton кој ја зачувал сликата на оваа мо-
не та во форма на кроки цртеж (се чини дека таа е од D11).30

Уште една монета (бр. 3) која можеби исто така припаѓала на оваа остава, со оглед на 
да тата на нејзиното прво појавување, е монетата продадена на аукцијата кај Sotheby (19-
22.2.1868 - Coll. E. L. Bowen, Malta).31 Библиографските референци за оваа монета се доста 
кон фузни. Svoronos има направено грешка во класифицирање: тој ја има класифицирано 
два пати истата монета под два различни типа: како 11c (p. 8) и како 17d (p. 9). Исто така, 
тој ја дели информацијата која му ја дал неговиот извор (кој е всушност Imhoof-Blumer. 
Svoronos и во двата случаја се повикува на Imhoof-Blumer), така што во првиот случај (11c) 
вели дека „[la pièce était] trouvée près de Lysimachie de Thrace“ („[монетата била] пронајдена во 
близина на Тракиската Лисимахија“), додека во вториот случај, како потекло на монетата 
дава (на малку погрешен начин). 

За споредба, Imhoof-Blumer, p. 99, note 69 вели: „Една аналогна монета, гр. 35,90, најдена 
во близина на Лисимахија е опишана во Каталогот за продажба Bowen, 1868, n. 445“. 

Треба да се забележи дека информацијата која се однесува на потеклото на монетата 
- од околината на Тракиска Лисимахија – навистина е дадена во Каталогот за продажба 
Bowen (Sotheby (19-22.02.1868 - Coll. E. L. Bowen, Malta), 445: „This interesting Pentadrachm is said 
to have been found years ago near the ruins of Lysimachia in Thrace“). 

Така, сосема е можно, и покрај непрецизната информација дадена од уредникот на про-
даж ниот каталог на Sotheby, оваа монета да ѝ припаѓала на оставата од Штип c. 1855 год. 
со оглед на датата на нејзиното појавување (најдена „years ago“, како што е забележано во 
1868 год.). Сепак, оваа хипотеза е со недоволно аргументи; ние не поседуваме ни слика од 
оваа монета.

Монетата која се чува во музејот Ашмолеан во Оксфорд (5)32 може да биде приклучена 
на оваа остава благодарение на датата на нејзиното прво појавување во библиографијата  
(Newell, 1865). Сепак, оваа идеја треба да се земе со резерва, бидејќи оваа монета може да 
по текнува од некој постар наод. 

Што се однесува до давањето точна дата за пронаоѓањето на оваа остава, треба да 
се навратиме на инвентарниот број кој го носи монетата од Британскиот музеј. Бројот е 
1859.1011.1, и означува дека монетата влегла во колекцијата во текот на таа година. Значи, 
от кривањето се случило пред 1859. Треба да се додаде и дека патот кој го следела оваа 
мо нета меѓу местото на пронаоѓање и Британскиот музеј е доста директен, со оглед на тоа 
дека професорот Верковиќ ја купил на самото место и изгледа дека лично тој, а не некој 
пос редник, ја испратил во музејот. Монетата била најдена значи или во текот на 1859 год. 
или нешто пред оваа дата.

Ако пак прифатиме дека монетата F1 е копија на 2, а ние сметаме дека последнава е 
дел од оставата, датата на пронаоѓање е најдоцна 1857 год. Фактот дека таа била дел од 
ко лекција (Behr) може да нè наведе да сметаме дека се појавила пред објавувањето на 
оваа колекција. Сепак, фактот што е објавена во суплементумот на крајот на делото на 
Lenormant укажува дека е купена додека книгата била во подготовка, што потврдува дека 
ори гиналната монета ѝ припаѓала на оставата од Штип. 

30 Станува збор за бр 3. Newton C.T., 1865, p. 23, 1 (Coll. Cumberbatch); Imhoof-Bloomer F., 1883, 99, n. 139b (оваа 
монета е изгубена во пожар); Svoronos J.N., 1919, 9, 17c.

31 Imhoof-Blumer F., 1883, 99, note 69; Svoronos J.N., 1919, 8, 11c & Svoronos J.N., 1919, 9, 17d. Sotheby (19-22.2.1868 - 
Coll. E.L. Bowen, Malta), 445 (а не Boven, 1862, како што дава Svoronos).

32 Newton C.T., 1865, 24, 2; Gaebler H., 1897, 295, 5a; Svoronos J.N., 1919, 7, 7a; Gaebler H., 1935, 56, 4a, XXV, 15; Kraay 
C.M., 1976a, no 2248; Kraay C.M., 1976b, 486; Howgego Ch., 1995, no 26.
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Доколку нашата датација за пронаоѓање на оставата пред 1857 год. е точна, треба да се 
за бележи дека повеќе од 50 години ја делат оваа остава од онаа од Штип 1912 (IGCH 355). 
Мож но е значи монетите за кои зборува Ritsos, („plusieurs autres pièces des Derroniens et une 
des Laiaiens qui ont passé autrefois par ses mains… [qui] ont encore été découvertes en ce même 
endroit“)33 да потекнуваат од некоја трета остава. Сепак, ние сметаме дека веројат носта за 
постоење трета остава е доста мала.

Резимирајќи ги информациите кои се однесуваат на монетите кои може да ги приклучиме 
на оставата од Штип, пред 1857 год. на таблата 1, забележуваме дека со исклучок на првите 
две монети кои потекнуваат од матрицата D7, сите други монети се ковани со различни мат-
ри ци. Сепак, со оглед на фактот дека не поседуваме повеќе од 5 монети, оваа различност 
не е зачудувачка. Напротив, она што збунува е фактот дека и двете остави од Штип имаат 
мно гу сличен состав не само на монети, туку и на употребени матрици. Ова значи дека не 
мо жеме да ги користиме матриците како дополнителен критериум за атрибуција на други 
мо нети кон едната или кон другата остава. 

 
Дата на закопување

Што се однесува до одредувањето на датата на закопувањето на оставата, со оглед на 
тоа дека оставата содржи само деронснки монети, треба да се потпреме на хронолошкиот 
след на матриците. Оваа остава содржи, главно, монети од групата A и само една монета од 
групата B. Составот кој се обидовме да го претставиме најверојатно не е целосен, односно 
со сема е можно оставата да содржела и други монети.

Доколку нашето резонирање е точно, оставата од Штип пред 1857 год. била со состав кој 
е многу сличен на оној на оставата од  Штип пред 1912 год., главно, монети кои се ковани со 
матриците од групата А од емисијата I, и за секоја остава, една монета од групата В (со круг 
од глобули околу еден централен глобул како симбол) од истата емисија. Треба да се нагла-
си фактот дека и во двата случаја врските на монетата од групата В со секоја остава треба 
да се разгледуваат претпазливо и со резерва. Каква и да е вистината во врска со монетата 
од групата В, споредбата на составот на двете остави (види ја таблата 2) покажува дека тие 
се закопани во ист период. Монетите излегле од ковницата и пристигнале во околината на 
Штип во исто време и најверојатно биле закопани поради исти причини. 

B.  Штип, пред 1912 год. (IGCH 355)34

Дата на закопување: c. 470 ?
Состав: 16+ AR Деронски : [група A : D1/R1, 1; 2; 3; 4; D2/R1, 5; D6/R4, 6, 7; D7/R7, 8; 9; 10; 11; 

D9/R9, 12; 13; D14/R14, 14; D18/R18, 15; група B : D25/R25, 16].
Библиографија: Повремени споменувања кај различни автори од тој период, посебно 

Svoronos 1919 год. (види табла 3 за библиографија за секоја монета).
Втората остава од Штип е најдена пред 1912 г. (види infra) и, и покрај тоа што веднаш 

била разбиена на пазарот, особено преку подсредство на Michel Ritsos, трговец од Солун, 
имаме неколку информации кои се однесуваат на нејзиниот состав.

Најголем број од информациите доаѓаат од Svoronos кој бил во контакт со Michel Ritsos. 
Ritsos му дал ин формации на Svoronos кои се однесуваат на наоди на монети во околината 
на Штип.35 

33 Svoronos J.N., 1919, 9-10. Види supra.
34 На планшите монетите од овој трезор се означени со буквата „В“. 
35 Svoronos J. N., 1919, 9, 15a; 12-13, 20a; 25, 1a. Види исто така Svoronos J. N., 1919 9-10 (види supra за целосен текст).
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Табла 1: Состав на оставата пд Штип, пред 1857 год.. Првата колона го дава бројот со кој секоја 
монета е назначена во текстот. Втората колона ја дава колекцијата во која монетата се наоѓа сега. Третата 
ги дава библиографските единици, додека четвртата ја означува датата на првото појавување на монетата 
во библиографијата. Петата колона ги дава аргумените врз основа на кои ја атрибуирам монетата на оваа 
остава. Претпоследната колона ја дава комбинацијата од матриците со кои монетата е кована и нивната 
нумерација одговара на онаа која ја користев во мојата докторска дисертација. Последната колона ја 
дава нумерацијата која истата монета ја носи во мојата докторска дисертација. Забелешка: На планшите 
кои се на крајот од текстот, монетите од оваа остава се обележани со буквата „А“.

Бр Колекција Библиографија Дата Аргументи Матрица Теза

EМИСИЈА II, ГРУПА A

1 British 
Museum, 

1859.1011.1

Vaux 1861, 104, pl. VI, 1; Head, BMC 
Macedonia, p. 150, 1; Head 1880, 
pl. I, B, 17; Head 1889b, I, B, 10, pl. I, 
5, 17 (Odomanti?); Imhoof-Blumer 
1883, 99, 139f; Gaebler 1897, 295, 
6a; Head & Svoronos 1898, p. 268, 
pl. I, 6; Head 1909, 9, 17, pl. 5, 17; 
Head 1911, 202, fig. 120; Gardner 
1918, 193-194 (trouvée à Istip); 
Svoronos 1919, 7-8, 9a, pl. I, 10 
(trouvée à Istip);  Gaebler 1935, 56, 
5, pl. XXV, 16; Kraay & Hirmer 1966, 
388;  Seltman 1977, pl. VII, 1; Price 
1987, 45, pl. VIII, 4; Wartenberg 
1998, 367, pl. 77, 19.

1859 Повеќе 
библиографски 

единици го даваат 
Штип како место 
на пронаоѓање.

D7/R6 70

F1 Paris, CdM no 
660 (Fausse ?); 
Ex. Coll. Behr. 

France.

Lenormant, Cat. Behr, 1857, 204, 
no 1099; Newton 1865 , t. II, p. 
24, 3; Bompois 1866, pl. XXII, 3; 
Bompois 1867, 127; Bompois 1867, 
1; Imhoof-Blumer 1883, p. 100, 
139c; Babelon 1907a, p. 1049/50, 
n. 5; Svoronos 1919, 25, 1b, pl. III, 
2; Babelon 1907a, 2, 4, 1235, pl. 
CCCXXVII, 6; Gaebler 1935, 208, 15, 
pl. XXXIX, 16 (fausse, coulée).

1857 Датата ја 
приклучува кон 
оваа остава. Ова 
монета е копија 

на монетата 
која следи, која 
припаѓа на оваа 

остава.

[D7/R7] F4

2 Berlin, 
Münzkabinett, 

18203252 
(1916/659)

Ex. Coll. Prowe; ex. Coll. J. Karnicki. 
Regling 1924, Taf. VIII, 914; Gaebler 
1897, 294; Gaebler 1935, 208, 15 
(fausse, coulée). (sans photo); 
Schultz 1997, no 53. Egger, Wien, 46 
(11.05.1914), 464.

1857 (cf. 
F1)

Види бр F1. D7/R7 74

3 Coll. 
Cumberbatch 

(détruite)

Newton 1865, p. 23, 1 (Coll. 
Cumberbatch); Imhoof-Bloomer 
1883, 99, n. 139b (оваа монета 
е изгубена во пожар); Svoronos 
1919, 9, 17c.

1865 Дата на 
појавувањето во 
библиографија.

D11/R10 104

4 Coll. E.L. 
Bowen, Malta

Imhoof-Blumer 1883, 99, note 
69; Svoronos 1919, 8, 11c & 
Svoronos 1919, 9, 17d. Sotheby 
(19-22.02.1868 - Coll. E.L. Bowen, 
Malta), 445.

1868 Дата на 
појавување. 

Според Sotheby, 
1868: најдена 

„years ago“.

Без слика [p. 297 
et n. 
41]

ЕМИСИЈА II, ГРУПА B

5 1865. Oxford, 
Ashmolean, 

2248.

Newton 1865, 24, 2; Gaebler 1897, 
295, 5a; Svoronos 1919, 7, 7a; 
Gaebler 1935, 56, 4a, XXV, 15; SNG 
Ashmolean, 2248; Kraay 1976, 486; 
Howgego 1995, no 26.

1865 Дата на 
појавување во 

библиографија.

D28/R27 169
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Svoronos    тврди дека четири монети кои произлегуваат од три различни матрици за 
аверс и три за реверс се од оваа остава (D6/R4, 7; D7/R7, 10; D9/R9, 12, 13). На овие монети, 
зас                новајќи се врз датата на нивното прво појавување, можеме да приклучиме уште десет 
дру            ги монети.36 

Монетата бр. 8, продадена во 1913 год. од браќата Egger од Виена, монетата бр. 11, која 
влегла во колекцијата на Bundesmuseum од Берлин и која е од истите матрици (D7/R7) како 
и монетата бр. 10, за која Svoronos сведочи дека потекнува од Штип. 

Една друга монета е забележана со потекло од Штип. Станува збор за монетата бр. 16 
(група B:  D25/R25), за која во каталогот Spink 96 (31.3.1993) е забележано:  „Ex Ishtib Hoard (IGCH 
355)“. За оваа монета Svoronos назначува: „Пред неколку години еден трговец со антиквитети, 
доа ѓајќи од Македонија ми покажа и ми дозволи да објавам една октодрахма од ист тип и 
иста изработка како оние на Евергетас. Тежината е иста, но легендата и симболите се малку 
раз лични“.37 Многу веројатно е дека „трговец со антиквитети, доаѓајќи од Македонија“ за 
кој зборува Svoronos, е всушност Ritsos. „Пред неколку години“ што се однесува на годините 
кои преходат на објавувањето на студијата на Svoronos, сосема одговара на датумот на по-
ја вувањето на оставата од Штип 1912 год. Сепак, треба да се нагласи фактот дека доколку 
оваа монета навистина припаѓа на оваа остава, таа е единствен примерок од групата B од 
вто рата емисија (со глобул во центар на круг од глобули како симбол). 

Некои монети не можат да се поврзат со оставата од Штип врз основа на матриците кои 
се користени за нивно ковање.

Сепак, датата на нивното појавување ни овозможува да претпоставиме дека тие по тек-
ну ваат од еден ист наод, со оглед на реткоста на деронските монети. Монетата 1 се појавува 
на аукцијата на Hirsch во 1913 год.; монетата 4, иако се појавува нешто подоцна (во првата 
аук ција на Naville во 1921 год.), искована е со истите матрици како и монетата 1. Монетата 
2 припаѓала на колекцијата Jameson и е искована со истата матрица (D1). Монетата 3 била 
дел од колекцијата на Robert Edward Hart (1878-1946), предадена на музејот 1946 год. Така, 
неј зиното прво откупување може да се датира меѓу почетокот на XX век и Втората светска 
вој на. Со оглед на фактот дека нејзината матрица е иста со тие на бр. 1 и 4, со голема си гур-
ност можеме да ја приклучиме кон истата остава. Монетата 15 првпат се појавува на аук-
ција кај браќата Egger во ноември 1913 год.; Монетата 14 е продадена од браќата во 1914 
год.; истата година, монетата 5 влегува во колекцијата на Bundesmuseum од Берлин.

Еден елемент кој треба да се забележи и кој служи како аргумент за нашата хипотеза 
дека овие монети ѝ припаѓале на една иста остава е фактот дека тие се или продадени од 
иста аукциска куќа – и тоа браќата Egger од Виена кои продале пет монети меѓу 1912 и 1914 
год. – или се вклучени во иста колекција, имено колекцијата Pozzi (2 монети), колекцијата 
Jameson (2 монети), и особено колекцијата на Bodesmuseum од Берлин (3 монети).

Да се свртиме сега кон информациите кои ни се дадени од IGCH. Овде дадениот состав е 
след ниот „New York 3 (1 Derrones, 1 Bisaltes, 1 Orrescii) and casts of a few others possibly from the 
same hoard; Berlin 1 or 2; Belgrade 1; private coll. Greece 1; Jameson 1946, 1948; Pozzi 708; Egger Jan. 
15, 1912, 235“. 

Деронската монета од Њујорк е монетата бр. 9 од нашиот каталог. Има две причини по-
ра ди кои ја сместуваме оваа монета во оваа остава. Прво, таа потекнува од колекцијата на 
Newell, и за среќа, со монетата е зачувана белешка на која тој напишал „M. Ritsos. X/28“, што 
тре ба да се чита „купено од Michel Ristos, октомври 1928“. Знаеме дека оставата или еден дел 
од неа поминала низ рацете на Ritsos. Белешката која ја споменавме е првиот силен по ка-
зател дека и оваа монета потекнува од Штип 1912 год. Втор показател е дека оваа монета е 
искована со матрицата D7 која е искористена за ковање на пет други монети од оваа ос та ва.

36 За бр. 2 која се појавува во 1914 год. на една аукција кај браќата Egger, види Штип пред 1857 год.
37 Svoronos 1919, 11, 19.
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Сепак, треба да се спомене дека во колекцијата на ANS во Њујорк постои една втора монета 
(бр. 6), која исто така потекнува од колекцијата на Newell. Белешката на колекционерот која ја 
придружува оваа монета е „Sepheriades says from Ritsos Coll, Saloniki“. Со оглед на фактот дека е 
кована со матрицата D6, веќе присутна кај монетите од оваа остава (види бр. 7) и која Svoronos 
ја приклучува кон оставата од Штип, можеме да заклучиме дека и монетата која се наоѓа во 
колекцијата ANS припаѓала, исто така, на оваа остава. Исто така, можно е оваа монета да е 
истата со онаа  „private coll. Greece“. Доколку последново не е точно, тогаш онаа монета за која 
е дадена последнава белешка претставува уште една 17-та монета од ос та вата, но со оглед на 
тоа дека не можев да ја пронајдам, сметам дека првата хипотеза е по веродостојна. 

Од друга страна, би било доста чудно ако монетите на Бисалти и на Орески навистина 
при паѓале на истата оваа остава. За ова ќе зборуваме понатаму.

Монетите од Берлин споменати во IGCH (355) веќе ги идентификувавме погоре, исто 
како и монетите од колекцијата Jameson и монетата „Egger Jan. 15, 1912, 235“. Но монетата 
од приватната колекција во Грција е тешко да се идентификува.  

Што се однесува до монетата од музејот во Белград, ситуацијата е поедноставна: един-
стве на деронска монета во колекцијата во Белград е нашата F1, која е, сосема очигледно, 
ко пија направена во модерно време и не може да ѝ припаѓа на оставата од Штип.38 Сепак, 
тре ба да се забележи дека станува збор за копија на матрицата D7, со која, се исковани 
нај многу монети во оваа остава (дури шест). Можно е оној кој ја изработил копијата да 
користел како модел некоја од монетите од оставата од Штип. Впрочем, како што веќе ви-
довме, Svoronos39 забележал дека „[Ritsos] поседува исто така еден идентичен примерок, но 
очигледно лажен“. Дали можеме да ги поврземе оваа монета на Ritsos и монетата во Бел-
град? Оваа можност не може да се исклучи, но не може ни да се потврди. 

IGCH исто така бележи: „The 2 octadr., cited in the BIM as part of the Kalliandra 1913 hd., no 
358 below, otherwise containing only Mende tetradr., almost certainly belong to the find from Ishtib 
and were probably confused with the coins from the Kaliandra hd. by Ritsos who acquired a major 
portion of both finds“. Оваа белешка убаво ја ислустрира несигурноста на податоците со 
кои располагаме и кои се однесуваат на оваа остава. Заклучокот на редакцијата на IGCH е 
сосема логичен, бидејќи би било сосема чудно да се најдат две деронски монети во остава 
која е составена исклучиво од монети од Менде.  

 На ист начин зачудува и предлогот на IGCH дека една монета на Бисалтите и една мо-
не та на Ореските припаѓале на оставата од Штип: од сите остави на деронски монети на 
Бал канот, не познаваме ни една која е мешана. И покрај тоа што, за волја на вистината, сите 
бал кански остави се со несигурна содржина поради фактот што веднаш се разбиени за да 
се изнесат на пазарот, примерите од Врање и Величково ни покажуваат дека овие остави 
биле закопани малку по ковањето на овие монети и дека, главно, не содржат други видови 
мо нети.40 Освен тоа, на Балканот не постои друга остава со бисалтиски монети. На крајот, 
ме шањето на монетите на Ореските со тие на Дероните се забележува само во два случаја 
и тоа и двата надвор од Балканот - оставата од Асјут (IGCH 1644) и оставата од Елмали 1984 
год. (Decadrachm Hoard). Но освен фактот дека и двете од овие остави биле закопани надвор 
од Бал канот, треба да се подвлече и дека и во двата случаја станува збор за збир од монети 
кои произлегуваат од повеќе ковници. Затоа, сметам дека е малку веројатно дека оставата 
од Штип содржела и други монети освен деронските.

38 Музеј Белград, inv. 1196 : Saria B., 1927, 12; Saria B., 1928, 90; Popović P., 1976, 23-25, кој изразил сомнеж во врска 
со нејзината автентичност.

39 Svoronos J.N., 1919, 9-10.
40 Единствениот потврден исклучок е една монета на Александар I во оставата од Врање. Овој исклучок не 

дозволува да тврдиме со апсолутна сигурност дека монетите на Бисалтите и на Орескиите не припаѓале на оставата 
од Штип. 
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Дата на пронаоѓање на оставата од Штип, пред 1912 год.

Да забележиме на крајот дека предлогот 1912 год. за датирање на пронаоѓањето на ос-
тавата  најверојатно треба да се ревидира, со оглед на фактот дека првата монета која ѝ 
припаѓала на оваа остава била продадена од браќата Egger од Виена во средината на ја-
нуари 1912 год. (бр. 13). Доколку прифатиме дека треба да се сметаат од четири до шест 
ме сеци меѓу откривањето и продавањето на првата монета, треба да се прифати дека от-
кри вањето настанало најдоцна во текот на 1911 год. 

Заклучоци за оставата од Штип, пред 1912 год.

Да заклучиме, наброивме шеснаесет монети на Дероните кои припаѓале на оставата од 
Штип, за разлика од само четири кои се споменати одместо-наместо од Svoro nos и девет од 
IGCH 355 меѓу кои е вклучена и монетата од Белград која е лажна, како и една монета на Би-
сал тите и една на Ореските, за кои ние сметаме дека не припаѓале на оваа остава. 

Закопувањето на оваа остава треба да се датира околу 470 пр. н.е. Таа содржи монети 
од групите A и B на емисијата II, факт што ни дозво лува со сигурност да ја датираме по ос-
та вата Асјут (Asyut), 1969 (IGCH 1644)41, која содржела само монети од емисијата I и која е да-
тирана c. 475. Нејзиниот состав ја става во тесна врска со оставата од Штип, пред 1857 год. 
(види табла 2) како и Врање, 2003 год., чијшто состав е сличен по квалитет. Овие три остави 
се значи закопани во исто време. Монетите кои се содржат во нив излегле од ков ницата во 
исто време и отпатувале кон север во исто време – и најверојатно, поради исти причини. 
Впрочем, закопувањето на сите три остави треба да се датира нешто пред за копувањето 
на оставата од Величково која содржела монети од групата В и групата C.

Заклучоци 

За да извлечеме некои заклучоци, најпрво треба да одговориме на прашањето како се 
нашле овие монети во овој регион. Првата хипотеза која може да се истакне е дека мо не-
тите на Дероните се ковани во близина на Астибос. Ова е заклучокот до кој изгледа до-
шол Svoronos,42 следен од повеќе современи истражувачи43. Од друга страна, една друга 
група истражувачи од Бугарија, давајќи предност на оставата од Величково, сметале дека 
Дероните биле тракиско племе,44 што имало последици врз обидите за географско ло-
цирање на Дероните.

Сепак, кога се дискутира за потеклото на деронските монети, и последично за гео граф-
ска та локација на Дероните, треба да се води сметка за некои непобитни факти. Прво, сите 
мо нети на Дероните од првата емисија се пронајдени во Египет, што укажува на фактот 

41 Price M.J. – Waggoner N., 1975, passim.
42 Svoronos J.N., 1919, 5, 9-10, кој иако не го лоцира експлицитно ателјето, сепак ја инсинуира оваа локација 

„Главниот факт кој го претставувам како потврда на мојата атрибуција на целото монетоковање за кое станува збор 
на Пајонците е еден нов мошне значаен неодамнешен наод составен од повеќе од овие големи монети со трискелес 
на реверсот или со глава на брадест човек со коринтски шлем, којшто е најден во Иштип, центар на Пајонија во 
времето на Филип II“.

43 Kraay C.M.,1976, 141, n. 2; Hammond N.G.L., 1979, p. 79; Petrova E., 1991, 51; Petrova E., 1994, 10; Petrova 1999. За 
кратко резиме на оваа хипотеза, види Szyska S., 2011, 4-5, кој смета дека Дероните биле „an early Hellenized Paionian 
tribe, were pushed north up and beyond the Strymon River by the Persian invasion of Xerxes in 480 BC.“, кои ја основале 
Билазора, користејќи грчки архитектонски форми. Од друга страна, Gaebler 1897, 289-298 les situe dans la Chalcidique; 
En 1935 H. Gaebler ги лоцира секогаш на југ „westlich von den Orreskiern um den Prasias-See herum“. Reinach Th., 1897, 
121, ги сместува на север, и покрај извесно двоумење.

44 Gerasimov T., 1955, 249-257; Youroukova Y., 1976, 4-7; Youroukova Y., 1992, 10; Youroukova Y., 1999, p. 435-8.



210

дека постои тесна врска помеѓу ковањето на овие монети и прсуството на Персијците на 
Балканот. И покрај тоа што не можеме да исклучиме дека влијанието на Персијците се про те-
гало кон север, сметаме дека е поверојатно дека Персијците останале во близина на бре гот 
каде имале бази за снабување и поддршка од флотата, во истата зона каде се ковани и други 
„трако-македонски“ монети. Така, ние сметаме дека Дероните и нивните монети треба да се 
ло цираат по на југ, без притоа да предложиме прецизна локација. Сосема е можно Дероните 
да се пајонско племе, но, сепак, не би можеле со сигурност да ја утврдиме нив ната етничка 
при падност со оглед на фактот дека пишаните текстови не даваат доволно по датоци. 

Заклучокот дека местото на пронаоѓање не треба да се користи како одредница за ло ка-
ли  зирање на ковниците, барем не во овој случај, впрочем, е поткрепен со појавата на многу 
важна остава кај Врање, многу посеверно од Штип, но исто така и на таа од Величково, 
многу поисточно. Ако Svoronos извлекувал заклучоци само врз основа на монетите про нај-
де ни во околината на Штип, ние денес се наоѓаме пред поинаква ситуација, или, поинаку 
ка жано, доколку локацијата се одредува според местото на пронаоѓање, зошто би го из-
бра ле Штип, а не Величково или, пак, Врање, каде што е прoнајдена многу позначајна 
остава на деронски монети?

Впрочем, правилото кое досега е без исклучок е дека сите монети на трако-македонските 
пле миња се пронајдени далеку од местото каде биле ковани, или на Балканот, северно 
од денешната грчка гра ни  ца, или на исток, на територијата од некогашното Персиско 
Царство, во Лидија, Сирија и Египет, сè до Авганистан. Ниедна монета од овие племиња не 
е пронајдена во денешна Грција, а особено ниед на монета со голем дијаметар (на Дерони, 
Би салти, Едони и сл.).

Старите текстови не ги спомнуваат ни Дероните ни другите етнитети кои се споменати 
на легендите на други „трако-македонски“ монети (на пр. Орескиои, Тинтенои, Ихнаиои). 
Ова може да нè наведе да по мислиме дека овие имиња не се однесуваат на племиња, 
туку на подгрупи во рамките на едно пле ме, што би го објаснило во исто време и нивното 

Бр Матрица Теза Матрица Теза
ЕМИСИЈА II, ГРУПА A

B1 D1/R1 24a
B2 D1/R1 24b
B3 D1/R1 25
B4 D1/R1 30
B5 D2/R1 33*
B6 D6/R4 58
B7 D6/R4 60*

BF1 [D7/R6] F6*
A1 D7/R6 70
B8 D7/R7 73

AF1 [D7/R7] F4
A2 D7/R7 74
B9 D7/R7 77*

B10 D7/R7 78*
B11 D7/R7 79*
B12 D9/R9 92*
B13 D9/R9 94*
A3 D11/R10 104

B14 D14/R14 112
B15 D18/R18 137
A4 Без слика [p. 297 et n. 41]

ЕМИСИЈА II, ГРУПА B
B16 D25/R25 164
A5 D28/R27 169

Табла 2. Споредба помеѓу со-
ставот на оставите Штип, 
пред 1857 и Штип, пред 1912. 
Монетите од Штип, пред 1857 
се обележани со буквата А, 
додека оние од Штип, пред 
1912 со буквата B.

А.Р.А. Ѕамалис, Остави на монети од Штип. Оставата од пред 1857 год. и оставата од пред 1912 г. ...



Maced. acta archaeol. 21 

211

Бр Колекција Библиографија Дата Аргументи Матрица Теза
ЕМИСИЈА II, ГРУПА A

1 [Продажба] ex 
Baron Friedrich 
Von Schennis.

Svoronos J.N., 1919, 9, 17a, pl. II, 
2. J. Hirsch 33 (17.11.1913 - Coll. 
Baron Friedrich Von Schennis, Berlin), 
626;  Hess-Leu 36 (17-18.04.1968), 
151 (Poids: 40,55); Leu 22 (08-
09.05.1979), 65; Leu 48 (1989), 151; 
Gorny 102 (24.05.2000), 149.

1913 Библиографска 
референца 
(Svoronos).

D1/R1 24a

2 [Продажба] ex 
Jameson

Svoronos J.N., 1919, 9, 17b, pl. II, 3. 1919 Дата D1/R1 24b

3 Blackburn, 
Museum, 538.

Sugden K.F., 1989, 538. 1re moitie 
du 20e s.

Приближната 
дата на 
купување. 
Матрици.
 

D1/R1 25

4 ex E. Milas, 
Chicago.

Dieudonné A., av. 1918, 1463; Boutin 
S., 1979, 1463. Naville 1 (04.04.1921 - 
Pozzi), 707; Leu 33 (03.05.1983), 275; 
Leu 54 (28.09.1992), 70.

av. 1918. Приближната 
дата на 
купување. 
Матрици.

D1/R1 30

5 Berlin, 
Bodemuseum,  
4/64,  35. 
879/1914.

- 1914 Дата на 
купување. 
Матрицата за 
реверс. 

D2/R1 33*

6 New York, ANS, 
1944.100.11956; 
ex Newell.

Waggoner N.M., 1987, 931. Белешка од 
колекционерот 
кој ја поврзува 
монетата со 
Ritsos. Матрици.

D6/R4 58

7 ex Pozzi. Dieudonné A., av. 1918, 1462; 
Svoronos J.N., 1919, 10, 18a, pl. 
II, 5; Boutin S., 1979, 1462 (Erreur 
«Gaebler 56, 5», n’est pas la même 
pièce); Petrova E., 1999, pl. XXXIV, 
1. Naville 1 (04.04.1921 - Pozzi), 708; 
NFA 10 (17-18.09.1981), 93.

av. 1918 Библиографска 
референца 
(Svoronos).

D6/R4 60*

F1 Belgrade, Musée 
National.

Popovic P., 1976, 23-25. [Svoronos 
J.N., 1919, 9-10; IGCH, 355].

[D7/R6] F6*

8 [Продажба] Egger 45 (12.11.1913), 473; Sotheby’s 
(09.06.1982), 53; Sotheby’s Zurich 
(1983-Virgil Brand Coll.), lot 53; 
NFA 18 (31.03.1987), 94; NFA 
30 (08.12.1992), 43; Sotheby’s 
(26.10.2993-»Merrill-Lynch Sale 
1993), lot 22; CNG, MBS 34 
(06.05.1995), lot 67.

1913 Дата. D7/R7 73

9 New York, ANS, 
1967.152.180 
(Newell)

Waggoner N.M., 1987, 929. Дата. D7/R7 77*

10 Gulbenkian; ex 
Jameson.

Jameson R., 1913, 1948, pl. CIV, 1948; 
Svoronos J.N., 1919, 25, 1a, pl. III, 1 
(“Trouvée à Istip”); Jenkins G.K. –
Hipólito M.C., 1989, 435 (“From Istib, 
S. Serbia Hoard”).

1913 Библиографска 
референца 
(Svoronos).

D7/R7 78*

11 Berlin, 
Bodemuseum, 
4/64, 42. 
880/1914.

- 1914 Дата. Матрици. D7/R7 79*
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отсуство во пишаните текстови и сличноста на типовите кои се јавуваат кај монетите кои 
носат различни легенди.45

Каква и да е ситуацијата со легендите, кога станува збор за појавата на деронски монети 
во око ли ната на Штип, но исто така нешто посеверно околу Свети Николе,46 како и кај Врање 
и Величково, мо же ме да заклучиме дека постојат врски меѓу Персијците и Пајонците.47 
Сметам дека овде се работи за исплата направена од страна на Перијците кои за таа цел 
искористиле монети исковани со среброто од Пангај, во зона која сѐ уште ја контролирале 
во близина на брегот. Дали се работи за регулирање на сметката кон платени војници кои ги 
користеле по нивните порази на југ или исплаќале суми за да ја обезбедат нивната северна 
граница која започнала да трпи напади од племињата кои ги користеле новите околности 
или, пак, движењето на парите кон север е резултат на некоја сосема трета причина, засега 
не можеме со сигурност да одговориме. 

  

45 Да напоменеме дека кралевите чиишто имиња Svoronos 1919, 9-14 сметал дека ги прочитал на деронските мо-
нети (EVERGETE (=Εὐεργέτης), ΕΚΓΟ[ΝΟΣ] et XE…), се покажаа, со појавата на нови примероци, или како погрешно 
читање на легендата или како погрешна интерпретација на изолирани букви кои се всушност дел од еден систем на 
кон тролни знаци (cf. Tzamalis A.R.A., 2012, 486-486). Ова ја потврдува идејата дека Дероните не биле племе со свои 
кралеви и во исто време овозможува да се поврзат монетите со легенда на Дероните со други монети со голема 
тежина (оние на Едоните – cf. Tzamalis A.R.A., 2012, 476-478).

46 Познати се две монети на Дероните кои потекнуваат од Свети Николе: Skopje MN: Petrova E., 1994, 9-19 (no 
Thèse : 108 - D12/R12) et Skopje, BN, 99/22/1 : Hristovska K., 2002, p. 7, no 3 (Laiai) (No Thèse: 161 - D24/R24).

47 Да потсетиме дека единствениот потврден случај на мешање на други монети со оние на Дероните во остава 
пронајдена на Балканот е присуството на монетата на Александар I во оставата од Врање. За ова треба да се води 
сметка кога се прави обид да се лоцира ковницата на монетите кои носат легенда на Дероните.

12 ex Jameson; 
ex Gillet; S. 
Weintraub.

Svoronos J.N., 1919, 9, 15a, pl. II, 1 
(“Trouvée à Istip”); Jameson R., 1924, 
1946; Schwabacher W., 1952, 1. Leu 
& M&M (28.05.1974 - Kunstfreundes 
[Gillet]), 38.

Библиографска 
референца 
(Svoronos).

D9/R9 92*

13 [Продажба] Svoronos J.N., 1919, 13, 20a, pl. 
II, 7 (“Trouvée à Istip”). Egger 39 
(15.01.1912), 235, pl. VII.

1912 Библиографска 
референца 
(Svoronos).

D9/R9 94*

14 [Продажба] Svoronos J.N., 1919, 8, 13a, pl. I, 
14. Egger 46 (11.05.1914), 465; 
Lanz 10 (03.12.1977), 89; Lanz 18 
(13.05.1980), 55.

1914 Дата. D14/R14 112

15 Harvard, Dewing, 
1.1965.1015.

Egger 45 (12.11.1913), 474; M&M 7 
(03-04.12.1948), 426.

1913 Дата. D18/R18 137

ЕМИСИЈА II, ГРУПА B
16 ex Garth R. 

Drewry.
Svoronos J.N., 1919, 11, 19a, pl. II, 
6; Babelon E.C.F., 1932, 1233, pl. 
CCCXXVII; Petrova E., 1999, pl. 
XXXIV, 1. Spink (31.03.1993), 58 
(« Ex Ishtib Hoard (IGCH 355) »); 
Stack’s (3-5.12.1996), lot 38; CNG, 
MBS 67 (22.09.2004), lot 488.

Непрецизна 
библиографска 
референца 
(Svoronos).

D25/R25 164

Табла 3. Состав на оставата од Штип, пред 1912 год. Во последната колона, бројките кои се затемнети ги 
означуваат монетите споменати од Svoronos, додека со ѕвездичка се означени монетите који се дадени 
во IGCH. Забелешка: На планшите монетите од оваа остава се означени со буквата „В“. За другите колони, 
види ја таблата 1.

А.Р.А. Ѕамалис, Остави на монети од Штип. Оставата од пред 1857 год. и оставата од пред 1912 г. ...
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The article attempts to reconstruct the IGCH  355 (Štip, 1912) hoard. The examination of the 
bibliographical references combined with a complete corpus of the coins of the Derrones, how-
ever, allowed us to attribute 16 coins to this hoard (compared to 8 coins of Derrones given by the 
IGCH – of which one a fake – which also includes 1 coin of the Bisaltes and one of the Orrescii, 
neither of which appears to have belonged to this hoard). Furthermore the same method al-
lowed us to detect a second hoard, discovered at an earlier date that has so far gone unnoticed 
by scholarly research. We have attributed a further five coins of the Derrones to this hoard and 
have proposed a find date of before 1857 for it.

Both these hoards fit the character of other known Derrones hoards from the Balkans: they 
are composed exclusively – or almost so – of Derrones coins of the Emission II (man on cart 
pulled by oxen), as are the hoards of Veličkovo and Vranje. The nearly identical composition of 
the two Štip hoards, that contain mainly coins of the Group A of the Second Emission and a sin-
gle coins of the Group B each, places the date of their burial at around the same time, and at the 
same time as that of Vranje, 2003, while all three appear to by slightly earlier that the Veličkovo, 
1937 hoard.

Based on the evidence of the hoards, the article argues against placing the Derrones coins 
to the north, in the area around Štip, as has been previously proposed, insisting that the area of 
discovery of hoards is a poor guide for attempting to locate a mint, at least in this period and for 
this type of coinage, suggesting instead that it is more probable that they were struck further to 
the south, alongside the rest of the so-called “Thraco-Macedonian” coins.

s u m m a r y

ALEXANDROS R.A. TZAMALIS

COIN HOARDS FROM ŠTIP.
THE HOARD BEFORE 1857 AND THE HOARD FROM BEFORE 1912
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МАРИЈА СТАНКОВСКА-ЅАМАЛИ

СИМБОЛИКА НА ПЧЕЛАТА 
ПРЕТСТАВЕНА НА ЗЛАТНАТА МАСКА ОД ТРЕБЕНИШТЕ

На една од златните маски пронајдена во с. Требениште, охридско, меѓу очите на по-
кој никот е претставена  пчела (сл. 1, 2).1 Се чини дека изборот на токму овој мотив за еден 
пре дмет со ритуална функција во погребна церемонија воопшто не е случаен. Пчелата не е 
само обичен декоративен елемент, таа пред сè има симболичко значење. 

Во одбид да ја разбереме нејзината симболика, во овој текст ќе разгледаме два вида на 
из вори: пишани текстови кои говорат за значењето на пчe  лата и предмети од античкиот 
пе риод кои се украсени со овој мотив. Најпрво би се свртеле кон информациите кои се 
со држат во старите пишани текстови кои упатуваат на верувањата распространети во хе-
лен скиот свет, а кои подоцна се среќаваат и кај Римјаните. 

Кај Хелените, сфаќањето на пчелата како суштество кое комуницира со хтонската сфера 
е длабоко вкоренето. Имено, се верувало дека пчелите се поврзани со божицата Де мет-
ра. Познато е дека Деметра е хтонско божество и се смета за една подоцнежна форма на 
првичното женско божество кое условно се именува како Големата Богинка Мајка. Неј зи-
на та врска со подземниот свет е многу сликовито изразена со митот за нејзината ќерка 
Пер сефона која била грабната од богот на подземјето Хадес. Схолијастите на Пиндар за бе-
лежуваат дека постои одгледување на свети пчели кои ѝ се посветени на божицата Деметра,2  
а свештеничките на оваа божица биле нарекувани мелисаи, пчели3. Во почетокот, тоа биле 
нимфи кои според легендата ги убедиле луѓето да се хранат со плодови од дрвјата и ги 
од вратиле од канибализам. Прва која наишла на една кошница со мед и вкусила од него 
се викала Мелиса и по неа и останатите нимфи го добиле ова име. Според схолијастите и 
Пор фириј, чистотата на инсектот придонело името мелисаи кое најпрво се однесувало на 
свеш теничките на Деметра, да се пренесе на сите останати свештенички. Порфириј исто 
така вели дека медот е симбол на нимфите Нереиди, дека душите на нимфите се наречени 

1 Се работи за златната маска што денеска се чува во Археолошкиот музеј во Софија, а која е пронајдена во 
гробот бр. 1. Cf. Filow B, 1927, Tafel 1, 1; Соколовска В., 1997, 45, сл. 58. Авторот на овој текст во оваа прилика му 
изразува благодарност на С. Александров кој љубезно ги достави фотографиите. 

2 Schol. Pind. IV, n° 60, n° 160. 
3 FHG III, 150.

                         УДК 903.2-032.42:391.8(497.771) 
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пчели и дека медот е симбол на смртта и дека затоа на боговите на подземјето им се при-
не суваат либации со мед.4

Митовите во кои пчелите се претставени како многу значајни суштества главно се по вр-
зуваат за Крит, Ефес и Делфи. Додека некои извори забележуваат дека свештеничките на 
Деметра се нарекувани мелисаи, во Ефес, пак, мелисаи се нарекувале свештеничките на Ар-
те мида.5 Потврда за поврзаноста на пчелата со божицата Артемида се наоѓа и на статуата 
која е копија од римски период на познатата статуа на Артемида од Ефес. Имено, пчелата е 
во очлив декоративен елемент на нејзиниот фустан.6 

Во еден стих од четвртата Питиска ода, Пиндар ја нарекува Питија Пчелата од Делфи.7 
Свеш теничката на Аполон го носи овој назив најверојатно под влијание на името со кое се 
на рекувале свештеничките на сестрата близначка на Аполон, Артемида, а можеби и поради 
уло гата која Крит ја имал во основањето на Делфи, на кое укажува митот за основање на све-
тилиштето од самиот Аполон кој претворен во делфин, се појавил пред еден кораб со мор-
на ри Критјани.8 Сепак најзначајно место пчелата зазема во митовите во кои главен топос 
е островот Крит. Така, според некои верзии на митот за Ѕевсовото раѓање, богот како бебе 
бил хранет од пчели, поради што го добил епитетот Мелисаиос.9 Според една поинаква вер-
зија, Ѕевс имал син кој се викал Мелитевс, кој бил хранет од пчели.10 Една трета верзија 

4 Porph., De anttro nymph., 17-18.
 Inschriften von Ephesus, 2109. Cf. Аристофан, Жаби, 1273.
 Римската копија се чува во музејот во Неапол.
7 Pind., Pith., 4, 60.
8 Malkin I., 2000, 69-71. Според митот, Аполон ги довел овие морнари во неговото светилиште и тие станале 

првите службеници во неговиот храм.
9 Hesych., s.v.
10 Antoninus Liberalis, 13.

M. Станковска-Ѕамали, Симболиката на пчелата претставена на златната маска од Требениште

Сл. 1. Златната маска од Требеништа. Сл. 2. Златната маска од Требеништа, детал.
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пре несена од Лактантиј вели дека првиот крал на Крит се викал Мелисеј и дека тој имал 
две ќерки – Мелиса и Амалтеа кои го хранеле Ѕевс со мед и млеко и дека инспирирани од 
овој мит поетите пееле дека пчелите слетувале на устата на новороденчето и директно му 
го сипувале медот. Мелиса, продолжува Лактантиј, го добила од татко си статусот на свеш-
теничка на Големата Мајка и дека подоцна името Мелиси било пренесено на сите свеш те нич-
ки на Големата Мајка.11 Многубројни археолошки наоди на кои е присутна пчелата како де-
коративен мотив, а кои потекнуваат од островот Крит, сведочат за важноста која пчелата ја 
имала во митската матрица на ова културно подрачје. Таа се јавува како декоративен еле мент 
на предмети употребувани во погребни церемонии најдени во некрополи, посебно на накит. 
Меѓу најпознатите артефакти со претстава на пчела секако е и добро познатиот при в рзок- 
со две пчели од Малиа, пронајден во некрополата кај Хрисолакос.12. Но, една група наоди 
недвосмислено укажува дека таа не е само обична декорација, туку пред сè симбол. Така во 
толосот бр. 2 од Перистерија пронајдени се повеќе мали фигурини на пчели во лет.13 Според 
Кук, микенските гробници-толоси се со форма на пчелини кошници, додека и са мите микенски 
зборови за толос-гробница се со значење или на „пчелина кошница“ или на „трезор“.14  

Пчела се јавува како декоративен елемент на монетите кои потекнуваат од регионите 
кои ги споменавме погоре. Дека пчелата е симбол на градот Ефес јасно укажуваат монетите 
кои се ковани во овој град почнувајќи од 7 век пр. н.е.15  Градот Хиртакина во југозападниот 
дел од Крит ковал монети во 4 век пр. н.е. на кои е претставена пчела.16 Името на самиот 
град е доведено во врска со критскиот збор за пчела, ὕρον.17 Градот Мелитеја во Фтиотида, 
Те салија, кој според митот е основан од Ѕевсовиот син Мелитевс, ковал монети со претстава 
на Ѕевс на аверсот и пчела на реверсот.18. Пчела се јавува и на некои т.н. трако-македонски 
мо нети, кои датираат од 5 век пр. н.е. Сепак, пчелата на овие монети не е претставена гледана 
оз гора, туку странично.19 На сите овие предмети пчелата, иако конкретен декоративен еле-
мент, сепак не е единствен. 

Што се однесува до пчелата и нејзината поврзаност со божицата Артемида, интересно е 
да се напоменат и две етимолошки објаснувања. Едното го дава филологот Кук и се однесува 
на името Βριτομάρτις со кое Критјаните ја нарекувале Артемида.20 Имено, според него при-
дав ката βριτύ која се употребувала на Крит и која значи „сладок“, според сведочењето на 
Хе сихиј, има исто етимолошко потекло со глаголот βλίττω кој значи „цедам мед од саќе“ и 
со името на нимфите кои го вовеле Аристеј во апикултурата и кои се нарекувале Βρίσαι. 
Така, според Кук, префиксот βριτο- значи пчела и епитетот со кој Критјаните ја нарекувале 
Ар темида значи Девојка-пчела.21 Филологот Г. В. Елдеркин, пак, го анализира епитетот Ефе-
ска со кој е придружено името на Артемида, и кој на лидиските натписи е предаден како 
Ibsimsis. Оваа придавка тој ја разложува на компоненти, од кои, благодарение на Хесихиј 
се знае дека ibu е лидиски збор за грчкото πολύ, зборот si го поврзува со првиот дел од грч-
ки от зборот συμβλός што значи пчелина кошница и заклучува дека si е лидискиот збор за 
пче ла. Останатиот дел од зборот е суфикс кој служи за формирање на посвојна придавка. 

11 Lactantius, Divinae Institutiones, I, 22.
12 Demargne P., 1930, 411 sqq, и Pl.19. приврзокот се наоѓа во Археолошкиот музеј во Хераклион.
13 Lafineur R., 1985, 245-266.
14 Elderkin G.W., 1939, 209.
15 Head B.V., 1892, 47 sqq, Pl. IX; Le Rider G., 1998, 90-91 (n° 62).
16 Wroth W., 1886, 50, Pl. XII, 5.
17 Elderkin G.W., 1939, 209.
18 Forrer L., 1924, n° 2875-6.
19 Tzamalis A.P., 1998, 18, n°s 59-64, Pl. II.
20 Hesych., s.v. Cf. SIG, 527, 29. На овој натпис кој датира од 3 век пр. н.е. стои епитетот во акузатив, Βρίτομαρτιν, и 

се однесува на Артемида.
21 Cook A.B., 1895, 15.
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Така, според него, лидиското име за Ефес било со значење Град со многу пчели.22 Овие две 
тео риски објаснувања иако не можат да се прифатат без извесна доза на сомнеж бидејќи во 
го лем дел се потпираат еден единствен пример, односно на еден слог од тој пример, сепак 
зас лужуваат внимание бидејќи многубројни други наоди говорат во нивен прилог.

Кај Римјаните пчелата не е толку распространет декоративен елемент. Сепак, на пче-
ла та и е дадена хтонската димензија, како што може да заклучиме од два примера кои ќе 
ги наведеме. Имено, два поети го изнесуваат верувањето кое постоело во врска со ма гис-
ки от начин на возобновување на изумрен рој пчели - Вергилиј и Овидиј. И двата поети го 
евоцират митот за Аристеј, синот на Аполон и на речната нимфа Кирене. Митот вели дека 
Аристеј е богот кој го научил човечкиот род на многу активности од доменот на зем јо дел-
ството и сточарството, меѓу кои и на културата на одгледување на пчели. Аристеј бил вљу-
бен во Евридика, сопругата на Орфеј, и бил причина за нејзината смрт. Имено, за да избега 
од Аристеј, Евридика случајно стапнала на змија која ја каснала. За да се одмаздат, нимфите 
го казниле со тоа што му го убиле целиот рој пчели. Во своите Георгики, поетот Вергилиј 
де тално ја изнесува постапката како да се створат пчели. Тој укажува дека треба да се при-
ме ни постапката на Аристеј: да се избере место на кое ќе се жртвува бикот, да се загради 
со четири ѕида врз кои ќе се стави покриви да се направат четири прозорци свртени кон 
че тирите ветрови. Прозорците треба да пропуштаат искосена светлина. Потоа се избира 
млад бик од околу две години кој веќе има свиткани рогови, му се затнуваат ноздрите и се 
убива. Потоа се вадат органите без да се оштети кожата. Телото се покрива со гранки, со 
мајчина душица и со ловор. Сето ова, според Вергилиј, се работи пред почетокот на про-
лет та. Кога крвта на жртвуваното животно ќе се стане млака и ќе почне да ферментира, ќе 
се појават пчели кои во роеви ќе се вивнат во воздух.23 

 Поетот Овидиј пеејќи за тоа од каде и од кога потекнува принесувањето на животно 
како жртва, во своите Фасти изнесува дека Аристеј, во длабока болка по загубените пчели,  
по совет на мајка си, го консултира морското божество Протеј за да дознае како да си ги 
вра ти пчелите. Советот кој го добива е да жртвува млад бик и да го покрие со земја. Аристеј 
пос тапил по советот и од телото на жртвуваното животно се створиле роеви пчели. Од 
една жртва, нагласува поетот, се раѓаат илјада животи.24 

Интересно е да се напомене дека за претскажувачите на иднина, таа главно е лош пред-
знак. Сепак, некои автори, меѓу кои и Плиниј, јасно наведуваат дека нејзиното појавување 
по себно во јато, некогаш е добар предзнак.25 Интересен е примерот за толкувањето на по-
ја вата на рој пчели кој се среќава во Ајнеида на Вергилиј. Имено, Вергилиј пее за кралот 
Ла тиниј и неговата ќерка Лавинија, идната сопруга на Ајнеј, за чија рака се заинтересирани 
мом чиња од многу видни семејства. Во дворот на Латиниј имало едно дрво, ловор, кое 
Ла тиниј го затекнал уште пред да ја изгради куќата и му го посветил на Аполон. Еден ден, 
рој пчели се спуштиле на лисјата и штом ги спуштиле ножињата, на дрвото се створил пче-
лар ник. Пророкот овој знак го протолкувал како најава дека некој странец, придружен од 
мажи се упатува кон нивните краишта. Заедно со идниот знак кој ќе се појави, од таткото 
на Латиниј, Фаун, ќе биде протолкуван како показ дека Лавинија не треба да се омажи за 
некој од додворувачите кои се од нејзиниот народ, туку за странец и дека нејзината суд-
би на ќе биде исклучителна. Идните поколенија родени од тој брак ќе го видат целиот свет 
пок лонет пред нивните нозе.26 Уочлива е врската меѓу ројот пчели и дрвото посветено на 

22 Elderkin G.W., 1939, 204-206.
23 Verg., Georg. 4, 281-314.
24 Ovide, Fastes, 1, 363-380.
25 Plin. Nat. hist., XI, 18, 1; Cic., De divinаtione, I, 33. Just., XXIII, 4, 7.
26 Verg., Aen., VII, 59-106. Вториот предзнак за кој било консултирано пророштвото на Фаун е тоа што по настанот 

со пчелите, додека ги палела светите факели покрај олтарот, на Лавинија ѝ се запалила косата заедно со круната.
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Апо лон кој меѓу другото е и бог на пророштвата. Римскиот ретор Филострат, опишувајќи 
една уметничка слика во своето дело кое носи наслов Слики, го изнесува верувањето дека 
кога Атињаните тргнале кон Јонија да основаат колонија, ги воделе Музите претворени во 
пче ли.27

Меѓутоа, за пчелата да биде сметана за посебен инсект, за суштество кое има посебна 
моќ секако допринеле и својствата на медот кои добро им биле познати на старите народи. 
Пос тојат податоци дека на хеленските простори медот бил употребуван во медицински 
цели. Така на пример, Плиниј сведочи дека на една планина на Крит пчелите прават еден 
по себен вид мед кој е многу ценет во медицината.28 Старите забележале дека медот има 
кон зервирачко својство. Познато е дека медот се користел за мумифицирање во Египет. 
Рим јаните исто така го користеле за сочувување на телото при транспорт. Така, телото на 
Арис тобулос II од Јудеја кој бил отруен во Рим во 49 г., било сочувано во мед и така му 
било вратено на неговото семејство во Јудеја.29 Такит пишува дека телото на сопругата на 
Нерон, Попаеа, не било спалено според римските обичаи, туку било третирано како што 
бил обичајот кај кралевите од некои други земји.30. Месопотамиските текстови зборуваат 
за употреба на медот како состојка во мешавини за лечење на разни воспаленија и рани, 
упот реба на која упатуваат и текстовите од Стариот Завет. Во овие библиски текстови, 
имен ката мед многу често служи како метафора и е ставен во асоцијација со мудроста и 
уче њето.31 

Порфириј сведочи дека при некои мистерии на посветениците им се прочистуваат 
рацете со тоа што им се сипува мед врз нив и на тој начин симболично се одвратуваат од 
нечисто дејствување. Во ваквите прочистувања медот ја заменува водата бидејќи не се за-
канува да го угасне огнот кој исто служи за прочистување.32 Во Египет медот се сметал пред 
сѐ како храна за боговите и за кралевите. Неколку претстави во египетските гробници ука-
жу ваат на подготвување на медот како храна за покојникот. Меѓу човечките фигури кои ја 
под готвуваат храната насликани се и пчели. Пити од саќе со мед и вази со мед биле ставани 
како дар за кралевите.33 Пчелата е еден од симболите на Долен Египет. Во ходниците на 
храмот во Едфу во Египет испишана е формула за припремање на „скапоцен“ балсам во 
која минералите кои влегуваат како состојки се мешаат со мед. Со овој балсам се мачкаат 
прет ставите на богот Мин кој е бог на житариците и вегетацијата и потоа се закопуваат за да 
по доц на се откопаат. Старите Египјани сметале дека балсамот придонесува за оживување 
на богот. Медот му бил принесуван на богот Мин и како дар. Постоеле и свештеници кои 
биле специјализирани за одгледување на пчели и можеби и такви кои собирале мед од 
диви пчели. Еден висок функционер на Рамзес IV меѓу другите титули, ја носел и титулата 
„дос тавувач на мед на Мин“.34

Хелените ги сметале пчелите за чисти суштества поради тоа што не се спаруваат како 
дру гите животни за да го продолжат родот туку или настануваат од мршата на мртво 
животно, како што верувале старите, или младите ги носат на свет со тоа што ги собираат 
јај цата со уста. Така, нивната раса е бесмртна.35 Верувањето за нивното чисто раѓање 

27 Philostrate, Galerie des tableaux, II, 8. 
28 Plin. Nat. hist., XXI, 46.
29 Joseph. Bell Iud. 1, 148 ; Ant. Iud. 14, 124.
30 Tac., Ann.., 16, 6. Познато е дека медот при ваквите церемонии се употребувал во Египет и на исток.
31 За подетална библиографија cf. Forti T., 2006, 333-336. 
32 Porph., De antro nymph, 15. Плиниј и Кикерон пренесуваат дека се зборувало дека на Платон додека спиел му 

слетале пчели на устата и дека затоа неговиот говорнички талент бил со изразита благост. (Cicero, De divinatione, I, 
36, cf. Plin, Nat his., XI, 18, 1).

33 Kuény G., 1950, 84-86.
34 Montet P., 1950, 22-25.
35 Verg., Georg., IV, 200.
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било преземено од христијаните кои нивниот начин на раѓање го сметале за алегорија 
на Христовото раѓање. Во ранохристијанскиот период кај Коптите и кај Етиопјаните 
медот е еден од состојките кои се давале при евхаристијата, а употребуван е и при из-
в ршување на мистериите при крштевањто.36 Сепак, изгледа дека позитивната улога на 
пче лата во некои верзии на Библиските текстови воглавно е пренесена од хеленското и 
египетското подрачје. За ова сведочи фактот дека во Книгата на Поговорките во Сеп ту-
агинта се среќаваат пасуси во кои се фали работливоста и мудроста на пчелата, и се вели 
дека нејзиниот производ го користат кралевите и обичните луѓе за здравјето и затоа е 
почитувана и фалена од сите. Овие пасуси не се во согласност со хебрејскиот текст каде 
пчелата е синоним за непријател и е наведена како штетен инсект. Токму овие па су си се 
наведуваат меѓу показателите дека преведувачот на Септуагинта потекнувал од алек сан-
дрис ката културна сфера.37     

Меѓу археолошките извори кои сведочат за хтонската димензија која и била давана 
на пчелата ја вбројуваме и маската од Требениште. Златните маски од Требениште се 
дел од богатиот наод од гробовите кои датираат од крајот на 6 и почетокот на 5 век пр. 
н.е. Бројноста и профилот на наодите, пред сѐ материјалот од кој се изработени, не двос-
мислено укажуваат на високиот општествен статус на покојниците. Гробниците се ква-
ли фикувани како „кнежевски“ или „кралски“. Досегашните разгледувања на наодите од 
Тре бениште вклучуваат секако и обиди за повлекување на паралели помеѓу овие наоди 
и наодите од Медитеранскиот басен, па и пошироко. Маските и оружјето најдени во гро-
бовите од Требениште се многу слични на оние кои се најдени во Микена. Секако, првиот 
и најголемиот проблем што се појавува при повлекувањето на оваа паралела е хро но-
лош ката и географската дистанца помеѓу двата локалитета. Хеленските вази од друга 
стра на укажуваат на остварени комерцијални контакти со хеленските простори на југ.38 
Не миновно, локалната аристократија развива вкус за продукти со висококвалитетна из-
ра ботка и логично е дека истата се опкружува со производи изработени од хеленските мај-
сто ри. Научниците ги истакнуваат стилските врски на некои од предметите со Источниот 
Ме дитеран.39 Локалните мајстори ги имитираат овие производи. Кога станува збор за ма-
ските преовладува мислењето дека тие се изработени од локални мајстори, што е со се-
ма логично со оглед на фактот дека тие претставуваат отисок од лицето на покојникот на 
кој се интервенира за да се нагласат некои детали.40 Самата употреба во погребната це-
ремонија укажува дека тие се одраз на верувањето на локалното население. Ние би наг-
ласиле дека историските настани поврзани со регионот треба во секој случај да се имаат 
предвид, а главното случување е доаѓањето на Персијците на Балканот. Односно, пос-
лед ната деценија од 6 век пр. н.е. е обележана со навлегувањето на Персиската војска на 
просторот  на Тракија, како и со освојувањата кои Македонците ги вршат источно од нив-
на та првобитна територија, на сметка на територијата на Пајонците кои се повлекуваат 
кон север.41 Сосема веројатно е дека присуството на Персијците во регионот кое ќе трае и 
после нивниот пораз кај Маратон, значајно влијае на присуството на вешти занаетчии во 
трако-македонскиот, односно пајонскиот простор. Овие настани би можеле да го објаснат 
ме шањето на стилските карактеристики од исток со оние од хеленскиот југ.42

36 Fredrikson N. I., 2003, 70.
37 Forti T., 2006, 332-333.
38 Vulić N., 1934, 86-104
39 Popović Lj., 1958, 149 sqq.
40 Theodossiev N., 1998, 345.
41 Hammond N.G.L., 1979, 96-97, ја разгледува македонската експанзија и ја дели на три фази. Според него, 

пајонските градови источно од Аксиос биле заземени од Македонците во 510-505 г. пр. н. е. 
42 За четирите златни маски пронајдени во Требениште и едната во селото Беранци кај Прилеп cf. Mikulčić I., 1966, 
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На крај би се обиделе да извлечеме некои заклучоци, или прашања, кои се наметнуваат 
од паралелите кои ги подвлековме. Изворите, пишани и археолошки, недвосмислено ука-
жу ваат дека пчелата е во директна врска со хтонските божества – Деметра и Персефона. 
Сите извори кои ги споменавме укажуваат на пчелата како дел од сферата на мистичното, 
од сферата на прорекувањето и како на врска помеѓу реалниот, човечки свет од една страна 
и божескиот свет и/или светот на мртвите од друга. Вергилиј, повикувајќи се на легендата 
со Аристеј, постапката за која зборувавме погоре ја наведува како практичен совет како 
треба да се постапи доколку дојде до изумирање на пчелите. Овој факт ни укажува колку за 
Ста рите е реална можноста за инкарнација на пчелите од мршата на жртвуваното животно. 
Спо ред Н. Теодосиев, претставата на пчела на златната маска можеби укажува дека по кој-
ни кот бил свештеник – пророк.43 За ваков заклучок не постојат доволно аргументи. Пчелата, 
како што видовме ја симболизира душата и нејзината способност да трансцендира. Таа е 
тука за да напомене дека животот се обновува. Ова верување ги засега сите смртници и не 
е ексклузивна привилегија на свештениците. Сите сведоштва кои ги имаме зборуваат за 
по истоветување на свештенички со пчели, а не на свештеници. А гробот во кој е најдена 
маската, без сомнение е машки гроб.44 Така, значењето на пчелата претставена на маската 
на еден покојник воопшто не е загатка за луѓето кои припаѓале на оваа културна сфера. Таа 
прет ставува врска помеѓу надземниот и подземниот свет и во исто време ја симболизира 
ду шата на покојникот, па, од тука, го симболизира и обновувањето на животот.    

 

   
    

38, T. XII. За петте пронајдени кај Синдос cf. Vokotopoulou, I., 1985, 80, 148, 174, 196, 276, за двете, од Халкидики cf. 
Amadry P., 1953, 49 sq; Hassl F. J. ; 1967, 201 sqq и едната во Бојотија cf. Evans A., 1929, 8 sqq). 

43 Theodossiev N., 1998, 361.
44 Filow B., 1927, 4 sqq.
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One of the golden masks found in the necropolis of Trebenište near Ohrid has a representation 
of a bee between the eyes. The text analyses the ancient written sources that mention bees as 
well as some archaeological evidence with a representation of this insect aiming at interpreting 
the meaning of this symbol. It is accorded the most importance in Crete, Ephesos and in Delphi, 
but there are also coins from the “Thraco-Macedonian” region with a representation of a bee. The 
bee is certainly connected with Demeter, Artemis and Apollo who is the god of prophecies. The 
idea that the deceased in which grave the mask had been found was a priest is to be rejected 
because it can be concluded from the texts that only the priestess were called “bees” and the 
deceased was a man. The bee symbolises the soul of the dead and maybe even perpetuity of life. 
This representation confirms the southern and the eastern influence on the craftsman working 
in the region, which can also be observed on other archaeological material from Trebenište. The 
presence of the Persians in the nearby regions in the period to which the masks date may have 
drawn craftsmen and artists from Southern and Eastern Greece. 
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НИКОС ЧАУСИДИС
Филозофски факултет - Скопје 
Институт за историја на уметност и археологија

НЕГРОИДНИТЕ МИТСКИ ЛИКОВИ НА АРХЕОЛОШКИТЕ 
НАОДИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- СЕМИОТИКА И АНАЛОГИИ ОД СОСЕДНИТЕ РЕГИОНИ

Непосреден повод на ова истражување се праисториските и античките наоди откриени 
на територијата од Република Македонија кои прикажуваат ликови со негроидни обе леж-
ја. Притоа, на овие предмети им пристапуваме не поради нивна типолошка, хронолошка, 
технолошка, ниту, пак, поради историско-уметничка анализа, ами со цел да проникнеме 
во семиотиката, односно симболичкото, магиското и митско-религиското значење на ли-
ковите претставени на нив. Напоменуваме дека во проучувањата ќе бидат опфатени само 
публикуваните наоди, а не и најновите вакви примери (главно необјавени) коишто се 
пронајдени во рамките на поновите археолошки ископувања. Поради согледување на по-
широкиот контекст на семиотиката на овие објекти, во анализите ќе бидат вклучени и од-
дел ни аналогии од околните балкански региони.1  

На самиот почеток мора да се заземе став во однос прашањето дали црниот човек на 
овие предмети се појавил како резултат на одредени симболички процеси или на реалното 
постоење во Европа на црни луѓе, т.е. припадници на негроидната раса? Иако одредени ис-
ториски и археолошки факти укажуваат на тоа дека во некои делови на континентот, како, 
на пример, Балканот, припадници на оваа раса биле присутни уште во праисторијата, не-
зависно од тоа црниот човек постоел и во свеста на тогашните Европејци - како симболич-
ки, т.е. измислен лик. Гледајќи на прашањево од една семиотичка гледна точка, може да се 
прет постави дека негроидните ликови на тука елаборираните предмети не морале да се 
нај дат како обична рефлексија на реалноста, туку како ликовни претстави на митологизира-
ни от црн човек. 

Во основите на човековите мисловни процеси стои концептот на бинарни опозиции 
(сли чен на тој според кој функционираат денешните компјутери). Во рамките на овој кон-
цепт, определувањето на одредена категорија се остварува преку нејзинотото соочување и 

1 Во меѓувреме е публикувана една поопшта варијанта на ова истражување во која се вклучени и средновековните 
и етнографските манифестации на црните митски ликови од територијата на Македонија (Čausidis N., 2009). 

УДК 903.2:398.4-05(497:497.7)”63/65”
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споредување со некоја друга, којашто е спротивна на неа: женско - машко, живот - смрт, лево 
- десно, бело - црно, свое - туѓо итн.2 Во тој контекст, белиот и црниот човек претста ву ваат пар 
од спротивни елементи кој нужно се појавува во разни делови на светот и независно едни 
од други. Јасно е дека во културните ареали на белата раса, како реална база фун кционира 
белиот човек, така што црниот тука се јавува во улога на негов митско-симбо лич ки опонент 
кој треба да го определи и зацврсти семиотичкиот статус на реалниот човек. Обратно, во 
ареалите на другите раси, ваквата улога на опонент често ја носи токму бе лиот човек. 

Со самото свое појавување, митскиот црн човек ќе привлече врз себе и други компонен-
ти во рамките на истиот концепт на бинарни опозиции. Целиов овој процес би можеле да 
го сведеме на следниве логички конструкции на митската свест: „Ние - обичните луѓе (на-
шинците) живееме на овој свет - белиот свет - светот на светлината, поради што сме и 
самите бели. Освен нас, има и други - црни луѓе (туѓинци) кои потекнуваат од црниот свет 
кој е обратен на нашиот, се наоѓа некаде од спротива на нашиот свет, или долу - под 
него и претставува некаков подземен свет, свет на темнината и свет на смртта. Според 
тоа, овие луѓе се спротивни од нас: нечисти се, лоши, несфатливи, но исто така моќни 
и способни во една мистично-негативна смисла“. Во крајна инстанца, во однос на белиот 
човек, овие црни луѓе се определуваат и како нелуѓе, што во принцип ги категоризира во 
сфе рата на мртвите, на демоните или на боговите. 

бели луѓе  -  бел свет   -  овој свет  -  горе   -  живот  -  добро  -   чисто   -  луѓе
црни луѓе  -  црн свет  -  оној свет  -  долу  -  смрт     -  лошо   -  нечисто - нелуѓе

1. Садови со негроидни ликови (неолитски, раноантички и римски период) 

Од Македонија потекнува едната од неколкуте најстари ликовни претстави на црнец во 
Евро па. Станува збор за фрагмент од керамички предмет, пронајден на локалитетот Церје во 
с. Говрлево, Скопско, кој претставувал дел од некаков сад (датација: VI-V милeниум пр. н.е.). 
Пов ршината му била обоена и исполирана во црвена нијанса, при што отстрана е дополнет 
со глава која мошне реалистично прикажува лик со негроидни обележја (T.I: 1-4). Изобразе-
но е широко лице со големи клемпави уши, тенок нос, маргинализирани очи (мали, пропад-
нати, несиметрични) и нагласени усни.3 Реалистичната изведба на некои детали (особено на 
де белите и издадени усни) укажува на непосредното набљудување реални припадници на 
оваа раса. Но исто така мора да се напомене дека овој лик покажува одредени релации и со 
ли цето на мајмун, и тоа особено по клемпавите уши и издадените усни. 

Иако досега не се посочени толкувања и директни паралели за овој предмет, се чини 
мош не веројатно дека се работело за сад со култна намена. Може да претпоставиме дека 
тој бил конципиран слично како зооморфизи раните садови - жртвеници, добро познати во 
рам ките на неолитските и енеолитските култури на Балканот и пошироко.4 Врз основа на 
за чуваниот фрагмент, може да се претпостави дека тој имал топчест реципиент, веројатно 
пос тавен на четири ногарки, при што на едниот бок била аплицирана зачуваната негроидна 
глава (T.I: 3). Во рамкиите на балканските предисториски култури ни се познати неколку ке-
рамички предмети, при чие моделирање е применета слична концепција на компонирање 
и пропорционирање на елементите од лицето. Во таа смисла, особено се истакнуваат два 
по доцнежни примери од Стара и Нова Загора (Бугарија) (спореди T.I: 4 со 5, 6). Што се одне-
сува до негроидните обележја, на наодот од Говрлево може да му се придружи и една не-

2 Иванов В. В., 1998, 505-540. 
3 Чаусидис Н., 1995, 32. 
4 Балабина В. И., 2001, 15-44; македонски примери: Наумов Г., 2009, 249, 250.  

Н. Чаусидис, Негроидните митски ликови на археолошките наоди од Република Македонија...
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олитска фигурина, исто така од Бугарија (Русе), чија глава покажува јасни карактеристики 
на црната раса (дебели усни, широк нос и заоблено чело) (T.I: 7, 8).5 И на некои неолитски 
керамички фигурини од Бутмир (Босна и Херцеговина) истражувачите исто така се обиде-
ле да детектираат обележја на негроидниот расен тип.6 

Мошне е веројатно дека фрагментот од Говрлево припаѓал на луксузен сад со култна 
на мена. И во наредните епохи, лицето со негроидни обележја ќе се аплицира на разни 
са дови со сакрален карактер. Би сакале во оваа пригода да споменеме неколку такви при-
мери од подрачјето на Република Македонија и околните региони, без претензии во однос 
на исцрпноста на оваа листа. Во познатото депо кај Панаѓуриште (Бугарија, IV-III век пр. н.е.) 
се наоѓаат два златни сада на кои се претставени црнечки глави. На дното од амфората - 
ри тон е прикажана кружно организирана композиција, обрабена со фитоморфен мотив, 
чиј центар е означен со петолисна розета (T.II: 1, 2а, 2б). Во обрабеното поле се симетрично 
при кажани две фигури - од едната страна младиот Херакле со змии во рацете, а од другата 
- стариот Силен кој држи кантарос и двојна флејта. На краевите од дијаметралната оска на 
ком позицијата се претставени две глави со негроидни обележја, најверојатно во возраст 
на деца или млади момци. Во нивните отворени усти се пробиени дупчиња, наменети за 
ис текување на течноста од садот (T.II: 2а, 2б). На надворешната страна од златната фијала 
(T.II: 4а), околу централната длапка, во концентрични прстени се нанижани најпрво желади, 
а потоа три реда црнечки глави, при што во секој следен ред тие се поголеми и повозрасни 
од претходните. Празниот простор околу нив е исполнет со врежани фитоморфни мотиви. 
Пос тојат толкувања според кои овие два сада се користеле заедно, односно амфората - ри-
тон стоела во или над фијалата, при што течноста од неа, низ споменатите отвори истеку-
вала во вториот сад.7 Садовите обликувани или дополнети со негроидни ликови се добро 
поз нати во рамките на хеленската керамичка продукција. Особено се чести арибалите, со 
мев моделиран во вид на глава на црнец, кој од спротивната страна е неретко комбиниран 
со глава на жена со јасни обележја на белата раса (T.III: 5, 6).8

Овие традиции преминуваат и во римскиот период, за што имаме примери во Македонија 
и околните региони. Во античкиот град Стоби, при ископувањата на скената на античкиот 
театар, пронајден е фрагментиран керамички сад (купа), лакиран во сиво-црвеникава боја, 
чиј корпус е оформен во вид на глава со негроидни обележја (T.III: 2а, 2б). Се датира во II 
век од н.е., а се поврзува со традициите на Книд.9 Сад со негроидна глава е пронајден и во 
теата рот на Хераклеја Линкестис, исто така лакиран (со црн лак) и датиран во II век од н.е. 
(T.III: 1).10 Карактерот на овие предмети досега, главно, се толкувал во контекст на уметноста 
и забавата, врзани за дејностите во античките театри и арените во кои тие подоцна ќе би-
дат адаптирани. Притоа се занемаруваат нивните религиски аспекти кои во обата примери 
се јасно назначени со присуството на култот на Немеза. Имено, во скената на театарот во 
Стоби е јасно потврдено постоење храм на ова божество, додека во театарот во Хераклеја 
е идентификувана најмалку една нејзина скулптура.11 Оваа врска мошне егзактно може да 
се поткрепи со античките описи на една статуа на божицата Немеза од Рамнунт, која во дес-
на та рака држела сад (фијала) со претставени црнци.12 

5 За фигурината: Hansen S., 2007, T.I, 240: Abb. 139. Некои истражувачи, ваквиот изглед на фигурината го толкуваат 
како манифестација на болест - конкретно на Даумановиот синдром (Радунчева А., 2003, 147).

6 Praistorija Jugosl., 1979, 437, 438. 
7 Китов Г., 1999, 21 - 22; Маразов И., 1999б, 36, 39, 43; Маразов И., 2001, 385-391. 
8 Snowden F. M., 1970, Abb. 9, 11, 30-33; Andronicos M., 1979, 59: 47. 
9 Anderson-Stojanović V. R., 1992, 78, Pl. 65: 543; Pl.174: 543. 
10 Јанакиевски Т., 1998, 25 - сл. 21, 200, 201 кат. бр. 75 (претставата се идентификува со театарскиот лик Dossenus). 
11 Јанакиевски Т., 1998, 110-122; Микулчиќ И., 2003, 72, 74, 79. 
12 Pausania I., 33, 3; Петровић (Петрушевски) М. Д., 1940, 20. 
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Во регионот на денешна Бугарија се пронајдени неколку бронзени балсамариуми, од 
рим скиот период, чии корпуси се обликувани во вид на глави т.е. бисти на момчиња со 
реа листично прикажани негроидни белези на лицето. Едни од највпечатливите се секако 
двата примерока од колекцијата „Васил Божков“, датирани во II-III век од н.е., со непознато 
место на наоѓање. Кај едниот од нив, реципиентот е формиран од две глави кои се споени 
со задниот дел (T.III: 3а, 3б, 4).13 Тука треба да се спомене и примерокот од Војводиново кај 
Пловдив (датитран во II век од н.е.), кој денес се чува во Археолошкиот музеј во Пловдив. Во 
овој случај, станува збор за цела фигура на негроидно момче, прикажано седнато на земја 
со колената припиени до градите.14 Врз основа на карактерот на предметите, станува збор 
за садови вклучени во култот на мртвите, што би можело да се објасни како продолжување 
на постарите традиции од хеленскиот и хеленистичкиот период, манифестирани преку на-
ведените керамички примери (T.III: 5, 6).

Неолитскиот предмет од Говрлево (T.I: 1-4), спореден со овие подоцнеж ни садови, го от-
вора прашањето зошто низ толкав милениумски распон, упорно се провлекува тен ден ци-
ја та за оформување или дополнување на култните садови со ликови кои имаат негроидни 
обе лежја. Ни се чини дека овој ран и вонконтекстуален пример од Македонија, согледан во 
ре лација со горенаведените подоцнежни садови, започнува да ги „отвора“ своите енигма-
тични семиотички пластови. Тоа се должи на фактот што денес, благодарение на пишаните 
извори и на археолошкиот контекст, барем делумно може да се согледа изворниот карак-
тер на овие подоцнежни садови, намената и митските предлошка на нивната иконографија. 
Од друга страна, говрлевскиот сад, со својата рана датација ги поставува самите темели на 
оваа традиција, како и глобално - процесот на симболизација и митологизација на човекот 
- припадник на црната раса, уште во рамките на европските неолитски култури.15 Тука само 
ги најавуваме овие прашање, на чии одговори ќе се навратиме во наредните поглавја, каде 
ќе ја анализираме улогата на негроидните митски ликови во подоцнежните периоди. 

Садот од Говрлево, заедно со фигурината од Русе (T.I: 1-4, 7, 8) иницира сериозни пра-
ша ња и во однос на раното присуство на луѓе од црната раса на Балканот. Во таа смисла, 
се наметнуваат и размислувања околу карактерот, причините и мотивите на таквото при-
суство, како и механизмите преку кои тоа било реализирано. Во однос на неолитскиот пе-
ри од по ова прашање засега немаме егзактни факти, со оглед на отсуството на пишани 
из вори, но такви информации се појавуваат во наредните периоди. Според некои антички 
пи сатели, во долината на реката Strymon (Струма) егзистирале негроидни народи. Некои 
од нив известуваат дека во земјата на Тракијците живеел пигмејски народ кој го напуштил 
ова подрачје кратко време пред доаѓањето на Римјаните. Во прилог на вистинитоста на 
овие извори одат и одредени топоними, теоними и преданија врзани за регионот на Стру-
ма, во кои се често присутни жеравите - неразделни придружници на митските Пигмејци 
(за ова види подолу) (T.V: 1-3).16 

2. Обетки со негроидни глави (хеленистички период) 

На неколку некрополи од хеленистичкиот период, лоцирани во регионот околу Охрид-
ското Езеро, т.е. античкиот град Лихнид, е пронајдена една специфична категорија обетки 

13 Кабакчиева Г., (Изкуството) 99, 171, 172. Сличен балсамариум е пронајден во Абритус, а еден примерок се чува 
и во колекцијата на Регионалниот историски музеј во Плевен.

14 Арх. муз. Пловдив, 2008. 
15 Посочените мајмунски обележја на фрагментот од Говрлево не ги релативизираат овие врски, со оглед на 

тоа што и во митовите, како и во нивните ликовни манифестации, чести се релациите меѓу негроидните ликови и 
мајмуните (Маразов И., 2011, 107, 108, 213, 243-245).

16 Маразов И., 1992, 150; Срејовић Д., Цермановић А., 1987, 340; Маразов И., 1999а, 30. 
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до полнети со негроидни глави (T.IV: 1-3, 7-9). Оформени се во вид на алка, составена од 
сплет на жички (златни, позлатени, сребрени) која кон едниот крај постепено се проширу-
ва и завршува со чашка изведена од златна фолија. Во отворот на чашката е всадена човеч-
ка глава со негроидни карактеристики, изработена од стаклена паста, јантар или друг 
полу драгоцен камен во темни нијанси. Целава композиција на обетката остава впечаток на 
схе матизиран ритон од кој вири црнечка глава. Темето и е покриено со златна фолија која 
со прилепените спирали ја означува кадравата коса на прикажаниот лик или капата што 
тој ја носи. Обетките од овој тип се пронајдени како прилози во гробови, така што може да 
се претпостави дека стоеле на телото на покојниците за време на погребниот ритуал или, 
пак, им биле оставени во гробовите како дарови. Релативно кревката конструкција упатува 
на претпоставка дека овој накит можеби не бил за секојдневна употреба, туку се користел 
само или, пред сè, во рамките на погребните церемонии. Врз основа на досегашните нао-
ди, би можело да се работи за локален тип обетки, кој е најгусто сконцентриран на некро-
полите од споменатиот регион и неговата поширока околина: Дебој, Чинарот, Плаошник, 
Горна Порта, Опејнца и Требеништа (Охрид), Делогожда (Струга) и Селце (кај Поградец во 
ал банскиот дел на Охридското Крајбрежје). Поретки примери се јавуваат и во пошироко-
то опкружување (T.IV: 4, 6, 11): Средно Повардарје (Марвинци), Црна Гора (Будва, Гостиљ - 
Скадар), Херцеговина (Горица), Албанија (музеи во Тирана и Белша), Грција (Солун, Верија, 
Ери треја), западно крајбрежје на Мала Азија (Кима) и Италија (Тарент, Бетона). Накитот се 
да тира меѓу III и I век од пр. н.е Црнечки глави се присутни и на герданите од овој период, 
каде во пар го придружуваат механизмот за закопчување (T.II: 3а, 3б).17

Дали присуството на негроидните глави врз прикажаните обетки треба да се толкува 
само како уметнички мотив, инспириран од трендот т.е. модата или можеби на реалното 
присуство црнци во локалниот регион? Досега овој накит се третирал, пред сè, како ма-
ни фестација на уметничкиот стил на градот Александрија, или пошироко - како продукт 
на духот на глобалната хеленистичка култура од посталександровиот период.18 Но некои 
факти упатуваат на тоа дека зад „убавиот изглед“ и „егзотичниот стил“ можеле да стојат и 
не какви митолошко-религиски предлошки, фокусирани во главното обележје на обетките 
- негроидните глави всадени во нивниот корпус формиран во вид на ритон. 

Присуството на црнечките глави добива можност за осмислување ако се поврзе со Пиг-
меј ците, кои во античките извори се претставени како митски народ со црна боја на те-
лото, негроидни обележја на лицето, низок раст, зголемен фалус и обраснатост со влак-
на (T.V: 1-3). Најпрво се замислувало дека живеат на јужните брегови од Океанот (митска 
река која ја опкружува Земјата), во црниот плоден слој на земјата во кој виреат растенијата 
(Katoudaioi = „кои живеат под земјата“) или, пак, во пештери. Подоцна се споменуваат како 
луѓе населени јужно од Египет, опкружени со пустиња или, пак, во некои други - најчесто 
од далечени делови од светот.19 Во црната боја и престојувалиштето на овој народ е коди-
ра на нивната припадност кон „оној свет“, сфатен како подземје, свет на темнината и на 
смрт та. Но во митските Пигмејци е воедно присутен и аспектот на воскреснувањето, т.е. 
пов торното оживување. Кодиран е во нивниот мал раст кој ги изедначува со децата, како 
сим боли на подмладувањето, на новиот живот, т.е. новото раѓање, но и во нивните ре-
лации со вегетацијата (живеат во хумусниот дел на земјата, во пештерите, а и самите се 

17 Rendić-Miočević D., 1959, 15, 16, 25, 26; Битракова Грозданова В., 1987, 71-73; Ивановски М., 2006, 176-178; 
Živković М., 1996, 225, 226, 228; Balkani 2007, 174; Shqiperia ark., 1971, 47; Кузман П., 2009, 35.  

18 Одредени толкувања и цитирана литература за ова прашање: Rendić-Miočević D., 1959, 32-37; Битракова 
Грозданова В., 1987, 73; Živković М., 1996, 228. 

19 Во одредена смисла, еквивалент на Пигмејците се Етиопијаните. Основни податоци за овие митски народи: 
Pygmaioi, 2012; Срејовић Д., Цермановић А., 1987, 340; Мифы нар. мира, том 2, 312; Snowden F. M., 1970; Маразов И., 
1999б, 36-43; Петровић (Петрушевски) М. Д., 1940, 41-43. 
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зем јоделци). Наспроти тоа, што нивната црна боја симболизира крај и смрт, таа токму во 
тој контекст го навестува и новиот почеток, кој нужно следи после секој завршеток.20 
Жи вотворниот аспект на овие митски ликови е јасно претставен и преку нивните препо-
тенцирани фалуси (T.V: 2, 3).

Сметаме дека овие значења се кодирани во обликот, т.е. иконографијата на прикажани-
те обетки. Како што рековме, досегашните истражувачи сметаат дека целата обетка всуш-
ност прикажува ритон, т.е. „рог на изобилието“ (корнукопија), од чија внатрешност се 
по јавуваат црнечките глави.21 Согласувајќи се со ова толкување, може да сумираме дека 
по крај другите значења, ритонот (а во тие рамки и „рогот на изобилието“) носи во себе и 
еден симболички пласт поврзан со женскиот принцип, т.е. создавањето, раѓањето и по ја ву-
вањето на животот, храната, плодноста, богатството и изобилието. Овие значења се теме-
лат врз тоа што ритонот е едниот од првите садови кој уште во палеолитот служел за чу-
вање храна и течности. На овие значења упатува фактот што рогот и самиот расте, при што 
неговата конусна форма, проширувајќи се постепено од врвот кон устјето, самата по 
себе алудира на принципот на растењето, експанзијата и прогресот.22 Како посредна па-
ра лела за релацијата „црнец - ритон - сад“ можеме да ги приложиме горенаведените садо-
ви дополнети со негроидни ликови, како и веќе спомнатиот опис на статуата на Немеза од 
Рам нунт, која во раката држела сад со претстави на црнци. Овие значења уште понепосред-
но ги претставува мотивот од една сликана хирдија од Родос на која е прикажана допојасна 
жен ска фигура која се појавува од земјата (Геа/Деметра), при што во рацете држи ритон на 
кој седи дете кое се идентификува со малиот Плутон (T.IV: 5).23 Согледани во контекст на 
оваа и други слични сцени, може да се заклучи дека и негроидниот лик на нашите обетки 
е еквивалентен на Плутон, и тоа како манифестација на неговиот црн (подземен) карактер. 
Ова го потврдува еден пар обетки од некрополата во Марвинци на која ликот што штрчи од 
ри тоните е прикажан со брада и долг нос, кои како обележја се повторно карактеристични 
за боговите на подземјето (хеленските Плутон, Хад и Харон и италиските Харун и Тухулка).24

Според тоа, спојувајќи ги наведните значења на ритонот со негроидната глава која штрчи 
од неговото устје, доаѓаме до симболиката на повторното оживување, подмладување и ра-
ѓа ње на ликот што таа го застапува. Значењето на растот и повторното раѓање може да се 
иден тификува и во схематизираните растителни мотиви присутни на прикажаните обетки 
(брш ленови ливчиња, спирални ластарчиња, бобинки групирани во гроздови - T.IV:1 - 4, 
6-9, 11), но и во самото злато употребено како основен материјал за изработка на овој на-
кит.25 Врската со воскреснувањето уште повеќе се засилува во контрастот меѓу златото и 
тем ната боја на минералите употребени во моделирањето на црнечките глави. 

Доколку ја прифатиме хипотезата дека прикажаните обетки припаѓале на категоријата 
гробен накит, и дека биле употребувани само или, пред сè, во погребни цели, се појавува 
мож носта главите на црнците да се поврзат со погребните верувања и култот на мртвите. 
Покојникот се испраќал на оној свет со накит во кој била кодирана неговата задгробна 
судбина: главите на Пигмејците го симболизирале него самиот, т.е. неговата душа, која, дос-
пе вајќи на „оној свет“, се идентификува со таму лоцираниот митски пранарод (T.IV: шема 
10). Црната боја на овие луѓе го кодира крајот на животот (црно - смрт), џуџестото тело - 

20 За црното како завршен стадиум на регресивната и како почетен стадиум на прогресивната еволуција: Chevalier 
J., Gheerbrant A., 1987, 75, 76. 

21 Rendić-Miočević D., 1959, 25; Битракова-Грозданова В., 1987, 72. 
22 Chevalier J., Gheerbrant A., 1987, 563-565; Маразов И., 1992, 359-362; Чаусидис Н., 1994, 94- 100. Не е исклучено, 

ритонот со негроидната глава да алудирал и на фалусот (ритон = corpus; глава = glans; венец на ритонот = рraeputium). 
23 Нильссон М., 1998, 83-85.  
24 Чаусидис Н. 2010а, 11-17. 
25 За есхатолошката симболика на златото: Маразов И., 1999в, 225-249, за местото на бршленот во мистериските 

култови: 124-125. 
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пов торното оживување, т.е. подмладување (џуџе - дете), додека издаденоста на главата од 
ри тонот - новото раѓање (ритон - сад - утроба). 

Слична семиотичка концепција може да се детектира на веќе споменатата златна фијала 
од депото од Панаѓуриште (T.II: 4а). Како што наведовме, на нејзиното дно се во концен-
трични прстени претставени најпрво желади, а потоа три реда црнечки глави, при што во 
секој нареден ред тие се поголеми и повозрасни од претходните. Надоврзувајќи се на пос-
тоечките толкувања на овие елементи како симболи на „дивото“ и „туѓото“, тука апострофи-
раме и на уште еден можен аспект.26 Имено, прикажаната композиција „расте“ од желадите, 
наредени во средиштето на садот (=долу), и тоа преку малите црнечки глави (=деца) кон 
средните (=момци), завршно со големите глави (=возрасни) кои се поставени на неговата 
периферија (=горе) (T.II: 4а, 4б). Сметаме дека во оваа градација е кодирана транс фор ма ци-
ја та на виталната сила, од нејзиниот ембрионално-растителен стадиум (желади лоцирани 
во „оној свет“) кон појавно-антропоморфните форми (возрасни црнци, позиционирани на 
работ, т.е. преминот кон „овој свет“). 

Нашата потрага по конкретните манифестации на овие предлошки и горе посочените 
ана логии, нè доведоа до традициите и митските ликови поврзани за божествата Кабири. 
Не  посреден повод за поврзувањето на прикажаниот накит со овие божества е важното 
место што во нивниот култ и иконографија го заземале ликовите со негроидни обележја. 
Дури и самите Кабири се претставувани како црни, т.е. негроидни џуџиња, т.е. Пигмејци. 
Ис тражувачите тоа го објаснуваат низ два аспекта. Од една страна, е странското, т.е. ориен-
тално потекло на култот на Кабирите (семитско, феникијско), при што црната боја расно ги 
одре дува неговите носители како туѓинци. Од друга страна, е доминацијата на хтонските 
ас пекти во култот, при што црната боја се јавува како клучно симболичко обележје на оваа 
сфера. На ова експлицитно упатуваат и имињата на трите божества - Кабири, во чии тео-
ними е содржан коренот акси, во значење на црн, т.е. темен. Во оваа смисла, исто така е 
ин дикативно што зад нив, како еквиваленти се ставале три хеленски божества со нагласен 
хтонски карактер кои и самите често го носеле епитетот „црн“ (Аксиерос = Деметра, Акси-
окерса = Персефона и Аксиокерсос = Плутон / Хад).27

Предложивме есхатолошко толкување на иконографијата и симболиката на прика-
жаните обетки, според кое покојникот се изедначува со Пигмеец за да го прими во себе 
Мајката-Земја како свое дете и потоа на таинствен начин да го подмлади и препороди како 
билка низ својата утроба (претставена преку ритонот) (T.IV: шема 10).28 Ова толкување до-
бро се вклопува во едната од суштинските концепции на култот на Кабирите - непреки-
натата трансформација на животот и смртта, кодирана во двете хипостази на овие боже-
ства, претставувани еднаш како деца, а друг пат како старци. Всушност, станува збор за 
едната од клучните тајни на овој култ - раѓањето на мистеријалното дете, како парадигма 
на новата етапа во која влегувал мистот - припадник на овие мистерии, по чинот на него-
вото посветување во новата религиска заедница.29 Таа е кодирана и во веќе споменатата 
композиција од амфората-ритон од Панаѓуриште, каде преку спротивставените фигури 

26 Маразов И., 1999б, 36 - 43; Маразов И., 2001, 385-391. Авторот го назначува и фалусното значење на желадите, 
кое добро се вклопува во симболиката што тука ја предлагаме. Аналогни толкувања: Manassero N., 2007, 115-118. 

27 Маразов И., 1994, 80 - 85; Маразов И., 1999в, 119 - 133; Маразов И., 1992, 136-155; Đurić M. N., 1987, 40, 41; 
Венедиков И., 1992, 187-192. За епитетот „црн“ кај трите хеленски божества: Петровић (Петрушевски) М. Д., 1940, 16, 
28; Чаусидис Н., 2012, 73-84. 

28 Есхил во „Хоефори“ (127, 128) ја слави Земјата која ги раѓа сите суштества, ги храни, па потоа ги зема назад како 
плодно семе. 

29 За ова: Маразов И., 1999а, 26-42; Чаусидис Н., 2012, 80, 81. Присуството на Пигмејци (= децата-црнци) во ритонот 
или садот, може да го кодира обредот на посветување во кабиристич ките мистерии, кој се состоел во „усовршување“ 
на кандидатот, реализирано преку негово ритуално „варење“ (Маразов И., 1999а, 30; Чаусидис Н., 2012, 81, 82). За 
аналогно обредно „препекување“ на децата во печка: Чаусидис Н., Рахно К., Наумов Г., 2008, 38-54. 
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на малиот Херакле и на стариот Силен е претставен премиинот од „дете“ кон „татко“, од 
„непосветен“ кон „посветен во таинственостите“ (T.II: 1).30 Некои аргументи најнепосредно 
укажуваат на важната улога на ритонот во кабиристичките ритуали. На сребрениот сад од 
Борово (Бугарија) кој истражувачите го поврзуваат со овој култ, главниот бог подига ритон 
во раката. Функцијата и симболиката на ваквиот сад произлегува, меѓу другото, и од важна-
та улога на виното во овој култ, реализирана, главно, со посредство на овие садови.31 

Вториот фокус на кабиристичките мистерии се однесувал на таинствениот брак меѓу бо-
гот-татко (Кабир) и божицата-мајка (нимфата Кабиро) - сакрален чин, кој повторно се по вр-
зувал со преобразбата на мистот во избраник на боговите (премин на кој му претходи ри-
туал  на смрт).32 Оваа содржина би можеле да ја препознаеме на еден друг вид накит што во 
некои некрополи ги придружувал негроидните обетки (на пример оние од Будва и Гостиљ 
- T. II: 3a, 3б). Станува збор за споменатите гердани, на чии два краја се наоѓа по една глава 
на црнец (во некои случаи - црнец и црнкиња).33 Овие два елементи, при закопчувањето 
можеле да го симболизираат брачниот спој, т.е. врската меѓу двата лика (допир со главите, 
бак неж), во кои би бил кодиран кабирскиот божестван пар.34 Слично сопоставување или 
спо јување на машка негроидна глава - овојпат со глава на жена од белата раса, се јавува 
на некои примероци накит од Северното Прицрноморје (T.III: 7), но и на веќе споменатите 
не гроидни садови (T.III: 6). 

Прикажаните обетки не се особено широко распространети низ ареалот на хеленистич-
ката култура. Сегашните наоди упатуваат на нивна поголема концентрација во подрачјето 
на Централниот Балкан, пред сè, околу Охридскиот Басен и градот Лихнид (T.V: 7).35 Случајно 
или не, ова јадро се поклопува со последните престојувалишта на митскиот Кадмо, кој со 
Ка бирите го врзуваат и други компоненти. Прва од нив е Феникија, како нивна заeдничка 
пра постој бина. 

Генезата на таинствениот култ на Кабирите сè уште не е докрај разјаснета. Според разни 
тео рии, тој се врзува за Истокот (Феникијци, Семити), Мала Азија (Фригијци) и Балканот 
(Тра кијци, Пелазги). Во античките извори се појавува со архајскиот период, кога од Мала 
Азија преку егејските острови се проширува кон Грција (T.V: 7). Особена експанзија дожи-
вува во хеленистич киот период, прераснувајќи во трансетнички феномен, општ за целиот 
Сре доземноморски Регион. Неговите главни јадра се наоѓале на островите Имброс, Лем-
нос, Самотраке и во градот Теба.36 Овие локации заземаат важно место и во митскиот живо-
топис на Кадмо. Според митовите, тој потекнува од Феникија, а по доаѓањето на Балканот 
бил владетел на Теба. Едното од четирите божества - Кабири се нарекува Кадмилос, што 
прет ставува варијанта на неговото име. По напуштањето на Теба, Кадмо заминува во Лих-
нид (денешен Охрид), па оттаму во Буто (град на Јадранскиот Брег, веројатно близу денеш-
на Будва), каде владее со локалните Енхелејци и Илири (T.V: 7).37 Според нашите сознанија, 
во овие два региона досега не е потврден култот на Кабирите, но како што видовме, тука 
ин тензивно се застапени обетките со негроидни глави. 

30 Маразов И., 1999б, 39-40.
31 Маразов И., 2011, 19,  89, 111, 112; Маразов И., 1994, 84, 85. 
32 Маразов И., 1994, 80-84; Маразов И., 2011, 25-28, 206-208, 272. 
33 За овој накит: Živković М., 1996, 223-229.  
34 За брачната симболика во култот на Кабирите: Маразов И., 2001, 389, 412, 413. 
35 Има разлики меѓу македонските и италските примероци, при што првите (вклучително со оние од Охридскиот 

Регион) се сметаат за постари. Постојат индиции за локално производство на овој накит во подрачјата околу 
Скадарското и Охридското Eзеро. До ден денешен во науката стои отворено прашањето за потеклото, изработката 
и дистрибуцијата на овој накит (Živković М., 1996, 226-229).  

36 Цитирана литература за оваа тема: Маразов И., 2011; Чаусидис Н., 2012, 73.  
37 Основни податоци за митот: Срејовић Д., Цермановић А., 1987, 187 - 189. Детално: Katičić R., 1977; Чаусидис Н., 

2010б; за релациите меѓу Кабирите и Кадмо: Чаусидис Н., 2012, 84, 85. 
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За важното место на Македонија во развојот на овој култ говорат и податоците според 
кои Кабирите биле силно почитувани од страна на целата династија на античко-македон-
ските владетели (вклучително со Птоломеите во Египет).38 Врската станува уште поинтерес-
на ако се земе предвид дека во пошироката зона околу Охрид и Епир се лоцира прататко-
ви ната на античките Македонци од каде, околу 700-та година, тие ќе мигрираат во Долна 
Македонија, каде ќе го создадат јадрото на своето кралство. Тука добро се вклопува и фри-
гис ката компонента на Кабирите, односно тезите дека нивниот култ во Грција се шири од 
Фри гија. Притоа, мислиме на теоријата што последниве децении во науката станува сè по-
актуелна, според која Фригијците во текот на II и I милениум пр. н.е. се доселиле во Мала 
Азија од централниот Балкан, каде се потврдени под името Бриги. Пишаните историски 
извори, топонимијата и археолошките наоди упатуваат на тоа дека јадрото на оваа нив-
на стара постојбина ги опфаќало Југозападна Македонија и Источна Албанија,39 т.е. истиот 
ареал во кој неколку векови подоцна ќе се појави „епицентарот“ на негроидните обетки. 
Сиве овие компоненти упатуваат на Македонија или Централниот Балкан како уште едно 
тран зитно јадро (а можеби и едно од европските изворишта) на култот на Кабирите. 

3. Светилки во вид на негроидна глава (хеленистички и римски период) 

Глава на човек со негроидни обележја во римскиот период се појавува на луцерните из-
работени од бронза и керамика. Такви бронзени примероци се пронајдени на три локали-
те ти од Република Македонија: Стоби, Хераклеја Линкестис и Прилеп (T.VI: 1, 3а, 3б, 4а, 4б), а 
поз нати ни се и три примероци од територијата на Бугарија: Провадија, с. Гиген (кај Плевен) 
и с. Бутово (кај Велико Трново) (T.VII: 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б). Сите се така излеани што нивниот 
шуп лив копрус ја претставува главата на црнец, при што на горната страна е прикажано не-
говото лице. Во некои случаи, долната вилица му е издолжена и деформирана за да се вкло-
пи во дизајнот на клунот на луцерната, додека во други, на брадата или во отворената уста 
е поставен некаков сегмент (рог?) со функција на пламеник, во чиј отвор горел фитилот. Во 
зад ниот дел, главите се дополнети со кадрици од косата, турбан и отвори за вентилација и 
на левање на маслото за горење (во вид на школка или устје со подвижно капаче). Тука се и 
држалките во вид на кружна рачка, вертикална шипка или лозов лист. Примероците од Хе-
рак леја и Стоби (T.VI: 1, 3а, 3б) се датираат во I-II век и претставуваат квалитетни производи, 
чиј стил и начин на изработка повторно упатува на Александрија, врвен уметничко-занает-
чис ки центар, кој во текот на хеленизмот и римската епоха го снабдувал Медитеранот со 
раз ни уметнички изведени предмети од бронза. Примерокот од Прилеп (T.VI: 4а, 4б) е со 
по низок квалитет на изработка (можеби од локално потекло), при што разни истражувачи 
го датираат меѓу I и V век.40 Бугарските примероци се исто така мошне квалитетно израбо-
тени, а се датираат рамковно во римската империјална епоха (T.VII: 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б).41

Слична концепција е употребена и кај керамичките светилки од Македонија. Од околи-
ната на Кавадарци (Градиште кај с. Глишиќ) потекнува еден таков примерок кој претставува 
ло кална рустична изработка (T.VI: 5). Врз основа на аналогии (од aрхеолошките музеи во 
Загреб и во Софија) тој се датира во II век.42 Луцерната од Стоби (T.VI: 2а, 2б) се разликува од 
прет ходните по тоа што прикажува детска глава со негроидни обележја. Изработена е од 
сиво печена глина, премачкана со темнокафен лак. Пронајдена е како прилог во еден гроб 

38 Witt R. E., 1973; Маразов И., 1992, 152, 153; Đurić M. N., 1987, 41. 
39 Детаљно за овие теории: Петрова Е., 1996. 
40 Јеличић Б., 1959, 78-80; Манева Е., 1984, 49, 50; Јакимовски А., 2012, 312, 313 - кат. бр. 758.  
41 Кузманов Г., 1992, 54. Познат ни е уште еден примерок, сличен на постојните, кој денес се чува во Националниот 

историски музеј во Софија (Бакалов И., Томова Н., 2008). 
42 Јанев Т., Ѓорѓиева В., 2003; Јакимовски А., 2012, 300 - кат. бр. 738. 
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од западната градска некропола. Врз основа на прикажаниот и на уште еден аналоген фраг-
ментиран примерок откриен во градот, се претпоставува дека ваквите светилики се изра-
ботувале во самото Стоби, според калап кој бил најверојатно увезен од околните центри. 
Обата наода се датираат во првата половина на III век, а аналогни светилки се пронајдени 
и во Атина, Сплит (Далмација) (T.VII: 1) и Виминациум (Србија).43 При оформувањето на рим-
ската луцерна од Бургас (Бугарија) е применета концепција слична со таа на примерокот од 
Глишиќ (T.VII: 3 спореди со T.VI: 5).44 Како и кај ламбата од Стоби, цртите на лицето упатуваат 
на детската возраст на прикажаниот лик. 

Наведените луцерни од Македонија и околните области не претставуваат никаков екс-
клу зивитет за овој регион, туку станува збор за типови кои биле распространети и во други 
делови на Римското Царство. Во Севтополис (Бугарија) се пронајдени две керамички лу-
церни оформени во вид на негроидна глава, кои се датираат во хеленистичката епоха (T.VII: 
2). Сосема се идентични, т.е. изработени од ист калап. На челото од прикажаниот лик се 
наоѓа отвор за налевање на маслото, додека отворот за фитилот е вклопен во самата уста.45 
На ведените примероци јасно покажуваат дека негроидните луцерни во овие Балкански 
ре гиони постоеле и до доаѓањето на Римјаните. 

Повеќето од прикажаните примери потекнуваат од римскиот период - време во кое 
доаѓа до силно мешање на митолошките и религиски традиции на Медитеранот, но во исто 
време и до нивна демитизација и десакрализација. Во тој контекст, присуството на негро-
идни глави врз римските светилки (воопшто и конкретно кај оние од Балканот), досега се 
тре тираат повеќе како манифестација на дизајнот, отколку на митот и религијата. Се смета 
дека при изработката на овие предмети, занаетчиите и уметниците позајмувале мотиви од 
одре дени митско-религиски комплекси и ги користеле во формален контекст - како инте-
ресни композиции кои со својата декоративност, фасцинантност и егзотичност подобро ќе 
го продадат занаетчискиот производ. Но повеќе аргументи упатуваат на ставот дека вакво-
то обликување не било плод само на случајниот одбир на мотиви и нивна исклучиво фор-
мално-естетска примена, туку се засновало врз некои сè уште живи митски претстави и ак-
тивни религиски традиции. Пишуваните извори, археолошките наоди и економските и ста-
тистичките пресметки покажуваат дека доминантниот процент на употреба на луцерни те 
во римскиот период (некаде дури и 87%) е насочен кон сферите на култот, и тоа во рамки те 
на јавните, домашните и погребните сфери. Ова се должи на високите финансиски трошо-
ци што ги изнудувала нивната употреба, произлезени, пред сè, од цената на маслото за го-
ре ње (маслиново, ленено или некое друго, во секој случај од растително потекло).46 

Во прилог на доминацијата на култниот карактер на луцерните, одат и други аргументи. 
Ако се земе предвид големата вредност на маслото во древните култури, чинот на неговото 
ин вестирање во осветлувањето на една просторија добива карактер на жртва принесена 
на боговите, или генерално - на вишите сили. Притоа, произведената светлина не морала 
се когаш да ја претставува примарната мотивација за палењето на светилката, туку само 
нус-продуктот на овој чин, кој всушност имал сосем друга - сакрална суштина (на пример, 
ма гиско прочистување преку огнот, апотропејска функција на светлината ...). Овој примар-
но неутилитарен аспект на светилките најдобро го покажуваат добро документираните ан-
тички обичаи. Така, мошне често, луцерни гореле во храмовите, и тоа дење и ноќе, без раз-
лика дали во нив имало или немало луѓе. Тие редовно се палеле и над гробовите, па дури и 
внатре во нив и во гробниците, каде што нивната светлина (гледано од прагматичен аспект) 

43 Mikulčić I., 1973, 76, 77, 80; Јакимовски А., 2012, 300 - кат. бр. 737; Mardešić J., 2002, 351- 366.  
44 За примерокот од Бургас: Кузманов Г., 1992, 39. 
45 Кузманов Г., 1992, 17, 67 - сл. 44, 45. 
46 Се смета дека за секојдневна употреба биле употребувани други светлечки направи што користеле поефтина 

(животинска) маст, восок или некои други запаливи материи (Црнобрња А. Н., 2006, 39-47, 112). 
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не можела никому да му послужи.47 Од аспект на овие сознанија се чини мошне ве ро јатно 
дека барем дел од тука прикажаните луцерни не носеле карактер на утилитарни, ами на 
култни предмети, што од своја страна ни дава  право и негроидните ликови прикажа ни 
на нив да ги третираме не како декорација и куриозитет, туку како ликовни претстави со 
култен, т.е. религиски карактер. Ваквиот карактер станува уште поверојатен во случајот со 
брон зените светилки, со оглед на нивната ексклузивност, високата цена и мошне честите 
са крални мотиви застапени на нив.48 

Суштествениот семиотичко-утилитарен момент, присутен во иконогра фијата на прика-
жаните луцерни е претставата на некаков лик со негроиден изглед, од чија уста излегува 
пламен. Керамичкиот примерок од Стоби (T.VI: 2а, 2б), а веројатно и оној од Бургас (T.VII: 3), 
го прошируваат овој однос со варијантата на дете-црнец кое исфрла оган од устата. Тра гај-
ќи по идентитетот на овие ликови, повторно доаѓаме до веќе споменатите Пигмејци - мит-
ски народ со негроидни обележја, чие престојувалиште (во подземјето или зад Океанот) и 
црната боја им дава нагласени хтонски значења. 

Тука се наметнува следното прашање: на што би можела да се должи врската меѓу огнот, 
овие митски ликови и хтонските сфери што тие ги застапуваат, кога и за најпримитивните 
луѓе мора да било очевидно дека неговото матично место е небото? Навистина, огнот во 
при родата реално доаѓа од небото, така што оттаму преку сончевите зраци и молњата „се 
сим нува“ на земјата. Поради тоа, во светските митологии тој најчесто се става во релација 
со разни божества поврзани со небото или со наведените небески појави. Но помалку се 
пос ветува внимание на тоа што во некои делови од светот огнот извира и од подземјето. 
Мошне екплицитно и драматично, тоа можело да се забележи на местата каде постоеле 
ак тивни вулкани, лежишта на запалив земјен гас или нафта, а имплицитно и на тие лока-
ции каде од земјата извирале термални води или разни испарувања. Сите овие феномени 
пос редно упатувале на присуството од некаков силен оган во подземјето.49 Во контекст 
на концепцијата на оживување и персонализација на долните зони од Вселената, митска-
та свест ја заокружила оваа реалност во две основни претстави: за огнот кој се создава 
и потоа се раѓа од матката на Мајката Земја; за огнот кој се наоѓа во стомакот на машки-
от хтонскиот бог и излегува оттаму преку неговата уста. Иако во митовите секогаш не се 
ела борира претфазата на овие состојби, во првиот случај таа имплицира некаква етапа на 
зач нување на Мајката Земја, а пак во вториот - дејствие на некакво голтање на огнот од 
страна на хтонскиот митски лик.50 

Се разбира дека за нашево истражување е поинтересен вториот концепт. Него можеме 
да го илустрираме со неколку светски примери во кои хтонскиот бог се јавува како за-
стапник, извор и покровител на огнот. Едни од најинтересните, во оваа смисла, се секако 
древно италските митски ликови Вулкан и Как, т.е. Како. Првиот функционирал како бог 
на огнот (со свои култни места, свештеници и ритуали) за подоцна, под влијание на хелен-
ската култура да се контаминира со грчкиот Хефест. Ликот Как е исто така древен бог, со 
функции мошне слични на Вулкан. По замирањето на неговиот култ, сеќавањето за овој 
лик се зачувало само преку митските раскази во кои тој се претставува како син на Вулкан 
кој живее во пештера и исфрла чад и пламен од својата уста. И древногрчкиот Хефест е 
исто така врзан за вулканите, во чие јадро, меѓу другото, се наоѓале и неговите ковачници. 

47 Црнобрња А. Н., 2006, 17-38 (извори), 101, 106, 110 (жртва), 35, 65, 66, 101, 105, 106, 114 (во погребниот култ).
48 За бронзените луцерни како инвентар во храмовите: Црнобрња А. Н., 2006, 108-110.
49 Детаљно за овој хтонски т.е. вулканолошки аспект од митологијата на огнот: Лома, А., 2008. Теории (според 

наше мислење пренагласени) за овој аспект на огнот: Голан А., 1994, особено 188-221. За хтонскиот оган: Chevalier J., 
Gheerbrant A., 1987, 738-740. 

50 За породувањето на огнот: Чаусидис Н., 1994, 218 - 231; воопшто за концепцијата на исфрлање од устата како 
еквивалент на породувањето: Чаусидис Н., 2005, 226 - 230. 
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Особено се почитувал на вулканскиот остров Лемнос, кој бил полн со термални извори и 
под земни испарувања, па дури и пламен кој излегувал од земјата. Во оваа категорија спаѓа 
и грчкиот Тифон кого според некои митови, Зевс го фрлил во подземјето и го натиснал со 
пла нината Етна. Токму поради тоа, низ неа излегува чад и оган, кои всушност ги исфрла 
бесниот Тифон од својата уста (етимологијата на овој теоним се заснова врз typhein - се 
чади, тлее).51 Ако се земе предвид дека митскиот змеј е едната од најчестите хипостази на 
хтон скиот бог, тогаш во оваа категорија влегува и најочевидниот и најпопуларен пример, 
добро познат во бројни светски митологии - огнениот змеј кој исфрла пламен од својата 
уста (T.V: 4 - 6 - примери од алхемијата и хералдиката).52 Иако сите наведени митски ликови, 
во изворите не се експлицитно претставени како црни, тоа во многу случаи само по себе 
се подразбира, ако се земе предвид дека тие како хтонски богови во принцип имале црна 
или темна боја. Од ова произлегува претпос тавката дека негроидните глави некогаш биле 
изо бразени на античките светилки за да ја претстават токму оваа хипостаза на хтонскиот 
бог, како црн бог - создавач на огнот.53 

Дали присуството на овој митски лик кај прикажаните луцерни треба да се смета ис-
клучиво како декорација? Иако на прашањево не може да се даде конечен одговор, ела-
бо рацијата на горенаведените аргументи и концепти, наведува на претпоставки според 
кои, зад ваквиот изглед сепак стоеле одредени високо разработени религиски претстави, 
но секако и простонародни суеверија. Не можеме со сигурност да тврдиме кое конкретно 
бо жество или митски лик стоел зад прикажаните негроидни ликови, но во прилог на тоа 
можат да се изнесат одредени хипотези. 

Доколку се земе предвид дека римскиот Вулкан бил голем заштитник од пожари,54 се 
чини веројатно дека присуството на неговиот лик врз светилките (или ликот на некој негов 
хтонски еквивалент како Как, Хефест или Тифон), можело да има удел во контролирањето 
на огнот во нив, а со тоа и чувањето на куќата од пожар. И овој пат, релацијата црнец – не-
гроидно дете - хтонско - оган - Пигмеец, нè води кон таинствениот култ на Кабирите. Како 
што видовме, џуџестите негроидни Пигмејци се постојани придружници на кабиристички-
от култ, при што тие дури и се идентификуваат со овие богови. Нивната врска со огнот може 
да се поткрепи со бројни традиции врзани за овој комплекс. Кабирите се синови, а некаде 
и родители на Хефест - богот на металургијата, кој како и повеќето „богови - ковачи“ е во 
силна и непосредна врска со огнот. Веќе укажавме на теориите според кои кабиристички-
от култ се проширил на Балканот од Блискиот Исток, и тоа како продукт на доселувањето 
на тамошните металурзи - обработувачи на железото (T.V: 7). Оваа историска појава, на 
едно митско рамниште ја манифестираат и споменатите митови за феникиецот Кадмо, кој 
по кажува релации со обете сфери - и со Кабирите и со металургијата (види погоре).55 

Некои од прикажаните светилки се оформени во вид на дете со негроидни обележја 
(T.VI: 2а, 2б; T.VII: 3). Како што видовме, божественото дете е едниот од клучните аспекти на 

51 За Вулкан, Как и Хефест: Hephaistos, 2012; Срејовић Д., Цермановић А., 1987, 88, 89, 189; Мифы нар. мира, 1980, 
253, 611; Лома А., 2008, 264, 265, 284 - 288 (види и други аналогни примери од светските митологии). 

52 За огнениот змеј: Слав. Древности, 1999, 332 - 333; Иванов В. В., Топоров В. Н., 1974, 232- 233, 236; Српски мит. 
речник, 1998, 203 („змај огњени вук“, кој имплицира на лингвистичките релации меѓу волк и вулкан); Лома А., 2008, 
274, 275, 286, 287 (за Химера и троглавиот змеј како блујачи на оган). На оваа категорија митски ликови можат да се 
приклучат и хиндуистичките хтонски богови Вритра (хтонски змеј кој е создаден од оган и сома) и Јама (владетел на 
светот на мртвите кој на луѓето им го подарил огнот). 

53 Овие митско-симболички структури треба да се земат како парадигма и на циркуските вештини од типот 
„голтање и блуење оган“ кои можат да се следат од денес па наназад до античките периоди. Притоа е мошне 
индикативно што до неодомна, како типични протагонисти на оваа точка се јавувале токму припадниците на 
егзотичните раси (индуси, арапи, црнци) или, пак, белци нашминкани за да личат на нив.  

54 Срејовић Д., Цермановић А., 1987, 88, 89; Мифы нар. мира, том 1, 1980, 253.
55 Чаусидис Н., 2012, 73, 75, 84, 85.

Н. Чаусидис, Негроидните митски ликови на археолошките наоди од Република Македонија...
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култот на Кабирите, при што токму митските Пигмејци ја кодираат основната идеја на ова 
таин ствено верување - смртта (црн човек) како услов за повторно раѓање (џуџе/дете). Мит-
ските металурзи во принцип се џуџести, а често и црни.56 Но се покажува дека црната боја 
била важен предуслов и за реалните металурзи. Во Европа, Индија, но и други делови на 
стариот свет, металургијата им била предодредена на туѓинците, обично маркирани како 
при падници на потемната раса. Во Македонија и пошироко на Балканот тоа се Ромите, кои 
до средината на XX век ја претставувале речиси единствената категорија луѓе предодреде-
ни за овие занаети. Автохтоното население не се занимавало со металургија, сметајќи ја за 
де монска активност поврзана со ѓаволот.57 

Џуџестиот, т.е. детски изглед на Пигмејците ја следи основната митска парадигма во 
про цесот на добивање метал. Според неа, вадењето на рудата од земјата се изедначува со 
предвременото отстранување на плодот од мајчината утроба, додека нејзиното ста ва ње 
во металургиската печка го добива значењето на враќање на овој „абортиран фетус“ во 
матката (овој пат артифициелна), која со забрзано темпо ќе го доведе до крај процесот на 
созревање, т.е. усовршување на металот.58 Истите концепции се користени и во ос мис лу-
ва њето на огнот. Во разни култури тој се определувал како син на Богот Небо и на Мајката 
Земја, при што чинот на неговото вештачко добивање (преку триење на меко и тврдо дрво 
или удар на кремен и огнило) се идентификувал со светиот брак, односно коитусот меѓу 
спо менатиот божествен пар.59 Во митовите за Пигмејците огнот е кодиран и преку жерави-
те - птици кои се нивен особено чест придружник (овој народ војува со жеравите) (T.V: 1, 
2, 3). „Огнената“ компонента на овие птици се базира врз митските претстави според кои, 
секоја пролет тие долетуваат од „оној свет“ (= подземјето, земјата на Пигмејците), носејќи 
ја оттаму виталната топлина, која ја буди природата.60 

Во римскиот период постојат и други типови светилки во чиј дизајн е вклучена иста или 
слич на концепција - човечка глава прикажана на нивната горна страна, при што отворите 
за налевање на маслото или за горење на фитилот се изедначени со устата на прикажаниот 
лик (T.VIII: 2, 4). Најчесто се работи за брадесто лице со широко отворена уста кое се иден-
тификува како Дионис, Силен или трагична театарска маска.61 Овие светилки би можеле 
условно да ги вклучиме во нашево истражување, имајќи ги предвид аргументите кои ука-
жуваат на црната или темна боја на наведените ликови. Во случајов, тоа можеме непосред-
но да го кажеме за Дионис, кој во античките извори се јавува со два епитети кои влегуваат 
во категоријата „црн“ (μελαναιγις и μελανθιδης).62 Посредно, тоа може да се однесува и на 
Силен, како негов неизоставен придружник. Присуството на Дионис и Силен повторно ја 
враќа линијата на нашите анализи кон Кабирите, имајќи предвид дека обата бога заземале 
важно место во овој култ. Врската со овие ликови до тој степен ќе се засили, што ќе доведе 
до синкретизам, т.е. сплотување на двата култа и изедначување на Дионис и Силен со Ка би-
ри те.63 Враќајќи се од оваа позиција кон светилката од Хераклеја, како индикатор на оваа 
сим биоза може да го земеме лозовиот лист, поставен на нејзиниот заден дел (T.VI: 1). 

56 На пример, грчко-фригиските дактили (Daktyloi, 2013) и германско-скандинавските елфи и цвегри (Мифы нар. 
мира, Том 1, 1980, 623, 624); Чаусидис Н. 2012, 73, 75.  

57 Сожето за ова, со цитирана литература: Чаусидис Н., 2008б, 226-229; Српски мит. речник, 1998, 241, 456.
58 За оваа концепција, низ бројни примери (од Европа, преку Месопотамија до Кина и Јужносахарска Африка): 

Elijade M., 1983; Chevalier J., Gheerbrant A., 1987, 489, 490; Чаусидис Н., Рахно К., Наумов Г., 2008, 56, 57.
59 Чаусидис Н., 2008а, 20-24; Чаусидис Н., 1994, 218-231. 
60 Спореди: жерав, со српското жеравица (=жар) и жар-птица (= феникс - птица која периодично согорува сама 

од себе и повторно се раѓа од сопствената пепел). За митското значење на жеравот и за штркот како негов еквивалент: 
Гура А., 2005, 484-500; Чаусидис Н., 2008б, 226 - 229. За односот со Пигмејците: Маразов И., 1999в, 125 - 129. 

61 Јакимовски А., 2012, 300 - 305; Црнобрња А. Н., 2006, 57, 58. 
62 Петровић (Петрушевски) М. Д., 1940, 16, 17.
63 Маразов И., 1994, 83, 84; Маразов И., 1999в, 120, 121; Маразов И., 2003, 241, 244; Чаусидис Н. 2012, 69, 71. Во оваа 

смисла се индикативни релациите меѓу Силените и мајмуните (Бессонова С. С., 1983, 97, 98).
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Како што видовме, устата на ликовите прикажани на луцерните, еднаш се идентификува 
со отворот во кој гори фитилот (T.VI; T.VII), но другпат и со отворот за налевање на маслото 
за горење (T.VIII: 2, 4). Во овие два концепти на „утилитаризација“ на иконографијата на све-
тилките, можат да се согледаат неколку идеи кои би биле блиски на античките мистични 
религии. Налевањето на маслото во устата на прикажаниот хтонски бог може да се сфати 
како смрт или како жртва принесена во неговите челусти, додека горењето на пламенот во 
не говата уста - како нов живот или повторно раѓање, реализирано како последица на при-
несената жртва.64 Двата чина, согледани заедно, ја кодираат мистеријата на непрестаното 
транспонирање на животот низ телото на божеството, кое истовремено ја содржи во себе 
па радигмата на старец и дете, татко и син, чудовиште кое одземна живот и родител кој дава 
живот. Во овој контекст, се наметнува прашањето дали присуството во гробовите на пред-
мети со ваква иконографија, треба да се сфати како случајност или како намера, преку нив-
ната есхатолошка семиотика да се означи и поттикне позитивниот исход на задгробната 
суд бина на покојникот? Ние се решаваме за вториот одговор, кој особено добро интерфе-
рира со обредот на кремација, осмислувајќи го како таинствен процес на транспонирање 
на етеричната суштина на покојникот (=оган) низ телото на божеството (T.VI: шема 6). Токму 
низ оваа митско-симболичка концепција би можело најдобро да се оправда присуството 
на Атис на керамичката светилка од Огяново, Пазарджик (Бугарија), и тоа како митски лик 
- пaрадигма на воскреснувањето (T.VIII: 1а).65 Во таа смисла, станува интересна можноста за 
им плицитно присуство на два митски лика во оваа ламба. Имено, ако таа се сврти за 180 
сте пени, од истата констелација на елементи се појавува уште еден лик (овојпат старец со 
мор ничава физиономија), при што шпицестата капа се претвора во негова брада, додека 
отворот за налевање на маслото го добива значењето на негова отворена уста (T.VIII: 1а, 
1б). Истата концепција може да се пронајде и во иконографијата на други видови архео-
лошки наоди констатирани како гробни прилози (T.VIII: 3a, 3б).66 

Формата на тука прикажаните луцерни би можела да се поврзе со Кабирите и преку 
функцијата „осветлување“ - „давање светлина“, која во нивниот култ се јавува како мис те ри-
јална метафора на знаењето (просветлува њето). Кулминационен драматуршки момент за вре-
ме на таинствените сеанси бил блесокот на силен оган кој ја раздирал темнината на ноќта.67 

Тука прикажаната концепција за дизајнирање на светилките во глобални рамки може 
да се насети на една далеку постара категорија предмети. Станува збор за керамичките са-
дови од бронзеното време (досега, главно, определувани како светилки) присутни во Ма-
ке донија, но и пошироко на Балканот (T.VIII: 5, 6, 8-10).68 Нивниот шуплив сферичен корпус 
може да се третира како глава (на човек или животно), при што двата симетрични кружни 
от вори кои често се наоѓаат на предната страна од корпусот го добиваат значењето на очи 
(T.VIII: 5, 9). Во овој склоп, широкиот отвор наменет за горење на фитилот го добива зна че-
ње то на отворена уста од која излегува пламенот. На неколку од македонските примери 
фор мата на овој отвор е мошне грижливо доработена за да наликува на човечка уста (T.VIII: 
5, 8, 10). Ако се земе предвид архаичноста на овие култури, постари од античките за повеќе 
од 1000 години, станува сосема веројатна претпоставката дека барем дел од посочените 
све тилки исто така имале култен карактер. Притоa, зад имплицитниот антропоморфен или 

64 За жртвениот аспект на луцерните: Црнобрња А. Н., 2006, 101, 106, 110, за релациите пламен на луцерната = 
душа на покојникот / животен континуитет: 33, 38, 105, 106. За раѓањето на мистот претставено како палење на 
оган: Маразов И., 1994, 81. 

65 Светилката е датирана во римската епоха, а идентификацијата на Атис е условна (Кузманов Г., 1992, 39). Авторот 
не го апострофира вториот иконографски пласт на предметот што подолу го предлагаме. 

66 За наведениот примери и концепцијата на две слики во една: Aldhouse-Green M., 2004, 196, 197.  
67 Маразов И, 2011, 206, 253, 254; Маразов И., 2002, 12.
68 Водич, 1992, 36, 37; Битолски музеј, 6; Станковски Ј., 2010; Shqiperia ark., 1971, 15.   
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зоо морфен лик претставен на нив, можел да стои некој од митските ликови (најверојатно 
хтонски) кој исфрла оган од својата уста.69 За тука спроведените анализи би можел да биде 
интересен и еден неолитски предмет од Ирска, обликуван во вид на антропоморфна глава, 
чија широко отворена уста функционира како реципиент (T.VIII: 7).70 Формалните слично-
сти со некои од тука прикажаните луцерни (спореди T.VIII:7 со 2, 4) упатуваат на можноста 
дека и во овој случај се работело за антропоморфен сад со функција на светилка, при што 
во разјапената уста на прикажаниот лик се истурало масло (=жртва) за тој да го претвори 
во оган (=благодет). Едно вакво толкување станува уште поверојатно ако се земе предвид 
дека предметот е изработен од длабен и полиран кремен (минерал во кој на мистичен на-
чин е содржан огнот), а е пронајден како гробен прилог. 

На ова место ни се наметнува една компонента заедничка за тука прикажаните луцерни 
(T.VI-T.VIII) и балсамарии (T.III). Имено, во обата случаи, станува збор за реципиенти обли-
кувани во вид на глава на црнец, во чија внатрешност се наоѓало масло. Иако, на прв по-
глед намената им е различна, во обата случаи станува збор за дар, т.е. жртва насочена кон 
сфе рите на натприродното, претставени со ликот на негроидното божество. Доколку оваа 
спо редба ја фокусираме во фунерарните сфери, кај обата случаи, во присуството на мас-
лото можеме да видиме две форми во надминување на „симптомите на смртта“. Како 
што веќе видовме, во првиот случај тоа е светлината од маслото што гори во луцерната, 
спро тивставенa на темнината како еквивалент на смртта. Во вториот случај тоа е мириз-
ливото масло од балсамариумот, поставено наспроти мирисот на мртвото тело што се 
распаѓа, т.е. смрдеата како еквивалент на смртта. 

Тука претставените анализи ни даваат можност повторно да му се вратиме на неолит-
скиот сад од Говрлево, овој пат од една далеку поопределена точка на гледање (T.I: 1-4). 
Зе мајќи ги предвид тука споменатите антички традиции, можеме да претпоставиме дека 
зад прикажаната негроидна глава исто така можел да стои некој митологизиран лик со 
хтон ски обележја, поврзан со тука обработените сфери (смрт, жртвување, плодност, оган). 
Из работувачот на овој предмет, наспроти очевидниот талент и способност за пластично 
мо делирање, на чуден начин ги занемарил очите на прикажаниот лик, претставувајќи ги 
како мали, сосема невпечатливи и асиметрични длапки. Ни се чини дека ваквото „небриж-
но“ моделирање на очите е изведено намерно за да се означи дека прикажаниот лик е со 
мар гинализирани очи, односно слеп. На оваа претпоставка нè наведуваат аналогиите од 
по доцнежните периоди, каде хтонските (а во тие рамки и црните) божества, често се слепи 
или со нарушен вид (еднооки). Отсуството на вид кај овие ликови е мотивирано од не-
колку причини: - за да се означи подземјето (светот на темнината) во кое тие престојуваат 
(подземје = темнина = слепило); - да се кодира смртта што ја застапуваат (смрт = затворени 
очи = не-гледање = слепило); - да се означи нелогичноста, т.е. непредвидливоста на нас та-
пу вањето на смртта („смртта гаѓа наслепо“).71 

*     *     *

Во претходните поглавја претставивме неколку категории предмети од Република Ма-
ке донија и од соседните балкански подрачја, чие толкување, посредно или непосредно нè 

69 Слична иконографија имаат и преносните огништа од овој период, чиј отвор за ложење, дополнет со две 
симетрични перфорации, им дава на овие предмети изглед на некаков фантастичен митски лик со огнени очи и 
разјапена уста во која гори пламен. За овие предмети: Рыбаков Б. А., 1987, 78-82; Чаусидис Н., Рахно К., Наумов Г., 
2008, 73, постари неолитски примери: 83. 

70 Gimbutas M., 2001, 84, 85, Fig. 102.
71 За овие аспекти на слепилото: Успенский Б. А., 1982, 89 - 94; Беновска - Събкова М., 1995, 10, 11, 38, 39, 82, 83; 

Петрухин В., 2003, 149, 183, 217, 239, 285; Чаусидис Н., 2005, 274-277, 280-285.
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доведе до култот на Кабирите. Во тој контекст, на крајот од овој труд би сакале да апостро-
фираме на уште неколку факти (антички пишани извори и топоними) кои на едно друго 
рам ниште упатуваат на егзистенцијата на овој култ во посочениот регион. 

Точно наспроти островот Лемнос, во Марица се влева тракиската река Ергинос. 
Нејзиниот назив, како и името на ближниот антички град Ергиске, истражувачите го 
поврзуваат со значењето „темен“/„мрачен“, што се става во релација со тријадата на ка-
бирските бо жества, почитувани на ближниот остров Самотраке.72 Станува збор за веќе 
споменатите Аксиерос, Аксиокерса и Аксиокерсос, во чии теоними, коренот акси- го 
носел значењето „црн“. Имајќи ги предвид овие факти, се наметнува можноста, слична, 
а можеби и уште поуверлива ваква топонимска констелација да се побара и во централ-
ниот дел на некогашна Пајонија, односно денешна Република Македонија. Тука мислиме 
на Аксиос - античкото име на реката Вардар, по чие „темно“ значење може да се трага и 
во најфреквентиот денешен епитет на оваа река („матен Вардар“).73 Уште поиндикативни 
се називите на неговата нај голема притока во Р Македонија, која денес го носи името 
Црна Река, а во антиката се на рекувала Еригон - назив кој секако е мошне близок со 
горенаведените топоними Ергинос и Ергиске. Во прилог на едно вакво толкување одат 
традициите на персонализација на двете реки во вид на машки митски ликови. За нив 
дознаваме од една категорија монети, ковани во текот на I-III век во градот Стоби, лоци-
ран на самото устие на овие реки. На реверсот од овие монети се прикажани две полу-
лежечки машки фигури (T.II: 5). Облечени се во алишта од трска или рогозина и листови 
од локван, а на главата носат шапки т.е. круни од барски растенија. Стапалата им се боси, 
додека во рацете држат садови (прохос и хидрија) од кои се излеваат струи од течност. 
Постојат мислења дека едниот од овие ликови ја персонифицира реката Аксиос, доде-
ка другиот - Еригон. Меѓу нив стои женска фигура која ја прикажува заштитничката на 
градот (Викторија - Деметра - Тихе, Фортуна-Ма) со corona muralis на главата.74 Овие тра-
диции можеме да ги следиме наназад се до Илијада, каде реката Аксиос е претставена 
како митски дедо на Астеропај - водачот на Пајонците, односно како татко на татко му 
Пелагон, роден по неговата еротска врска со Перибоја.75 

Се чини дека едно митско дејствие поврзано со оваа божествена фамилија било ове-
ковечено во загубеното дело на скулпторот Диноменес. Според описот на Тациан,76 се ра-
ботело за статуа којашто ја прикажувала пајонската кралица Бесантис (Безанта) со своето 
црно т.е. негроидно дете. Оваа необична претстава ја добива целата своја смисла ако се 
раз бере како приказ на некоја пајонска божица со функција на прародилка, т.е. митска кра-
лица на нивниот етност, можеби идентична со пајонската „кралица Артемида“ наведена во 
други антички извори.77

Ваквото условно кабиричко толкување на прикажаните персонализирани реки повле-
кува можност за аналогно етикетирање и во однос на античкиот град Стоби, лоциран на 
самото нивно устие. Ова не се чини како сосема неверојатно ако се повикаме на неколкуте 
ар хеолошки предмети претставени во овој труд, на кои беа изобразени негроидни ликови: 
еден сад (T.III: 2а, 2б) и две луцерни (T.VI: 2а, 2б, 3а, 3б). Но од овој град потекнуваат и други 

72 Маразов И., 1999б, 42. 
73 Mnaseas Schol. Apoll. Rh. i. 916; Burkert W., 1985, 283 фуснота 40; Петровић (Петрушевски) М. Д., 1940, 16, 28; 

Венедиков И., 1992, 162, 163; Маразов И., 2011, 237-247. Неодамна е публикуван нов напис во кој се спомнуваат 
„Arxieros“ и „Arxierissa“ (види: Чаусидис Н. 2012, 77). B. Hemberg укажал на врската меѓу коренот axi во овие топоними 
и реката Axios т.е. Вардар (Witt R. E., 1973, 69), што и ние се обидовме да го аргументираме (Čausidis N., 2012). 

74 Јосифовски П., 2011, 13-19; Микулчиќ И., 2003, 54, 56, 58. 
75 Homeri, Ilias, В. 848-850; П. 287-288; Ф. 139-144, 154-160, 184-186, 190-193. Детални анализи: Čausidis N., 2012. 
76 Tatian, Oratio ad Graecos, 33.
77 Herodotus, IV, 33, 1. За ова подетаљно: Čausidis N., 2012, 277, 278. 
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наоди кои преку присуството на хтонските ликови би можеле да упатуваат на врските со 
култот на Кабирите:78 

- главниот храм во Стоби најверојатно му бил посветен на Асклепиј - бог зад чиј хеле-
низиран теоним најверојатно стои некој локален хтонски бог (веројатно анонимниот 
пајонски бог-лекар, наведен од страна на Херодот);
- во градските некрополи е пронајден голем број керамички статуети на Телесфор, при-
кажан во вид на дете наметнато со туника и шпицеста кукулка (веројатно во функција 
на психопомп). Случајно или не, во ова „божествено дете“ се инкарнирани некои од 
најсуштестевните обележја на Кабирите, особено ставени во релација со Асклепиј (не-
говиот татко), Хигија (неговата сестра) и култот на мртвите;
- откриени се претстави на света тријада, составена од Асклепиј, Телесфор и Хигија, која 
би можела да стои во некаква релација со наведената тријада од стобиските монети;
- констатирани се бројни претстави од „кругот на Дионис“, на кои се присутни ликови 
„компатибилни“ со култот на Кабирите (Пан, Пријап, Нимфи, Сатири, џуџести митски 
ликови);79

- пронајден е керамички сад, моделиран во вид на машка глава со доминантен нос - 
обележје типично за машките хтонски ликови кои се често преставени како црни (хе-
ленскиот Хад, Плутон или Харон, италскиот Харун или Тухулка);80

- одредени споменици, според своите натписи и иконографија упатуваат на култови 
поврзани со металургијата (Херакле, Дактили) - стопанска гранка која во Стоби и окол-
ниот регион била мошне развиена.81 
Станува збор за обемна и мошне сложена граѓа, поради што тука проектираните рела-

ции изискуваат едно посебно истражување и секако многу поопсежна аргументација.* 

78 За долу наведените наоди во општи рамки, со посочена литература: Düll S., 1977, 172, 173; Микулчиќ И., 2003, 
66; Јанакиевски Т., 1998, 182 - 27; 225 - T.V-2 и натаму. 

79 За култот на Дионис во Стоби: Nikoloska A., 2012. 
80 Чаусидис Н., 2010а, 9 - 12.
81 Василкова-Мидоска А., 2008; Düll S., 1977, 341.   
* Овој труд е предаден за печатење во февруари 2013 година.
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T.I: 1, 2, 4. Дел од керамички сад, неолит. „Церје“, Говрлево, Скопје, Р. Македонија, Музеј на град Скопје 
(Чаусидис Н., 1995, 3); 3. Предлог за реконструкција (Н. Чаусидис). 5. Дел од керамичка „маска“, неолит, 
Караново, Нова Загора, Бугарија (Gimbutas M., 2001, 206 - Fig. 325). 6. Дел од керамичка фигурина, нео-
лит (?), Михајлово, Стара Загора, Бугарија (Петковъ Н., 1941, 311- Обр. 337). 7, 8. Дел од керамичка фигу-

рина, неолит, Русе, Бугарија (Hansen S., 2007, T.I, 240: Abb. 139). 
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T.II: 1, 2а, 2б. Златна амфора – ритон, IV-III век пред н.е., депо кај Панагюрище, Бугарија: - композиција 
на дното; - детаљ со негроидни глави (Китов Г., 1999, 32 - Обр. 11, 33-Обр. 16; Маразов И. 2011, 242). 3а, 
3б. Краеви од гердан, Гостиљ, Подгорица, Црна Гора (Петковић Ј., Гржетић И., Јовановић Б., 1995, сл. 1, 
2). 4а, 4б. Златна фијала, IV-III век пред н.е., депо кај Панагюрище, Бугарија: - композиција на дното; - 

детаљ со желад и негроидни глави (Маразов И., 2005, 127, 191). 5. Монета на градот Стоби (реверс), I-III 
век (Микулчиќ И., 2003, 58).

T. II
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T.III: 1. Фрагментиран керамички сад, II век, Хераклеја Линкестис, Битола, Р. Македонија (Јанакиевски Т., 
1998, 25 - сл. 21). 2а, 2б. Фрагментиран керамички сад, 2. век, Стоби, Градско, Р. Македонија (Anderson-

Stojanović V. R., Pl. 65: 543; Pl.174: 543). 3а, 3б. Бронзен сад - балсамариум, II-III век, Мезија. Колекция 
„Васил Божков“ (Г. Кабакчиева, Изкуство ... , 172: 202). 4. Бронзен сад - балсамариум, II-III век, Мезија. 

Колекция „Васил Божков“ (Кабакчиева, Г., (Изкуството), 171: 199). 5. Керамички сад (арибалос), VI-V век 
пред н.е., Грција, „Национален музеј“ - Атина (Andronicos M., 1979, 59: 47). 6. Керамички сад (арибалос), 
520 - 510 г. пред н.е., Атика, Грција, Музеј Лувр (Лиссарраг Ф., 2008). 7. Детаљ од гердан, 4. век пред н.е., 

Большая Близница, Тамански полуостров, Северно Прицрноморје (Маразов И., 2001, 389). 
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T.IV: Обетки со негроидни глави, 3-1 век пред н.е.: 1, 2. „Дебој“ - Охрид, Р Македонија; 3. Црвејнца, 
Охрид. (Битракова Грозданова В. Маленко В., 1998, XIX, XXII); 4. Марвинци, Валандово, Р Македонија 

(Ивановски М., 2006, 176: 4); 7. „Горна Порта“ – Охрид (Кузман П., 2009, 35 - сл. 2); 6. Босна; 9. Требеништа, 
Охрид; 11. Bettona, Италија (Rendić-Miočević D., 1959, T.X: 3,6; T.IX: 5). 8. Селце, Поградец, Албаниja 

(Shqiperia ark., 1971, 47). 5. Родос, мотив од грчка сликана ваза (Нильссон М., 1998, Илл. 24). 10. Шема: 
негроидните обетки и воскреснувањето на покојниците (Н. Чаусидис). 

T. IV
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T.V: Мотиви сликани на антички керамички вази: 1. Теба, Грција (Маразов И., 2003, 244). 2. Теба, Грција 
(Маразов И., 1999а, 30). 3. Волтера, Италија (Ходза Е. Н., 2006, 160 - Рис. 3). 4, 5. Цртежи од алхемиски-

от учебник „Бескрајно дело“ на Johan Conrad, Barhusen, објавен во Leyden, 1718 год. (Knjiga o zlatu, 
1983, 140, 141). 6. Змеј кој исфрла оган од устата (хералдички мотив). 7. Карта: пунктови на движењето и 

престојот на митскиот Кадмо; експанзија на култот на Кабирите (Н. Чаусидис). 
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T.VI: Бронзени луцерни, римско време, Р Македонија: 1. Хераклеја Линкестис, Битола (Ѓоргиевска А., 
2007, 78). 3а, 3б. Стоби, Градско; 4а, 4б. Прилеп (Јеличић Б., 1959, T.IV: 10, 13). Керамички луцерни, рим-

ско време, Р Македонија: 2а, 2б. Стоби, Градско (Mikulčić I., 1973, 77 - Fig. 50). 5. Глишиќ, Кавадарци 
(Јанев Т., Ѓорѓиева В., 2003). 6. Шема: луцерните и воскреснувањето на покојниците (Н. Чаусидис). 

T. VI
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T. VII: 1. Керамичка луцерна, римско време, Салона, Сплит, Хрватска (Mardešić J., 2002, 174 - sl. 41). 
2. Керамичка луцерна, хеленистички период, Севтополис, Бугарија (Кузманов Г., 1992, 67: 44,45). 

3. Керамичка луцерна, римско време, Бургас, Бугарија (Кузманов Г., 1992, 115: 285). Бронзени луцерни, 
римска империјална епоха, Бугарија: 4а, 4б. Бутово, Велико Търново; 5а, 5б. Провадия; 6а, 6б. Гиген, 

Плевен (Кузманов Г., 1992, 148: 433 - а,б, 434 - а,б, 435 - а,б).
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T.VIII: 1а,1б. Керамичка луцерна, Римско време, Огняново, Пазарджик, Бугарија (Кузманов Г., 1992, 
115: 286-б). 2. Керамичка луцерна, римско време, Скупи, Скопје, Р Македонија (Санев В., Соколовска 
В., Бабиќ Б., 1980, кат. Бр. 447). 3а, 3б. Златна фолија, V-IV век пред н.е., Bad Dürkheim, Hunsrück-Eifel, 

Германија (Aldhouse-Green M., 2004, 197 - Fig. 7.10). 4. Керамичка луцерна, римско време, Стоби, Градско 
Р Македонија (Municipium, 1994, кат. бр. 111). 6. Керамички предмет (светилка?), бронзено време, 

Kamnik, Maliq, Албанија (Shqiperia ark., 1971, 15). 5, 8. Керамички светилки, бронзено време, Лопате, 
Куманово; Радобор, Битола, Р Македонија (Водич, 1992, 36, 37). 7. Керамичка светилка, бронзено вре-

ме, Радобор, Битола, Р Македонија (Битолски музеј, 6). 9. Керамички предмет, Кокино, bронзено време, 
Куманово (Станковски Ј., 2010) 10. Предмет издлабен од кремен, неолит, Knowth, County Meath, Ирска 

(Gimbutas M., 2001, 65-Fig. 102). 

T. VIII
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The beginning of this article discusses the question whether the presence of negroid char-
acters of the presented archaeological objects is the result of actual presence of black people 
in the pointed region or it is the result of mythical traditions where these characters appeared. 
Further, the black mythical characters are analyzed from semiotic aspect in the frames of the 
concept of binary oppositions:

white people - white world - this world - up - life - good - clean - humans
black people - black world - that world - down - death - bad - dirty - nonhumans 

The presence of negroid characters on the vessels is elaborated first from the archaeological 
finds. The first presented object is the Neolithic vessel from Govrlevo, near Skopje, with possible 
cult purpose and a negroid head on the side of the body. Next are two golden vessels from the 
hoard at Panagjurishte in Bulgaria: the rhyton-amphora with two black people heads and the 
phiale with multiple heads of the same kind, organized in concentric circles. Also mentioned are 
the Hellenic aryballoi with a negroid head combined with the head of a white woman. From the 
Roman samples, there are two finds from the ancient theatres at the territory of the Republic of 
Macedonia, in Stobi and in Heraclea Lyncestis. Few bronze balsamaria shaped as negorid heads 
or negroid figures from the territory of Bulgaria are also mentioned.

The second part presents jewellery with the same motif from the Hellenistic period. Those are 
mainly earrings shaped as a rhyton with negroid head coming out.  
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БРАНИСЛАВ АТАНАСОСКИ
Институт за старословенска култура – Прилеп 

ЛОКАЛИТЕТОТ ГРАДИШТЕ КАЈ СЕЛОТО ДЕБРЕШТЕ 
ВО РИМСКИОТ ПЕРИОД

Локалитетот Градиште кај селото Дебреште е лоциран на северниот раб од Пелагониската 
Рам  ница, на 26 km од левата страна на регионалниот пат Прилеп- Кичево, под планинскиот 
пре  мин Барбарас, на сса 1 km југоисточно од селото. Тој претставува доста сложен ар хео-
лош  ки локалитет, кој со одредени помали или поголеми хијатуси зафаќа еден огромен вре-
мен  ски распон од најдлабоката предисторија, па сè до почетокот на доцниот среден век.1 

Во оваа прилика ќе се посветиме на прашањата кои се поврзани со проблематиката од рим-
скиот, односно републиканскиот и раноцарскиот период, т.е. периодот што го опфаќа вре-
ме то од средината на II пр. н.е, па некаде сè до втората половина или крајот на III век од н.е.2

По падот на Македонија под римска власт 168 год. пр. н.е  и нејзината поделба на четири 
дела, односно по претворањето во римска провинција 147 год. пр. н.е , таа станува основа 
за натамошните римски освојувања на Балканот, но и мета на околните балкански племиња, 
како на пример: Дарданцит е, Медите, Бесите, Денталетите, Скордисците итн.3 Главен град 
на четвртата мерида станува Пелагонија, град civitas од муниципален карактер.4 Нашиот 
ло калитет би требало да се разгледува во тој контекст, односно како составен дел на оваа 
или според одредени критериуми на некоја друга соседна муниципална територијално-
уп рав на единица.5

1 Краток преглед за археолошките ископувања и истражувања, како и за објавената литература по тоа прашање 
види: Атанасоски Б., 2012 (во печат).

2 Оваа проблематика досега не е обработувана и презентирана во стручната и научна литература, а во теренските 
дневници и низ годишните и трогодишните извештаи изработени од постарите исражувачи, истата e доста нејасно 
дефинирана и детерминирана. 

3 Папазоглу Ф., 1957, 45-80; Папазоглу Ф., 1969, 133-137, 140-142, 220-226 и 241; Проева Н., 1994, 121; Проева Н., 
1997, 252-257.

4 Папазоглу Ф., 1954, 326 и 331-332; Папазоглу Ф., 1957, 199-203 и понатаму; по неговата сигурна локација сè уште 
се трага, види: Микулчиќ И., 1999, 80-89 и 340; Лилчиќ В. - Кебакоски Д., 2005, 22-28 со цитирана библиографија.   

5 За формирањето, каратерот и структурата на овие територијално управни центри во римските провинции, 
види: Suić M., 1976, 50-53.

УДК 904:711.426(497.775)”652”
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План 1.

Во 1987/88 год., при завршните систематски археолошки ископувања на локалитетот 
Гра  диште кај с. Дебреште, се дојде до нови сознанија околу староста на фортификацијата, 
градена во цврста малтерна техника во opus incertum, за која до тој момент се веруваше 
дека потекнува од доцноантичкиот период или нешто пред тоа.6 Но, за жал, резултатите од 
стра на на истражувачот се доста неточни и паушално изнесени, односно дека најстарите 
оста тоци од фортификацијата градена од кршен камен и варов малтер потекнува, ни по мал-
ку и ни повеќе, некаде од IV век од н.е. со повеќе регистрирани фази на обнови и надградби 
во текот на раниот римски и доцниот антички период.7   

6 За проблемот околу датирањето на фортификацијата види: Babić B., 1965, 62-63, дефинирана како рано-ви -
зантиски каструм. Подоца И. Микулчиќ неимформиран (?) за новите сознанија на двапати се изјаснува по ова пра-
ша ње: Микулчиќ И., 1996, 255; Микулчиќ И., 1999, 340, каде фортификацијата градена во цврста малтерна техника ја 
д етерминира во раниот IV век. Сомневања дека фортификацијата би можела да биде и постара од IV век израразуваат 
пол ските истражувачи, односно дека таа постоела за време на готските и херулските пустошења по Пелагонија во 
268/9 год. Види: Hensel W., 1978, 6-8. Последното доста нејасно и недефинирано се изјаснува по ова прашање: Бабиќ 
Б, 1997, 295-296. 

7 Тригодишен извештај од теренските археолошки ископувања на локалитетот Градиште кај с. Дебреште за 1986-
88 год. стр. 43-44, депониран во архивата на Институтот за старословенска култура – Прилеп. За најстарата ра но ан тич-
ка фортификација свое мислење поткрепено со аргументи и факти дадовме во трудот. Атанасоски Б., 2012 (во пе чат).
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Но, да одиме по ред. Анализата на археолошката документација и на археолошкиот ма-
теријал, пред сè, на керамичкиот ни го покажа следното. Во S II, кв. 203 (план 1), пос та-
вен покрај самиот одбранбен ѕид, а истражуван во 1987/88 год., на котата 618.25/05 ре гис-
три  раме прокопан ров за фундирање на најстарите ѕидови од фортификацискиот објект 
гра  дени од кршен камен и варов малтер, Ц.1 и 2. Ровот е со широчина од 0.15-0.40 m и 
дла  бочина од сса 0.50 m, мерено покрај самиот ѕид. Тој е вкопан во слој од црвеникава 
гли  неста земја за кој претпоставивме дека ги претставува остатоците од постарата ра но-
ан тичка фортификација.8 Хоризонтот, односно подот на овој културен слој се спушта кон 
вна трешноста од фортификацијата до котата 918.50/45. Анализата на културната стра ти-
гра фија и на археолошкиот материјал покажа дека оваа нивелата е релевантна и во цент-
рал  ниот дел од локалитетот, односно сса кота 918.60 во истражуваните квадрати 311 во 
S II и 4 S IV, додека во пределот на источната порта, повторно покрај одбранбениот ѕид, 
во кв. 12 и 31, S IV, нивелетата е повисока за 0.90-1.00 m, односно таа се движи сса котата 
919.40/45, Ц.3 и 4.

Што ни покажа археолошкиот материјал, односно керамичките фрагменти  издвоени од 
овој културен слој, но и одреден број фрагменти и други метални и керамички наоди от-
крие  ни во погорните, односно помлади културни слоеви од овој локалитет. Како што прет-
пос тавивме во претходниот труд, овој локалитет доживеал големо рушење при дру жено со 
пожари некаде во годините меѓу 167 и 148 год. пр. н.е., потврдено со четирите сребрени 
атин  ски тетрадрахми.9 Но археолошкиот материјал покажува континуитет и во наредниот 
рано  римски, односно републиканскиот период, во постарата литература дефиниран како 
хе  ленистичко-римски период.10 Тука, покрај фрагментите кои го обележуваа претходниот 
пе  риод, среќаваме керамички фрагмети од  малоазиските производи, односно увезена 
стока и нивни имитации како, на пример: фрагменти од т.н. источна terra sigillata А, фраг-
мен  ти од т.н. сива малоазиска керамика, односно сива керамика со црн сјајен премаз, 
фраг мен ти од т.н. западна или италијанска TS, односно доцнежнaта аретинска керамика, 
тен ко ѕид  ни садови, како и обична кујнска и трпезна керамика - T.I и II. 

Материјалот што носи одредени карактеристики од претходниот период слободно би 
мо  желе да го датираме во периодот од средината на II и I век пр. н.е. Тоа се ретки фрагменти 
од полутопчести панички со вовлечени рабови, плитки чинии - ихтии, амфороидни стомни 
од македонски тип, стамноидни грнци, ѕвонолики садови, т.е. поголеми или помали панички 
со или без премаз, некои украсени со радијално врежана орнаментика, стамноси итн. Сите 
тие се изработени од обична пречистена глина со ретки примеси од кварцен песок, нај-
често црвено печени и обично премачкани со црвеникав или кафеникав разреден фир-
најс, најверојатно изработени во некои од локалните пелагониски или македонски ке-
ра   мички работилници, Т.I.1-8. Вакви примери наоѓаме на локалитетите Стоби, Стибера, 
Хе   раклеа, Згрополци итн.11 На овие примери би ги додале и неколкуте фрагменти од ка-
ла   пени чаши, сивкасто печени без премаз, Т.I.7a. Од малоазиската сива керамика би ги 
спо   менале фрагментите од една подлабока чинија со ѕвончеста форма, сиво печена со 
црн премаз, декорирана во внатрешоста со орнаментика изведена со назабено колце - 
Т.I.10. Дали чинијата е производ на некоја малоазиска работилница или претставува ими-
та  ција е тешко да се одговори. Како директна аналогија ја имаме на локалитетот Исар-

8 Атанасоски Б., 2012 (во печат).
9 Атанасоски Б., 2012 (во печат).
10 Атанасоски Б., 2012 (во печат); за терминологијата види: Mikulčić I., 1966, 75; Манева Е., 1979, 12; Битракова-Гроз-

да нова В., 1986, стр...
11 Anderson-Stojanović V., 1992, 101 и 128, Pl.87/734, 738, 739, Pl. 92/783, 784, Pl. 93/786, Pl. 94/801, Pl.129/1108; 

Станчевски И., 1997, 72-75, Сл. 5, 6, 17, 18, 19, 20; Mikulčić I., 1966, 76-77, T.XXV a, b; Манева Е., 1979, 17-19, Т.V.63, T.VI.62; 
T.VII.70-75.  
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Цртеж 1.

Цртеж 2.

Мар  винци, датирана во I век пр. н.е., а додека во Стоби тие се датирани во трите пос лед-
ни четвртини од I век пр. н.е.12 Од источната TS „А“ би го споменале фрагментот од една 
плит ка чинија, окерасто печен бисквит, премачкан со густ сјаен црвен премаз. Дното е 
укра сено со врежани концентрични кругови и декорација изведена со назабено колце. 
Ана логни примери наоѓаме на локалитетите Исар-Марвинци, Стоби, Хераклеја, Атинска 
Агора итн. - Т.I.9.13 Дали тој претставува оригинал или имитација на познатата пергамска 

12 Соколовска В., 1986, 119, Т.77/6.
13 Mikulčić I., 1966, 76; Манева Е., 1979, 16; Битракова-Грозданова В., 1987, 58-59; Соколовска В., 1986, 119, Т.77.1, 2; 

Anderson-Stojanović V., 44, Pl. 27/225, 229; Robinson S. H., 1957, 10-11, Pl. 60. F2. 
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Цртеж 3.

Цртеж 4.

ке рамика тешко е да се одговори. Уште три фрагменти би ги припишале на источната TS, 
т.е. на малоазиските работилници. Првиот пример е фрагмент од една плитка чинија со 
вов лечени рабови, изработен од црвено печен бисквит, премачкан со црн сјаен премаз, 
а дното е украсено со радијално врежани кругови и орнаментика изведена со назабено 
колце - T.I.12. Директни аналогии имаме на локалитетот Стоби од примерите на т.н. црна 
сјај на керамика. Вториот пример претставува фрагмент од некое подлабоко сатче, можеби 
со затворен реципиент, украсено по површината со врежана орнаментика, изработено од 
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сиво печен бисквит и премачкано со црн сјаен премаз - Т.I.11. Tретиот пример претставува 
фраг мент од плитка чинија, исто така изработен од сиво печена пречистена глина со црн 
по сен премаз. Директни аналогии, блиски или идентични за овие садови, исто така наоѓаме 
на локалитетот Стоби коишто датираат некаде од I век пр. н.е.14 

Од котата 618.60, особено од котата 618.80, на овие малоазиски форми се надоврзуваат 
и некои нови римски форми на керамика, односно фрагменти од тенкоѕидни садови кои 
при паѓаат на помали чаши или филџани, со или без рачиња - Т.II.2-5. Еден од примерите е 
потопен во глазура помешана со зрнца од ситно дробен кварцен песок - Т.II.4. Според поз-
на вачите на оваа проблематика, овие тенкоѕидни садови имаат западно, латинско потекло, 
а кај нас се датираат во периодот од I век пр. н.е до I век н.е., па и понатаму. Аналогни при-
ме ри имаме на локалитетите Стоби, Хераклеја, Стибера, Селиште с. Габрово кај Гевгелија, 
како и на пошироките балкански простори.15 Тука се и фрагментите од италијанската, од-
носно т.н. доцнежноаретинска TS, црвено печени со темноцрвен или кафеникав црвен пре-
маз - Т.II.6-8. Овој вид керамика на македонските простори е присутна во периодот од пос-
ледната четвртина на I век од н.е., па сè до третата четвртина од I век од н.е. и се третира 
како увоз од италијанските работилници. Вакви аналогни примери имаме на македонските 
ло калитети Стоби и Хераклеја, како и на пошироките балкански простори.16 

Во овој контекст би ги споменале и двете керамички светилки - луцерни, едната од т.н. 
ма  лоазиски тип, а втората од т.н. ефески тип, кои датираат од периодот на I век пр. н.е., 
од   носно I век од н.е. - T.VII.1 и 2.17 Потоа повеќе глинени, односно керамички тегови со буб-
ре жеста и пирамидална форма - Т.VIII.1-3, а од металните предмети покрај веќе спо ме на та-
та фибула од типот Aucissa, уште една фибула, најверојатно од раноиталски тип коja како 
блис кa аналогиja ja наоѓаме во непосредна близина на локалитетот Остреж над пре ми нот 
Барбарас - Т.IX.1.18

За општите карактеристики на презентираниот керамички материјал, како и за општи-
те општествено-историски и културни прилики на македонските и пошироките источнo-
ме  дитерански простори на ова место не можеме ништо повеќе да кажеме од веќе општо 
при  фатените заклучоци од познавачите на оваа проблематика. Периодот по паѓањето на 
Ма  ке донија под римската власт, како што напоменавме, е исполнет со војни и пустошења.19 

Ду ри по завршувањето на граѓанските војни во Римската Империја, некаде во втората по-
ло  вина од I век пр. н.е. ситуацијата се стабилизира. Македонија и понатаму е свртена кон 
ис  точниот медитерански свет, а неговото влијание е очигледно. Домашното производство 
про  должува. Постарите форми на садови од хеленистичко-македонскиот период, сега 
неш то поредуцирани, и понатаму се во употреба, но имаме и појава на нови форми и ква-
ли  тети произведувани во познатите малоазиски, источномедитерански керамички центри 
и работилници.20 Приливот на овие производи или влијанија на нашиве простори се зго-
ле  мува по средината на I век од н.е. Во нашиот материјал ретки се фрагментите коишто со 
си   гурност можеме да ги определиме како увоз. Во најголем број тоа се нивни имитации 
из  ра ботени најверојатно во  некој од периферните коина.21 Некаде од втората половина на 

14 Anderson-Stojanović V., 1992, 25, Pl. 11/57, Pl. 12/63, 101, Pl. 86/729-732.
15 Манева Е., 1979, 23, T.XIII.149-151; Anderson-Stojanović V., 1992, 35-36, Pl. 20/159,161, Pl. 22/180-182; Mikulčić I., 

1966, 76, T.XXVd; Сламков Е., 2006, 179-196, T.IV.2, T.VI.1, 3; Brukner O., 1981, 36, T.56/28, 29.
16 Манева Е., 1979, стр.22-23, T.X.112,115-117; Anderson-Stojanović V., 1992, str. 45-46, Pl. 28/238, Pl. 30/253, 254; 

Brukner O., 1981, 18-19, T.6/26; Nikolić Đorđević S., 2000, Tip I/126.
17 Микулчиќ И., 1975, 129-132, Т.I.134 и 154 T.III.125; Јакимовски А. 2006, 146, сл. 5 и црт. 5.
18 Mikulčić I., 1966, 78; Лилчиќ В., 1997, 44-45 и 46-47. 
19 Види забелешка 3.
20 Mikulčić I., 1966, 75-77; Манева Е., 1979, 12; Битракова-Грозданова В., 1987, 57-59; Anderson- Stojanovič V., 1992,  

44-46.  
21 Anderson-Stojanovič V., 1992, 25, 99-100; Манева Е., 1979, 16.
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I век пр. н.е. имаме и постепен продор на римските керамички производи, како и воопшто 
на самата римската култура.22

Според погоре искажаното, тешко е прецизно да одговориме на прашањето од кога по -
текнува оваа фортификација. Керамичките фрагменти широко можат да се датираат во пе -
риодот на I век пр. н.е. – I век од н.е., но сепак најстарите артефакти укажуваат некаде на 
I век пр. н.е. Ако ги земеме предвид и историските факти, оваа фортификација секако би 
требало да се датира во периодот пред римските легии да се поместат на север, од нос  но 
пред 13-11 год. пр. н.е., односно по заземањето на Дарданија и формирањето на но  вите 
провинции Мезија и Тракија.23 Како што напоменавме, бројни се продорите на цен трал-
нобалканските племиња во периодот од втората половина на II век и пр ва та половина на I 
век од н.е.24 Потребата од една ваква фортификација на работ од Пе ла гониската Рам ни на, 
еден пограничен пункт кој ќе го штити патот и преминот е повеќе од потребна.25 Тука се и 
граѓанските војни во Рим од средината на I век пр. н.е. кога во Ма ке до нија биле ста цио ни-
рани поголем број римски легии.26 Во историските извори постои и таков податок од кого 
дознаваме дека за време на владеењето на Цезар во Македонија се развил и некаков сис-
тем на територијална одбрана, па и оттука можеме да заклучиме дека потребата за една 
ваква тврдина, каде би биле стационирани одреден број војници, не е за потценување.27 
На нашиве простори во овие раноримски времиња се подигале нови фортификации и се 
заш титувале градовите со нови одбранбени ѕидови изработени од кршен камен и варов 
мал тер, како што се примерите со Тесалоника, Скупи и Стоби.28

Како изгледала утврдената населба, односно кастелот од тоа време и која била неговата 
фун    кција и намена, како што се обидовме погоре, може само да претпоставиме. По да то ци -
те се фрагментарни и недоволни за некаква посериозна анализа.

Во текот на раноцарскиот период кастелот продолжува да егзистира и понатаму. Римската 
власт се стабилизира. Оштествениот живот, стопанството, економијата, трговијата се во по-
дем. Бројни се керамичките фрагменти што упатуваат на раноцарскиот период, односно 
на периодот од I и II век од н.е. Тука, покрај претходно споменатите керамички фрагменти 
од италска провиниенција наоѓаме и фрагменти од обична кујнска и трпезна керамика, 
како на пример: грниња, хидрии, амфороидни стомни, стамноси и други садови кои имаат 
ав то хтоно потекло и еден континуитет од претходниот период (Т.II.9-14).29 Покрај нив, при-
сут ни се и фрагменти од керамички садови со туѓа, италска или друга провиниенција, како 
на пример: грниња со рачки, амфори, помали питоси, длабоки паници со есовидна про-
фи  лација итн. (Т.III.1-5).30 Потоа следат разни имитации и еклектички форми на источната 
и западната TS, односно разни имитации од т.н. TS „B“ сиво или црвенкасто печени со или 
без премаз (Т.III.6-9), датирани во I век  од н.е., но тие продолжуваат и во периодот на II век 
(Т.III.11 и Т.IV.3-4), како и фрагменти од обични керамички садови, како на пример: панички, 

22 Mikulčić I., 1966, 85-87; Манева Е., 1979, 21; Битракова-Грозданова В., 1987, 59 и 163.
23 Папазоглу Ф., 1957, 77-80; Проева Н., 1994, 122; Проева Н., 1997, 253-254; Микулчиќ И., 1999, 133.
24 Папазоглу Ф., 1957, 76-77; Папазоглу Ф., 1969, 133-137, 140-142, 220-226 и 241; Проева Н., 1994, 121; Проева Н.,  

1997, 252-255. 
25 Одреден број утврдени места од овој период се регистрирани и по течението на реката Бабуна, како и на 

останатите северни и североисточни планински премини од Пелагонија кон Дарданија и останатите северни 
области. Види: Микулчиќ И., 1982, 132-142; Лилчиќ В., 1997, 31-51. 

26 Проева Н., 1994, 122; Проева Н., 1997, 254-255; Панов М., 2000.
27 Проева Н., 1997, 255.
28 Микулчиќ И., 1999, 133; Шурбановска М., Санев Г., Јакимовски А., 2008, 277-278; Јакимовски А. 2006, 145.
29 Anderson-Stojanović V., 1992, 99-101, Pl. 90/756 и 757, 128, Pl. 129/1102, 1108 i 1109, Pl. 130/ 1120. 
30 Anderson-Stojanović V., 1992, 109, Pl. 95/814, Pl. 105/892, Pl. 107/904; Brukner O., 1981, 45, T.158/34, T.159/40 и 44, 

T.160/53, 91, T.77/2 и 3; Nikolić-Đorđević S., 2000, Tip V/3; Паровић-Пешикан М., 1965, 212, амфората е датирана во II-I 
век пр. н.е. 
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плит ки чинии, чаши, помпеански тави, грниња, стамноси, питоси итн., најчесто црвено или 
сиво печени со или без премаз (Т.III.0 и T.IV.1-2 и 5-11). Блиски аналогии за сите нив наоѓаме 
на локалитетите Стоби и Хераклеја, како и на пошироките балкански простори.31 Во овие 
хро  нолошки рамки, покрај презентираниот керамички материјал, би споменале уште една 
ке  рамичка светилка која е од раноиталски тип, со печат на работилницата поставен на 
га  зерот од дискот, неколку пирамидални керамички тегови и неколку бронзени монети 
(Т.VII.3, Т.VIII.4 и 5 и T.IX.2-4).32 Во овој контекст би го споменале и мермерниот сончев ча сов-
ник – хорологион, украсен од трите страни со врежани претстави на птица, а во дол ниот 
дел цилиндричен чеп за заглавување во постаментот. Часовникот е од типот на т.н. хели-
цик лички или баресови часовници.33

Како претходниот така и овој археолошки материјал, во најголем дел потекнува од слое-
ви  те на ваќе споменатите квадрати чија нивелета, односно подно ниво во централниот дел 
од локалитетот се движи околу котите 618.80- 619.00 со дебелина на културните слоеви од 
сса 0.20 m, а на периферијата кај источната порта за 0.80 m повисоко. Тука се регистрирани 
и архитектонски остатоци од градби, ѕидови градени од кршен камен и кал, чија форма, 
фун  кција и намена поради фрагментарноста не е можно да се дефинира. При сондажните 
ис т ражувања од 1970/71 год. во ископите I/71 и II/71, лоцирани во југоисточниот дел од ло-
ка  литетот, на подното ниво кое приближно може да се определи околу кота 618.50/60, се 
от  криени и е регистрирани систем од девет кружни јами со пречник од 0.80 - 1.20 - 1.40 m 
и дла бочина од 0.40-1.00-1.30-1.80 m - Ц.5.34 За намената и функцијата на овие јами можеме 
само да претпоставуваме, односно дека тие биле во рамките на некоја работилница и слу-
же  ле како јами за складирање на одредени репроматеријали.35 Дел од презентираниот ма  -
теријал е откриен и во овие јами, како, на пример, фрагментите од Т.II.8 и 13, T.IV.2, а во сло-
јот над јамите и фрагментите Т.III.6 и 11 и T.IV.3, што според контекстот би датирале не ка де 
од крајот на I век пр. н.е. и I век од н.е.

Од раниот царски период, I-II век н.е., потекнува и предградието од оваа утврдена на-
сел    ба, лоцирано околу северните одбранбени ѕидови, каде во тоа време најверојатно 
се наоѓал и северниот влез на кастелот, односно кај кулата 8.36 Досегашните сознанија беа 
дека ова предградие било формирано и егзистирало во периодот на доцната антика, од-
нос   но во периодот на IV-VI век.37 Анализата на археолошкиот материјал и на ар хео лош ка  та 
до  кументација ни дадоа сосема нови резултати, односно дека најстарите арте фак ти на тој 
прос тор потекнуваат токму од споменатиот период на I-II век, Т.VI.1-6, но истото ег зис ти ра ло 
и во III век - Т.VI.7-12, како и до самиот крај на антиката.38 Во тој контекст, пов торно би се на в-
ра тиле на староста на фортификацијата, односно на можноста таа да по тек ну ва и од неш то 
подоцнежно време, односно некаде од I век од н.е., кога е формирано ова пред  гра дие. 

31 Robinson H., 1957, 22-23, Pl. 66/G70, Pl. 67/G173, G184 и 46, Pl.68/H4 и H7; Anderson-Stojanović V., 1992, 25, Pl.13/69, 
50-51, Pl. 35/306 и 307, Pl. 38/321-323, 109, Pl. 96/825, Pl. 97/833, Pl. 99/849 и Pl.123/1046; Brukner O., 1981, 39, T.65/1, 
T.69/4, T.83/59, T.85/80, T.87/103; Nikolić-Đorđević S., 2000, Tip I/4, Tip I/11, Tip I/15, Tip I/19, Tip I/35, Tip I/47, Tip I/58, Tip 
III/9, Tip IX/3. 

32 Микулчиќ И., 1975, 132-135, Т.III.137, 100a, T.IV.119,143; монетите се извадени како цртежи од инвентарот на по-
себ  ни наоди и најверојатно според нивните карактеристики потекнуваат од раниот царски период I-II век.  

33 Кепески К., 1980, 69-73.
34 Од анализата на археолошкиот материјал кој во главно се состоји од керамички фрагменти од различни вре-

мен  ски периоди, најмладиот керамички материјал потекнува од раноримскиот период. 
35 Во една од јамите се пронајдени остатоци од плитар или глина со која јамета била премачкана или обѕидана 

(пода ток од теренскиот дневник). 
36 Види претпоставена реконструкција кај Микулчиќ И., 1999, стр.341, сл. 217;
37 Извештај од теренските ископувања за 1972 год., депониран во Институтот за старословенска култура - Прилеп.
38 Најадекватни аналогни примери имаме на локалитетот Стоби, Anderson-Stojanović V., 1992, Pl. 25/207 Pl. 39/332, 

Pl. 95/814, Pl. 97/834, 842, Pl. 98/839, Pl. 132/5 и Pl. 138/1193; Robinson H., 1957, Pl. 66/G65 и G68; Brukner O., 1981, T.72/6, 
T.89/115 и 116.
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Горната нивелета на овој раноцарски период, кога најверојатно населбата била на-
пуш     тена или доживеала одредена природна катастрофа или како што претпоставуваат 
пол     ските истражувачи дека настрадала за време на херулско-готските пустошења по Пе-
ла    гонија, се движи сса котите 619.30/40.39 Како поткрепа дека локалитетот живее и по на-
та ка во периодот на II и III век ги презентираме керамичките фрагменти од Т.V. Тука има 
са    дови кои припаѓаат на т.н. доцнежноримска TS, односно од т.н. terra rubra или terra chiara 
со портокалов премаз (Т.V.2 и 3), потоа од т.н. средногалска TS (T.V.4 и 5), која е најмасовна 
во пе   риодот на Антонините, потоа фрагменти од т.н. печатена керамика (T.V.6-9), како и 
обична куј   нска, трпезна и складишна керамика карактеристична за овој период (Т.V.1 и 10-
16). За сите овие садови аналогни форми имаме на локалитетите Стоби и Хераклеа, како и 
на по ши   роките балкански простори.40 

На крајот само да споменеме неколку наоди од гробовите пронајдени на познатата ан-
тич   ката некропола, а кои слободно можат да се поврзат со раниот римски период.41 Тоа е 
ун гвентариумот со бомбаста форма, условно земено од гробот 8 (T.IX.5).42 Овие унг вен та-
ри уми се карактеристични за раниот римски период, I век пр. н.е.- I век од н.е., а како ди-
рек  тна аналогија ги имаме на локалитетот Стоби.43 Уште еден керамички сад со за пи ша на 
мет  рика, условно потекнува од гробот бр.14.44 Садот е од типот на амфороидни стом ни со 
две лентести рачки, високо извлечен профилиран врат, ниско конкавно тело и рамно дно 
(Т.IX.6). Изработен е од пречистена бледо црвеникаво печена глина. Според ана логните 
при   мери од пошироките балкански простори истиот слободно можеме да го да тираме во 
пе риодот на I-II век од н.е.45 На раниот римски период би го припишале и гро бот 11 кој 
прет ставува четвртаста циста со помали димензии изведена од тегули во кој се по гре ба  ни 
кре мирани човечки остатоци, како и гробовите 12 и 13 кои се од истиот тип, но со ин ху ми-
ра ни покојници, детски и сите без наоди.46 

 

39 Полските истражувачи како факт дека тоа се случило во 268 год. го наведуваат слојот со изобилни остатоци од 
опо жарени објекти и гар, регистриран на поширокиот простор кај источната порта, види Hensel W., 1978, 8 и Hensel 
W. - Rauhutowa J., 1981, 80-82. Нашите истражувања и анализи на документацијата и материјалот покажаа дека исти-
от слој потекнува некаде од IV век, но за тоа во некоја друга прилика.

40 Манева Е., 1979, 25-26, Т.VIII.41; Anderson-Stojanović V., 1992, 116, Pl. 112/949 и 950, Pl. 117/996, Pl. 118/997,  
Pl.123/136 и 1039, Pl. 124/1047, Pl. 126/1075 и 1076; Brukner O., 1981, 20, 30 и 39-40, T.12/9 и 12,  T.76/93 и 95; T.76/93; 
Nikolić-Đorđević S., 2000, Tip I/5 и Tip I/82; Фидановски С., 1990, 17, Т.3-4 и 27-30, Т.18/75, Т.27/16.

41 Поопширно за некрополата и за наодите од раниот антички, односно хеленистичко-македонскиот период 
види: Атанасоски Б., 2012, (во печат).

42 Унгвентариумот е регистриран со метрика како наод од гробот 8. Во објавениот извештај, види Koletyn T., 1972, 
85, истиот наод не e споменат. 

43 Anderson-Stojanović V., 1992, 81, Pl.70/583-585.
44 Во извештајот на Koletyn T., 1972, 86, гробот бр.14 е без наоди. 
45 Robinson H., 1957, 10-11, Pl. 2/73.
46 Koletyn T., 1972, 85-86; За погребните обичаи и гробните форми од раниот римски период види Јовановић А., 

1984, 138-139; Микулчиќ И., 1975, 98-99.
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The site Gradište is located under the mountain passage Barbaras, approximately 1 km to the 
southeast of the village Debrešte i.e. 26 km on the left side of the regional road Prilep-Kičevo. It 
is a complicated and complex archaeological site. With certain smaller or larger hiatuses in the 
prehistoric period, the site covers vast chronological span from the Late Neolithic to the Late 
Middle Ages and around 4m thick cultural stratification. The site has been discovered and regis-
tered in the Archaeological Map since 1928, and the first excavations of salvage character were 
conducted in 1964 and with minor interruptions they lasted to 1973. Systematic archaeological 
excavations were undertaken at this site from 1974 to 1984, in fact until 1989, as part of the in-
ternational project “The first Slavic Settlements in the Balkans in the Light of the Archaeological 
Research of the Site Gradište near the Village Debrešte”. The project was realized in collabora-
tion between the Centre for Research of the Old Slavic Culture formed as part of the National 
Museum in Prilep, in 1980 renamed in Institute for Research of the Old Slavic Culture, and the 
Institute for Material Culture from Warsaw. It was directed by Dr. B. Babić and Dr. J. Rauhutova 
with academician V. Hansel as an advisor. We know very little or almost nothing for the Roman 
period from the published results in the archeological literature where several preliminary re-
ports and the initially summarized results from the excavations are presented. The cultural layers 
and the moveable archaeological material have not been processed. Also, the opinions about 
the chronology of the fortification are divided. The Polish researchers believed that the fortified 
settlement suffered in 168/9 during the Gothic and Herulic ravages of Macedonia when the 
regions of Dober and Pelagonia were also part of their conquests. This means that the fortifica-
tion functioned. The Macedonian researchers go even further, i.e. the fortification built of carved 
rocks and lime mortar dates from the period of 4-3 century BC and that it suffered several times 
during the Roman-Macedonian wars and also in the period that follows. Prof. Dr. Ivan Mikulčić in 
two separate articles addresses this question and he believes that the fortification built in solid 
mortar technique was constructed sometime at the beginning of the 4th century and that it was 
renovated sometime during the reign of Justinian I.

The detailed analysis of the archeological documentation and the moveable archaeological 
material provided completely new results. The older fortification dates from sometime in the 
middle of the 4th century BC and the face of the defensive wall was made of larger carved rocks 
with core of red clayish soil, while the upper part was of mud brick. The first fortification of carved 
rocks and lime mortar was built in the incertum technique over the remains of the older wall, 
sometime in the Early Roman period, 1st century BC - 1st century AD. This is confirmed in sq. 203, 
SII, drawing1 and 2. At the level of 619.25/05, a trench around 0.5 m deep was dug here for the 
foundation of the new fortification walls. The floor level of the older destruction layer toward the 
inner side of the fortified settlement falls to the level of 918.45/50 and on the inner side of the 
settlement it is around 918.60. In this cultural layer with the thicknes of 0.2-0.3 m, somewhere 
around the level of 918.90 we registered fragments of the local autochthonous pottery which 

s u m m a r y
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was typical for the previous period, 3rd -2nd centuries BC, fragments of vessels produced in the 
Asia Minor workshops or their imitations as for example the fragments of TS “A”, black gloss and 
grey TS, dated according analogous samples in the 2nd – 1st centuries BC, and in the upper parts 
of the layer they are mixed with fragments of the western TS i.e. Italian – Late Arretine TS and 
fragments of so-called thin walled pottery characteristic for the Italian region and the western 
European regions in the period of the 1st century BC – 1st century AD and onwards, Т. I and II. 
1-6. A system of pits was discovered in the southeast quarter of the site, S IV, arbitrary layers I and 
II, from 1971/72 at the level of 618.60, where we registered pottery fragments from the same pe-
riod, drawing 5, T.II. 8-14. In the layer above the pits, beside the fragments with autochthonous 
origin we also register fragments of the so-called TS “B”, eclectic forms and imitations of eastern 
and western TS, vessels with Italian and La Tène origins etc. According to analogies they are all 
dated in the period of the 1st – 2nd centuries AD, T. III.      

The suburb of the fortified settlement, located north and northwest from the walls, dates from 
the 1st-3rd centuries, Pl.1. It will exist all to the end of the antiquity. Test trenches were dug in 1972 
and the suburb was dated in the 4th-6th centuries by the researchers. Here we registered pottery 
fragments from eclectic forms and imitations of TS “B”, La Tène like vessels with analogies in the 
distant Pannonia regions etc. T. VI. These pottery forms are also found in the cultural layers be-
tween the levels of 618.80 – 619.00 in the explored squares 311, SII and 4 and 7, s IV, T. III and IV. 
In the southeast corner of the east section of sq. 203, S II, around the level of 618.90/95 we follow 
remains of lime mortar and mortar crumbs, drawing 2. According to what has been already said, 
it can be interpreted as an argument plus regarding the problem of dating the construction of 
the fortification made of solid mortar, i.e. it could have been built even later, at the beginning of 
the Early Imperial period. Next is another cultural layer from the Early Imperial period, with thick-
ness of 0.30-0.40 m and upper surface at the level of 619.30/40, when the fortified settlement 
most probably suffered during the Gothic-Herulic ravaging from 268/9 or maybe it is a natural 
catastrophe or other historical events from that period. Also the pottery material contains sherds 
of so-called Late Roman TS, sherds of Middle Gaulish TS, printed pottery, plain provincial pottery 
etc. T. V.

From the remaining moveable archaeological material we should mention the two bronze 
fibulae, the marble sundial, few ceramic lamps, numerous kidney shaped and pyramidal loom 
weights, and few bronze coins which also confirm the Early Roman period, T. VII, VIII and IX.

At the end, we will also mention the two pottery vessels discovered as grave offerings in the 
graves 8 and 14 which according to certain analogies date from the period of the 1st-2nd centu-
ries AD. The graves belong to a large necropolis from the antiquity, located northeast from the 
fortified settlement. According to the older scholars it was used during the 3rd-2nd centuries, as 
well as in the Late Antiquity, T.IX.

Б. Атанасоски, Локалитетот Градиште кај селото Дебреште во римскиот период
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ЛЕНЧЕ ЈОВАНОВА
ЈУ Музеј на град Скопје

СКУПИ - СЕКТОР ЈУГОИСТОЧЕН БЕДЕМ,
КУЛТУРНА СТРАТИГРАФИЈА (2008-2010)

Сознанијата од студиозните, систематски археолошки истражувања на локалитетот 
Скупи реализирани во последните педесетина години пополнија одредени празнини за 
то   пографијата, урбанистистичката структура, развојните урбани фази и стратиграфија на 
градот.1 Основна цел беше утврдување на положбата, периметарот, урбанистичката кон-
цеп ција на градот, поставеноста и димензиите на градските квартови, хронологијата на 
раз личните развојни урбани етапи, поeдинечните архитектонски комплекси и градби и 
друго.2 Сепак, голем број прашања поврзани со најраната историја, топографија, стра ти-
гра фија и хронологија на градот остануваат сè уште отворени. Пред сè, тоа се однесува на 
проб лемите поврзани со постоењето и локацијата на воениот логор за кој се претпоставува 
дека претходел на основањето на колонијата Скупи.3 Освен статусот, (воен логор, цивилна 
на селба) речиси потполно се непознати изгледот и внатрешната структура на населбата 
од претфлавијскиот период, пред и по основањето на колонијата до крајот на I век. Не е 
многу подобра ситуацијата со сознанијата за урбаниот лик на градот во периодот на II-III 

1 Планирани археолошки истражувања првпат се преземени од Н. Вулиħ на театарот во Скупи 1935-1937 годи-
на. Д. Рендиħ Миочевиħ продолжува со истражување на истиот објект во 1959-1961 година. Првите вистински то-
пографски проучувања на локалитетот Скупи и пошироката градска територија се реализирани од И. Микулчиќ 
во 1970 година. М. Гарашанин и Д. Кораќевиќ во 1966 година отпочнуваат со студиозни систематски археолошки 
истражувања на градската територија на Скупи, кои со помали прекини траат до денес. М. Гарашанин и Д. Кораќевиќ 
раководат со истражувањата во периодот од 1966 до 1979 година. Д. Кораќевиќ раководи од 1980 до 1996 година, Л. 
Јованова од 1996 до 2002 година, а Л. Јованова и М. Ончевска Тодоровска од 2003 до денес.

2 Кораќевиќ Д., 2002, 17-25.
3 Mócsy A., 1970, 44-50; Микулчиќ И., 1982, 36-38; Микулчиќ И., 1999, 132-135. Авторите сметаат дека на просторот 

од колонијата Скупи претходно бил лоциран воен логор на една од легиите V. македонска (V Macedonica) или IV. 
скитска (IV Scythica). Како основни аргументи се посочуваат конфигурацијата, формата, димензиите и одредени 
фортификациски елементи на обѕидието. Од историски аспект оваа претпоставката е можна, но засега нема 
археолошки и епиграфски докази за нејзина верификација. Само врз основа на сиромашни површински наоди и 
неколку скромни топографски сонди не може да се разреши сложениот проблем, легиски логор - колонија, односно 
изедначувањето на локацијата и континуитет на посочените населби со различен статус.  

УДК 902.2:551.7(497.711)”2008/2010”
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век.4 Наспроти тоа, истражени се неколку градежни комплекси од доцноантичкиот период 
(IV-VI век).5  Затоа, кога зборуваме за урбанистичкиот изглед на Скупи, тоа првенствено се 
од несува на урбаната структура и организација во доцноантичкиот период. 

За решавање на поголем број од погоре наведените топографски и урбанистички проб -
леми од пресудно значење е утврдувањето на локацијата и хронолошки различните раз -
војни фази на одбранбените градски ѕидини. Сознанија за линиите на протегање на од-
бран бените градски ѕидови, главно, се темелат на податоците добиени при повр шин ски те 
рекогносцирања и топографски сондирања на И. Микулчиќ спроведени во 1970/71 го-
дина. При неговите истражувања бил откриен мал сегмент од југоисточниот одбранбен 
ѕид, позицијата на североисточниот ѕид била определена според површински видливата 

4 Вулић Н., 1961, 3-23, сл. 1-56; Vulić N., 1981, 37-43; Rendić Miočević D., 1981, 45-54; Mikulčić I., 1970, 131-141; Mikulčić 
I., 1971b, 463-484; Mikulčić I., 1973b, 29-35; Микулчиќ И., 1973а, 262-267; Микулчиќ И., 1982, 27, 36-53, 56-58; Микулчиќ 
И., 1999, 132-144; Koraćević D., 1989, 101-107; Кораќевиќ Д., 2002, 42-75; Jovanova L., 2005, 153–161; Јованова Л., 2006a, 
163-178; Jovanova L., 2006b, 617-638; Jovanova L., 2006c, 138-145; Јованова Л., 2008a, 12-20, 68-72; Јованова Л., 2008b, 
197-222; Onchevska Todorovska M., 2009b, 75-84.

5 Koraćević D., 1989, 101-107 Микулчиќ И., 1982, 27, 36-53, 56-58; Микулчиќ И., 1999, 255-258, 351-352; Koraќевиќ Д., 
1977, 143-177; Гарашанин М., Кораќевиќ Д., 1979, 31-46; Кораќевиќ Д., 1984, 7-34; Гарашанин М., Кораќевиќ Д., 1987, 
79-96; Кораќевиќ Д., 1988, 155-165; Koraćević D., 1989, 101-107; Кораќевиќ Д., 2002, 76-177; Ončevska Todorovska M., 
2009а, 97-111; Ончевска Тодоровска М., 2011, 365-379. 

Л. Јованова, Скупи - сектор југоисточен бедем, културна стратиграфија (2008-2010)

Сл. 1. Топографски план на Скупи со истражени градби.
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кон тура, додека линиите на протегање на северозападниот и југозападниот ѕид биле 
прет   поставени според конфигурацијата на теренот и површинските наоди. Врз основа 
на добиените резултати, тој смета дека обѕидието имало форма на неправилен че ти ри-
агол ник со димензии: 738 х 590 m и површина од околу 43 ha (intra muros). Таквиот ме-
то долошки пристап овозможил да се утврдат топографијата, димензиите, опусот и тех ни -
ката на градење на делови од ѕидините, додека стратиграфијата, времето на градење, хро -
нологијата и различните развојни градежни фази не биле определени6 (сл. 1).

Во 2000 година од страна на Рударско-геолошкиот факултет од Штип (Катедра за гео-
ло  гија и геофизика) реализирани се геофизички истражувања на обѕидието на Скупи.7 Во 
периодот од 2001 до 2005 година во неколку наврати вршени се заштитни и топо граф   -
ско-сондажни истражувања на делови од југозападниот и северозападниот крак на од -
бранбениот ѕид, но добиените резултати сè уште не се објавени.8 Наведените отворени 
пра  шања и претпоставки поврзани со топографијата, хронологијата и урбанизмот на 
Скупи беа основната причина да се отпочне со систематски археолошки истражувања 
на просторот на југоисточниот одбранбен ѕид, кои се реализирани во периодот од 2008 
до 2010 година.9 Со оглед на фактот што претпоставените насоки за протегање на град-
ски  те одбранбени ѕидови, главно, поминуваат на земјиште во приватна сопственост, ло-
ка  цијата, поставеноста и димензиите на опфатот предвиден за ископување беа условени 
од расположивиот простор во рамките на локалитетот со регулирани имотно-правни од-
но си. Овие ограничувачки моменти, како единственo можен го наметнаа просторот на 
ју го источниот крај од оградениот опфат на локалитетот Скупи со димензии: 50 х 36 m и 
пов  ршина од околу 1800 m², каде според претходните сознанија се претпоставуваше дека 
по  минува југоисточниот крак од одбранбените ѕидини10 (сл. 1 и 2).

Во прашање е повеќеслојно наоѓалиште кое се карактеризира со голема разновидност и 
слое витост на културните хоризонти кои се натслојувале, испреплетувале и надградувале 
на истиот простор, почнувајќи од доцнобронзеното време, преку римскиот империјален 
и доцноантичкиот, сè до средновековниот период. Во оваа прилика ќе се обидеме да ја 
претставиме сложената хронолошка слика на овој простор, пред сè, преку преглед на 
вертикалната стратиграфија на културните хоризонти, пооделните градежни фази во 
рам ки те на истите со обид за диференцијација на поединечните архитектонски градби 
и нивната намена. Висината на анализираниот вертикален стратиграфски пресек на од-
ре дени делови (југозападна половина) достигнува до 5,20 m. Целосната стратиграфска 
слика не е заокружена поради недоистраженост на подлабоките археолошки слоеви на 

6 Mikulčić I., 1970, 131-141; Mikulčić I., 1971a, 43-45; Mikulčić I., 1971b, 463-480, Mikulčić I., 1973b, 29-35; Микулчиќ И., 
1982, 41; Микулчиќ И., 1999, 132-144, 255-258, 351-352.  

7 Геофизичките истражувања биле организирани од Заводот за заштита на спомениците на културата на град 
Скопје (сегашен Конзерваторскиот центар - Скопје) со цел утврдување на правците на одбранбените ѕидини на 
Скупи со примена на недеструктивни методи за потребите на Елаборатот за ревалоризација на споменикот на 
култура „Археолошки локалитет Скупи“. Во рамките на проектот, во 2001 и 2005 година, под раководство на Д. 
Михаилова-Каламадеска, реализирани се топографски сондажни истражувања за потврдување на југозападиот и 
североисточниот крак на одбранбениот ѕид. 

8 Резултатите од заштитните истражувања на југозападниот бедем во 2001 година беа презентирани од Д. 
Михаилова-Каламадеска на 17. симпозиум на Македонското археолошко научно друштво. Истражениот сегмент од 
југозападниот одбранбен ѕид според опусот на ѕидање и пронајдените движни наоди го датира во II век.

9 Истражувањата беа во организација на Музејот на град Скопје, под раководство на Л. Јованова и стручна 
екипа во состав: Киро Ристов, Милош Билбија, Игор Кузмановски, Томислав Микулчиќ, Лена Поповска и Марјан 
Јагликовски, археолози - теренски истражувачи; Катја Грујевска, Александар Арсовски и Геле Алиломов, архитекти 
документатори; Милица Пандилеска, конзерватор за керамика; Маја Басотова и Катерина Велкоска, документатори 
на движни наоди.  

10 И. Микулчиќ вршел сондажни истражувања на дел од истиот простор (Mikulčić I., 1971a, 43-45; Mikulčić I., 1971b, 
463-480).  
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се верозападната половина од просторот, каде засега се евидентирани само слоевите од 
средновековниот период и делумно последната фаза од помладата етапа на доцноантичкиот 
период (сл. 3).

Дополнителен отежнувачки момент при детерминирањето на хоризонтите и слоевите 
прет ставува големата денивелација, која од север кон југ изнесува речиси 2,60 m, што се 
дол жи на природната конфигурација на теренот и наталожените ерозивни наноси во текот 
на вековите. Освен тоа, утврдени се големи нарушувања и девастации на археолошките 
слоеви предизвикани од современи градежни интервенции. Евидентираните, хронолошки 
раз лични културни хоризонти се систематизирани во пет временски периоди согласно 
стан дардната археолошка периодизација.

- предисториски период (доцнобронзено време XII-X век пр. н.е.);
- империјален период (доцен I - доцен III век);
- доцноантички период/постара етапа (доцен III - доцен IV/средина на V век);
- доцноантички период/помлада етапа (V - доцен VI век);
- средновековен период (IX-XI век).

Временската и просторна лимитираност, природната конфигурација на теренот, сло-
жената стратиграфија, слоевитоста, современите нарушувања на вертикалната и хо ри зон-
тал на стратиграфија и недоволно проучените движни наоди, условуваат во оваа фаза на 
ис траженост дел од донесените заклучоците да се примаат со резерва.11

Предисториски период 

Доцно бронзено време, XII-X век пр. н.е.

При истражувањето на темелните зони од римскиот домус, во слој на компактна кафена 
замја, најдени се малубројни наоди (фрагментирана грнчарија и парчиња лепеж) од преод-
ни от период (доцнобронзено - раножелезно време, XII-X век пр. н.е.).12 Доминира фраг мен-
ти рана грнчарија, меѓу која ретки се фрагментите со зачувани елементи за типолошка и 
хро нолошка определба на садовите.13 Наодите од доцнобронзеното време се најдени вон 
кон текст, без услови за поврзување со некое конкретно живеалиште или населбински слој, 
но сепак нивното присуство упатува на блиска населба чија точна локација не е утврдена.

11 При истражувањата на просторот од југоисточен бедем во периодот 2008-2010 год. најдени се бројни разнородни 
нао ди, како според материјалите и техниките на изработка така и според временската определба. Бидејќи стручната 
обра ботка и анализа на наодите е долготраен процес, во оваа прилика хронолошките согледувања, главно, се зас но-
вани на стратиграфските релации меѓу хоризонтите, слоевите и поединечните градби или појавите во рамките на нив. 
По целосносто проучување на целокупниот археолошки материјал ќе може да се направи попрецизна временска оп-
ре делба и разграничување на евидентираните културни хоризонти и градежни фази.

12 Кораќевиќ Д., 2002, 37, 45, Јованова Л., 2008b, 199-200, остатоци од куќен лепеж и фрагментирана грнчарија од 
преод ниот период (доцнобронзено-раножелезно време) се најдени при стратиграфските истражувања на неколку ло-
ка ции од градската територија во Скупи (христијанска базилика, комплексот терми - хореум и улицата кардо) и меѓу 
рим ските гробови во северната зона од југоисточната некропола. Некрополи од рамен тип со биритуално погребување 
(гро бови со скелетно погребување во згрчена положба и кремирање во урни) од овој период се лоцирани на прос то-
ри те на северозападната и југоисточната некропола (Јованова Л., 2008b, 199-200; Jovanova L., во печат).

13 Најдени се неколку парчиња од чаши или помали грниња со рамно засечен венец, делови од лентести и хо ри-
зонтални држалки, како и делови од дна и реципиенти од различни типови садови. Сите фрагменти се рачно ра бо-
тени од глина со примеси на момирок и песок со невоедначено печење од црн до црвен интензитет. Неколку фраг-
менти имаат траги од украсување со мазнење и втиснување со прст. (Garašanin M., 1983, 761-772, 773-778, 786-798; 
Митревски Д., 1997, 46-53; Ристов К., 2003, 307-309; Ристов К., 2004, 65-87). Благодарност до колегите К. Ристов, И. 
Колиштрковска Настева, Д. Митревски и З. Видевски за сугестиите при хронолошката определба на наодите од доц-
но  бронзеното време.

Л. Јованова, Скупи - сектор југоисточен бедем, културна стратиграфија (2008-2010)



Maced. acta archaeol. 21 

289

Сл. 2. Панорама на дел од градското подрачје на Скупи.

Сл. 3. Сектор - Југоисточен бедем, ситуација со откриените градби.
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Римски империјален период (доцен I - доцен III век)

Животот во римскиот империјален период е потврден преку остатоците од населбински 
слоеви, кои се хронолошки детерминирани според вертикалната стратиграфија и движните 
наоди. Слоевите, појавите, градбите и наодите од овој период се регистрирани во јужната 
по ловина од опфатот под доминантните слоевите и градби од доцноантичкиот период 
(вто рата фаза од градската куќа, улицата и доцноантичкиот одбранбен ѕид) (сл. 4, 13).

При истражувањата на темелната зона од југоисточниот одбранбен ѕид, на просторот 
за  падно од него, под субструкцијата на најстарата фаза од улицата, најдени се остатоци од 
два постари населбински слоја (?), коишто претходеле на постарата фаза од една градска 
куќа (домус), чија изградба и употреба, хронолошки исто така припаѓаат на овој хоризонт. 
Па  ралелно со изградбата на домусот, западно покрај него се одвивало фундирањето на 
една од споредните улици од мрежата кардо улици, која според локацијата можеби е пр ва-
та источна улица кардо (сл. 3-7).

Постар населбински  хоризонт од империјалниот период (доцен I и II век) 

Субструкцијата на најстарата фаза од улицата е фундирана врз слој исполнет со ин-
тен   зивни горетини, пепел и запечена земја, формиран како последица на опожарување 
на постари архитектонски структури коишто биле градени со доминантна употреба на 
дрво, плитар и глина. Овој слој лежи над постар, добро изневелиран слој, исполнет со 
голе ма количина на кршени градежни тули и фрагментирана грнчарија. Содржината, изг-
ле  дот и начинот на формирање на слојот упатуваат на подна подлога од градба со не-
иден   тификувана намена. Малата просторна истраженост не дозволува да се определат 
струк  турата и намената на градбите од овие два слоја кои припаѓаат на две фази од ист 
на селбински хоризонт. Малобројните движни наоди поврзани со нив припаѓаат на им пе-
ри  јалниот период, поточно, периодот на II и раниот III век (сл. 4, 13). 

Градска куќа (римски домус) -  постара  градежна фаза14

Стратиграфските истражувања на просторот на градската куќа упатуваат на две основни 
гра дежни фази со повеќе преадаптации и доградби во рамките на нив. Архитектонската 
струк тура на куќата од постарата фаза не е утврдена поради лошата зачуваност, што е пос-
ле дица на уривање предизвикано од некој насилен деструктивен процес и градежните ак-
тив ности при подоцнежната обнова. 

Остатоците од постарата фаза се најдени под југозападниот дел од помладата фаза на 
до мусот, поточно, под северниот трем на перистилот и просториите северно и западно од 
прием ната сала. Подот на северниот трем од перистилот од помладата фаза бил поставен 
над изнивелираните урнатини од искршени ќерамиди од стреата на северниот трем од 
пос тарата фаза. Зачувани се делови од оградните камени рабници (северен, источен и за-
па ден) на перистилот со носачи за дрвената колонада од стреата на северниот трем од 
пос тарата фаза. Внатрешноста на перистилниот двор била послана со водонепропусна 
под лога со идентична структура како подлогата на дворот од помладата фаза (сл. 5, 7, 10-
11). Западно и северно од приемната сала на помладата фаза најдени се остатоци од те ме-
ли те на два ѕида од постарата фаза на домусот. Ѕидаријата, поставеноста и соодносот на 

14 Во овој број на Macedonica аcta аrchaeologica во текстот на Игор Кузмановски со наслов: „Римски домус од 
секторот Југоисточен бедем во Скупи“ детално се елаборирани сите сознанија поврзани со архитектонската 
структура, градежните фази, хронологијата, организацијата на просторот и намената на градската куќа (римски 
домус).            

Л. Јованова, Скупи - сектор југоисточен бедем, културна стратиграфија (2008-2010)
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Сл. 4. Остатоци од најстарите на-
селбински слоеви под улицата.

Сл. 5. Позиција на перистилите 
од двете градежни фази на 
домусот.

Сл. 6. Позиција на ѕидови од две-
те градежни фази на домусот.
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архитектонските структури, упатуваат на мала хронолошка разлика меѓу двете градежни 
фази. По уривањето на постарата фаза, градбата набрзо била обновена и проширена со 
слична внатрешна организација и намена на просторот. Единствено се забележуваат 
извесни отстапувања во однос на димензиите и поставеноста на просториите, односно 
пе ристилот од помладата фаза бил поголем и незначително поместен кон североисток. 
Ѕи довите од постарата фаза со широчина од 55 cm се зачувани само во негатив или во 
нај долните темелни зони, а биле ѕидани од помали речни камења (белутраци) врзани со 
кал. Урнатините од суперструкцијата на ѕидовите упатуваат дека бил применуван ком би-
ниран опус, камења врзани со малтер во долните и плитар во горните зони. Опусот на при-
менетата ѕидаријата и нивото на вкопување се аналогни на стилот на градбите кои при-
паѓаат на првиот градежен период во Скупи, којшто временски главно се поврзува со им-
пе ријалниот период.15 Ретките движни наоди најдени во слоевите со урнатини поврзани со 
ег зистенцијата на постарата фаза на домусот припаѓаат на II-III век (сл. 5-7, 10). 

Уривањето, девастација и напуштањето од употреба на постарата фаза од домусот биле 
пос ледица на насилна деструкција пропратена со опожарување, што треба да се поврзе 
со некое случување од доцниот III век. Единствен настан од тој период со кој можат да 
се поврзат таквите насилнички разурнувања и пустошења се готско-херулските продори 
од 268/269 год., што треба да се смета како terminus ante quem за датирање на постарата 
фаза од домусот. Ваквата констатација е поткрепена со претходно утврдената културна 
стратиграфија на Скупи.16  

15 Кораќевиќ Д., 2002, 45-56,
16 Микулчиќ И., 1999, 140, 255-258; Кораќевиќ Д., 2002, 64-96, 123. Сите објекти (хореумот, градската вила, цивилната 

Сл. 7. Доцноантички хоризонт, постара етапа (доцен III – доцен IV/ран V век). 

Л. Јованова, Скупи - сектор југоисточен бедем, културна стратиграфија (2008-2010)
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Доцноантички период/постара етапа (доцен III - доцен IV/средина на V век)

Слоевите и градбите од овој временски период се само делумно истражени и тоа, главно, 
во југозападниот дел на опфатот. При изградбата на доцноантичкиот одбранбен ѕид, поголем 
дел од овие градби биле оштетени, пресечени или потполно негирани, што ја отежнува оп-
ре делбата на нивната архитектонската структура, диференцијацијата на гра деж ните фази 
и намената. Во рамките на овој временски период се одвојуваат три основни гра дежни 
хоризонти со повеќе дополнителни интервенции, преадаптации и пренамени (сл. 7).

Прв градежен хоризонт - во доцниот III/раниот IV век била извршена обнова на прет-
ходно разурнатата градска куќа (домус). Истовремено, западно, паралелно покрај до мусот, 
продолжила да функционира улицата, но со нов насип на коловозот, соодветно на рам ниш-
те то на обновениот домус. 

Втор градежен хоризонт - во текот на овој период (IV век) од западната страна на ули-
ца та наспроти домусот била изградена поголема градба со неутврдена намена т.н. Градба 
со апсида, која потоа извесно време егзистирала паралелно со домусот. Улицата останала 
во употреба, но на нешто повисоко рамниште, поради насипување на нов слој макадам на 
ко ловозот. Биле поставени рабници и прокопан одводен канал во западната половина од 
ули цата за отстранување на отпадните води од околните градби.

Трет градежен хоризонт - кон крајот на IV век по насилното уривање и разградување 
на втората фаза од домусот, над изнивелираните урнатини од домусот и делови од 
улицата, била надѕидана нова градба т.н. Микростанбена градба над домусот (трета фаза 
од домусот?) со слична архитектонска структура, но различна ѕидарија. По извесно време 
(во текот на V век?) нова насилна деструкција предизвикала уривање, придружено со 
опожарување, по што микростанбениот комплекс бил напуштен од употреба. 

Во текот на првите две градежни фази од овој период улицата и околните градби трпеле 
раз новидни промени во структурата, содржината и намената зависно од новите ис то рис-
ки, економски и социјални промени. Градбите, независно од тоа на која градежна фаза 
при па ѓаат, поставени се во насока североисток-југозапад, соодветно на трасата на про-
тегање на улицата и урбанистичката структура на Скупи во тој период.17  

Градби од постарата етапа на доцноантички период 

Градска куќа (римски домус) - втора (помлада) градежна фаза 

Градската куќа билa обновена и проширена краток период по девастацијата во доцниот 
III/раниот IV век. Во прашање е поголема градба чии димензии и архитектонската струк ту-
ра не се утврдени поради ограниченоста на истражуваниот простор. Градбата се протега 
источно покрај улицата, следејќи ја нејзината траса, односно основната насока на урба нис-
тич  ката структура на Скупи (североисток-југозапад).18 Од втората градежна фаза на домусот 
е истражен само северозапад ниот дел (40 х 15 m) со издолжен правоаголен облик (сл. 7-9). 

Градбата е зачувана во прилично руинирана состојба, што е последица на бројни ош те-
ту    вања пре  дизвикани при подоцнежните деструктивни процеси и градежни интервенции. 
Ѕи   довите се широки 55 cm, при што повеќето од нив се зачувани во негатив или во те мел-
ни те зо ни, а ретко во делот на суперструкцијата. Долните зони од суперстукцијата биле 

базилика), чија изградба се поврзува со тетрархискиот период се втемелени во слој исполнет со интензивни 
урнатини и горетини, кој бил формиран како последица од насилната девастација пропратена придружена со 
опожарување, што се поврзува со готско-херулските продори во 268/269 год.

17 Кораќевиќ Д., 2002, 141-152; Јованова Л., 2008b, 206-208.
18 Кораќевиќ Д., 2002, 141-152; Јованова Л., 2008b, 206-208. 
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Сл. 8. Градска куќа (римски до-
мус), помлада градежна фаза, 
панорама од југ.

Сл. 9. Градска куќа (домус), севе-
роисточен, стопански дел. 

Сл. 10. Позиција на внатрешни-
от двор од двете градежни фази 
на домусот.

Л. Јованова, Скупи - сектор југоисточен бедем, културна стратиграфија (2008-2010)
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ѕи дани од необработени ка  мења со стремеж кон хоризонтално правилно редење, врзани 
со варов малтер, додека при ѕи  дањето на горните зони бил користен плитар. Димензиите, 
ор  га ни за  цијата на просторот, оп ре меноста и декорацијата на просториите упатуваат на 
фун к ци онална подвоеност на град ба та во два дела со различна намена (сл. 6, 14).

Североисточниот дел (21 х 15 m) од куќата се одликува со едноставност и симетрична 
пос   тавеност на просториите. Истражени се три простории, при што централната била поп-
реч  но поделена на две помали и странично фланкирана со по една поголема просторија, 
од кои целосно е откопана само југозападната. Кон исток сите три простории излегуваат 
на трем, кој е отворен кон голем внатрешен двор обрабен со монолитни камени квадери и 
поп  лочен со камени плочи. На јужниот крај тремот е затворен со една помала просторија 
за која претпоставуваме дека имала пандан на северниот крај (сл. 7, 9).

Југозападниот дел на куќата (19 х 15 m) според организацијата на просториите наликува 
на карактеристичен римски домус со централно поставен перистил или псевдоперистил.19 
Ис    тражена е северната половина од перистилот, околу кој се групирани неколку простории 
со неутврдена намена. Дворот е обрабен со големи монолитни камени квадери. На југо за-
пад    ниот агол од рабникот е зачувана мермерна база од столбовите кои ја носеле покривна 
кон струкција на стреата од тремовите на перистилот. Внатрешниот двор е послан со во-
до   непропусна подлога, поплочена со камени плочи и тули. Атмосферската вода, која се 
сле  вала низ отворениот покрив преку мал отвор од внатрешната страна на источниот ог-
ра  ден ѕид истекувала во одводен канал од тули. Над североисточниот дел од рабникот е 
нај дено дислоцирано камено круниште од бунар кој веројатно функционирал во рам ки-
те на дворот20 (сл. 5, 10-11). Северно, аксијално на перистилот е поставена главната прос-

19 Герасимовска Д., 2008, 381-396; Герасимовска Д., 2009, 192-194, со наведена литература за генезата и 
присуството на перистилниот двор во градските куќи откриени во римските градови во Република Македонија, но 
и пошироко на Балканот. Целосниот перистил којшто има трем од сите четири страни поретко се среќава во куќите 
од нашето тло, каде најчесто се присутни псевдоперистили со тремови од три или две страни.     

20 Иако е истражена само северната половина од перистилот, структурата и зачуваните елементи упатуваат дека 
веројатно треба да се определи како тростран или двостран псевдоперистил, слично на Куќата на Перистерија, 

Сл. 11. Градска 
куќа (домус), 
свечена 
сала со подно 
затоплување. 



296

то рија (сала) за која веруваме дека била наменета за прием. Салата во долно ниво (под 
подот) со потпорен преграден ѕид била поделена на две половини, при што источната 
имала подното затоплување, за разлика од западната, која е ориентирана кон перистилот. 
Таквото решение упатува на различна намена на просторот во салата во зависност од 
степенот на загревање. Во урнатините на салата се најдени делови од квалитетна архи тек-
тонска пластика (столбови, бази, капители), ѕидна и подна декорација (штукатура, фрески, 
разнобојни мермерни плочи), што е доказ за луксузно декорираниот ентериер на прос то-
ри јата. Подното греење, раскошната опременост и нагласениот репрезен тативен свечен 
ка рактер се показатели за посебноста на главната сала, што упатува дека веројатно била 
на менета за прием на гостите (сл. 11).

Северозападно од централната приемна сала и перистилот се откриени делови од 
чети ри простории, од кои една е во директна комуникација со централната сала. Ју го ис-
точ  но од централната сала се зачувани остататоци од две простории, при што источната 
имала комбинирана намена, како складиште за огревните дрва и манипулативен прос тор 
при ложењето на префурниумот кој се наоѓал на југоисточниот ѕид од салата. Место по-
ложбата, организацијата и опременоста на просториите наметнуваат заклучок дека се ве -
роисточниот дел од куќата, веројатно имал стопански, додека југозападниот дел имал ре -
презентативен, станбен карактер. Ѕидаријата и поставеноста на ѕидовите од двата дела на 
градбата упатуваат на извесна хронолошка предност на југозападниот во однос на севе ро-
источниот дел. 

По насилното уривање на првата градежна фаза во доцниот III век, домусот, бил обновен 
и проширен во доцниот III/раниот IV век, што е поткрепено со монети од Диоклетијан, Ли-
ки ниј I и Константин I најдени во субструкцијата на подовите од тремовите на перистилот 
и свечената сала. Кај ѕидаријата и елементите од архитектонската декоративна пластика и 
ѕид  натата декорација препознатив е сличен манир на изведба како кај т.н. Градска вила (villa 
urbana) од централната градска зона во Скупи, чија изградба се сместува во раниот IV век.21 
Во прилог на предложената датација е временската определба на ќерамидите најдени во 
ур  натините од стреата на северниот трем. Некои од нив имаат печат на локалната тулана на 
Марк Валериј Пакациj (M. Valerius Pacatius), која била активна во доцниот III/раниот IV век.22 

За разлика од долната хронолошка рамка, поголем проблем претставува определбата 
на горната временска граница за втората фаза на домусот, чија употреба била прекината 
со насилно разурнување и опожарување, слично како првата фаза. Големите оштетувања, 
рас парчувањето и разградувањето на градбата, условиле напуштање на примарниот 
начин на употреба како луксузна градска куќа, барем што се однесува до организацијата и 
со др жи ната. Движните наоди најдени во урнатините поврзани со втората фаза упатуваат 
на употреба сè до доцниот IV век, што одговара на времето на егзистенција на т.н. Градска 
вила во централната зона во Скупи.23 На овој степен од истраженост тешко може пре цизно 
да се определат историските слу чувања кои биле непосреден повод за ка тастрофалните 
разурнувања на втората фаза од градската куќа.24 Во тој контекс ин дикативен е наодот 

Куќата на Полихарм, т.н. Коцкарница и Куќата на Партениј во Стоби (Герасимовска Д., 2009, 64-71, сл. 182-187; 
Герасимовска Д., 2008, 381-396). 

21 Кораќевиќ Д., 2002, 86-93, сл. 51-52; Кузмановски И., 2010, 225-223.
22 Тулите со печати од туланата на М. Валериј Пакациј се најдени во гробните конструкции на гробовте со 

кремација и инхумација од Југоисточната некропола на Скупи, кои, главно, се датирани во периодот од втората 
половина на III и раниот IV век. 

23 Кораќевиќ Д., 2002, 86-95, авторката смета дека Градската вила била во употреба до средината на IV век, со мож-
ност т.н. Градба западно од вилата да претставува подоцнежна доградба на вилата и истата ја датира во доцниот IV век.  

24 Поголем број од стратиграфските и хронолошки дилеми и непознаници би требало да бидат разрешени по 
анализата на движните наоди, а, пред сè, по конзервацијата на монетите најдени во овој културен хоризонт.

Л. Јованова, Скупи - сектор југоисточен бедем, културна стратиграфија (2008-2010)
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на една бронзена фибула карактеристична 
за завршната фаза од т.н. култура Черњахов-
Синтана де Муреш, којашто прилично 
прецизно може да се датира во доцниот IV/
раниот V век25 (сл. 12). Оттука, уривањето на 
втората фаза од домусот веројатно треба 
да се поврзе со варварските пустошењата 
на балканските про винции во доцниот IV/
раниот V век, по поразот на Валенс во 378 
год. во близина на Ха дри ја нопол. 26 

Улица 

Северозападно покрај домусот е открие на улица која според местоположбата и насоката 
на протегање (североисток/ју го   запад) може да се определи како една од мрежата на улиците 
кардо, веројатно првата ис  точна улица кардо (?) во согласност со урбанистичката структура 
на Скупи.27 Ис тра же  на е во должина од околу 30 m, но хоризонталната и вертикалната 
стра   тиграфија се при лично сложени во однос на слоевитоста, структурата, технологијата, 
како и ре ла ци ите со околните градби, што значително ја отежнува нејзината хронолошка 
оп ре дел  ба. Вертикалниот стратиграфски пресек на улицата изнесува околу 1,40 m, но раз-
гра ни чувањето на слоевите е отежнато поради сличната содржина и наизменичното пов-
то ру вување, што упатува на долготрајна употреба со повеќекратни преадаптации и об но-
ву  ва ња во согласност со новите потреби при уредувањето на просторот (сл. 3-4, 7, 13-14). 
Ут врдени се барем три (четири?) обновувања на улицата со показатели за уште неколку 
ин   тервенции и приспособувања. Засега нема сигурни докази кога точно била трасирана, 
но како репер може да послужи фактот што нуклеусот на улицата лежи над постарите на-
сел  бински слоеви (?) од империјалниот период. Во согласност со висинските реалации со 
околните градби може да се определи дека функционирала подолг временски период (од 
доцниот II/раниот III век до доцниот IV/раниот V век), при што фундирањето на првата, нај-
ста ра фаза од улицата, се поврзува со постарата градежна фаза од домусот. Подоцна, па -
ра лелно со обновата на домусот (втора градежна фаза) била извршена реконструкција на 
ули цата со насипување нови слоеви. Следната обнова на улицата, проследена со пов тор но 
насипување на улицата, кореспондира со изградбата на т.н. Градба со апсида. При тра  си ра-
ње то на улицата била запазена природната косина на теренот, идентично на ули ца та кардо 
мак симус од централното градско подрачје. Според досегашните сознанија, по зи цијата и 
на соката на протегање биле идентични во текот на целиот временски период на упот реба, 
до дека димензиите, структурата и инфраструктурните елементи кои се утврдени само за 
пос  ледната градежна фаза се менувале според потребите. Во последната фаза ули цата 
била широка околу 5 m, со странични рабници од монолитни камени блокови, a коловозот 
бил послан со компактен слој од чакал, белутраци и кршени тули. Под се ве ро западната 

25 Милинковиħ М., 2006, 246-248, со наведена литература. Овој тип фибули во науката е прилично прецизно 
датиран во периодот од доцниот IV до раниот V век. Во Медијана (Србија) е најдена речиси идентична фубула 
(Максимовиħ М., 2004, 59-60), а слични се фибулите се најдени во близина на Сапаја во Банат и Арчар во Бугарија. 
Културата Черњахов-Синтана де Муреш, според составот е сложена и популациски неопределена, иако најчесто 
се идентификува со Готите. Во текот на III-IV век се развивала на просторите опфатени со денешните Романија, 
Молдавија и Украина. Појавата на овие наоди  на просторот на балканските провинции, обично се поврзуваат со 
миграциите на припадниците од оваа култура, по поразот на Валенс во 378 год. во близина на Хадријанопол.

26 Amm. Marc. XXXI, 4, 9; Velkov V., 32-36; Иванов Р., 1999, 139-140; Микулчиќ И., 1999, 198.
27 Кораќевиќ Д., 2002, 141-152; Јованова Л., 2008b, 206-208.

Сл. 12. Бронзена фибула од групата Черњахов - 
Синтана де Муреш.
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по ловина на улицата бил поставен канал од тули за одвод на отпадната вода од околните 
град би. Подоцна, при изградбата на одбранбениот ѕид и другите градби кои ег зис тирале во 
периодот на V-VI век, улицата била негирана и исклучена од употреба (сл. 3, 14-15, 19-20).

  
Градба со апсида (домус?)

При градежните активности во рамките на втората градежна фаза од постарата етапа на 
доцноантичкиот период северозападно покрај улицата била лоцирана поголема градба со 
неутврдена намена, која поради апсидата на североисточниот крај е наречена Градба со 
апсида. Поставена е во насока североисток-југозапад, паралелно на трасата на улицата (сл. 
3, 7, 14-15). Откриен е само мал дел, односно југоисточната половина од една правоаголна 
прос торија (7 х 2.50 m) со вградена апсида на североисточниот крај. Ѕидовите и апсидата 
во делот на суперструкцијата се широки 60 cm, солидно ѕидани со правилно редени ка-
ме ња врзани со варов малтер. Зачуваните елементи (вертикално поставени тубулуси) 
упа туваат дека просторијата располагала со систем за подно затоплување. Централно, во 
југо западниот дел од просторијата се најдени остатоци од помал базен послан со во до-
отпорен малтерен под. Архитектонските елементи се показател дека се работи за по го-
лема (станбена?) градба во рамките на која се наоѓал репрезентативен дел со подно за-
топ лување. Оттука, може да се претпостави дека оваа градба веројатно била пандан на 
до мусот од спротивната страна на улицата. Малата истраженост на слоевите поврзани со 
пе риодот на употреба на градбата не дозволуваат прецизна определба на хронолошката 
при падност (сл. 15). Сепак, стратиграфијата, релациите со околните градби и движните 
наоди од слоевите со урнатини во кои била фундирана Градбата со апсида се индиректни 
п о  казатели за времето на употреба. Меѓу монетите најдени на коловозот од последната 
фаза на улицата, која функционирала истовремено со Градбата со апсида, најдоцни се мо-
не тите од времето на Теодосиј I и Аркадиј, кои можат да послужат како terminus ante quem 
за времето на нејзина активност. Нема доволно докази за определба на времето на на-
пуштање од употреба на Градбата со апсида и улицата, кои во текот на V-VI век биле не ги-
рани при изградбата на одбранбениот ѕид и останатите градби (сл. 3, 7, 14-15).

Микростанбен комплекс над домусот 

По разурнувањето и нивелирањето на урнатините над делумно зачуваните структури 
од домусот и улицата бил изграден скромен микростанбен комплекс со повеќе простории 
пос  тавени во меѓусебна поврзаност и комуникација (сл. 16-18).

Новиот микростанбен комплекс, иако конструктивно едноставен, донекаде ја следи по зи-
ци  ја та и основниот план на домусот, при што поголем број од ѕидовите се надѕидани директно 

Сл. 13. Вертикална стратиграфија на улицата и слоевите под неа.

Л. Јованова, Скупи - сектор југоисточен бедем, културна стратиграфија (2008-2010)
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над но сечките ѕидови од домусот кои послужиле како темел. Разликите во ѕидаријата, ор-
га  низацијата на просториите, меѓусебните негирања на некои од ѕидовите, упатуваат на 
чес ти краткотрајни гра дежни интервенции со доградби и преадаптации во текот на егзис-
тен  цијата на комплексот, ве ро јатно во зависност од новонастанатите состојби, услови и 
пот  реби. Ѕидовите биле градени во рус тикална техника на сувоѕидање од необработени 
ка мења и парчиња тули врзани со кал, при што делови или цели ѕидови од домусот биле 
вкло пени во новите архитектонски структури од мик ростанбениот комплекс. Поставеноста, 
пла нот и организацијата на просториите упатуваат на профана станбена намена, што значи 
дека истиот простор продолжил да функционира со слична намена како претходно, но со 
зна чително видоизменет изглед и модифицирана струк ту ра и содржина. Стратиграфската 
сли ка упатува дека употребата микростанбениот комплекс била прекината со нова насилна 
де вастација и опожарување, но причините и времето на овие слу чувања тешко може да се 
оп ределат (сл. 16-18).

Овој период е исполнет со низа турболентните случувања, меѓу кои хунските продори 
во 447 год. и подоцнежните остроготските крстарења на Балканот во доцниот V век имале 

Сл. 14. Панорамски поглед на 
последна фаза од улицата. 

Сл. 15. Градба со апсида.
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по из разени ре перкусии на доцноантичките градови од нашето тло, што е евидентирано 
во Стоби,28 Хе ра кле ја Линкестис29 и Лихнид.30 Соодветно на тоа, сметаме дека и Скупи не 
бил заобиколен од тие стра шни настани, кои морале да имаат одраз врз животот и гра ди-
тел ството во градот.31    

Доцноантички период/помлада етапа (V - доцен VI век)

Периодот се одликува со интензивни градежни активности, при што откриените архи тек-
тон ски структури може да се систематизираат во три (?) основни градежни фази во рамките 
на кои се евидентирани повеќе доградби, преадаптации и пренамени. Доминантна градба 
која функционирала во текот на целиот период е југоисточниот одбранбен ѕид во однос на 
кој биле позиционирани останатите истовремени или подоцнежни градби во зависност од 
на   мената (сл. 19).

Прва градежна фаза - по разурнувањето и разградувањето на градбите од претходниот гра -
дежен период, на истот простор бил изграден одбранбен ѕид со придружни фор ти фи ка   циски 
елементи. Претходно, теренот бил зајакнат и подигнат на повисоко рамниште со насипување 
на урнатини од постарите градби. Истовремено или нешто подоцна од внат реш ната страна на 
одбранбениот ѕид била изградена поголема (јавна?) градба со не ут  вр де на намена, т.н. Градба 
западно од бедемот, која во текот на употребата претрпела барем уште две обновувања.

Втора градежна фаза - градбата западно од бедемот по извесен период, како пос ле дица 
на некои насилни деструктивни активности, била оштетена и делумно разурната. По доц на 

28 Микулчиќ И., 1999, 201-202, 336, микростанбениот комплекс изграден над Куќата на ГР кон крајот на IV век во 
Стоби бил разурнат кон средината на V век веројатно при хунските продори во 447 година. Подоцна, во 474 год. 
Стоби бил ограбен од страна на Остроготите.

29 Манева Е., 1985/87, 49-60; Микулчиќ И., 1999, 202, 327-328.
30 Микулчиќ И., 1999, 203; Битракова-Грозданова В., 1986, 259-263; Битракова-Грозданова В., 2006, 259-260.
31 Микулчиќ И., 1982, 39, заб. 14; Микулчиќ И., 1999, 201, заб. 13. 

Сл. 16. Микростанбен комплекс над домусот, основа.

Л. Јованова, Скупи - сектор југоисточен бедем, културна стратиграфија (2008-2010)
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биле преземени нови градежни интервенции, при кои градбата била обновена и про  ширена 
со нови доградби. Истовремено, теренот од внатрешната страна на градбата бил подигнат на 
повисоко рамниште со насипување на нов слој урнатини во кои била вте ме лена т.н. Градба со 
портик, која во текот на употребата претрпела повеќе доградби и пре  адаптации.  

Трета градежна фаза - по разурнувањето и напуштањето од употреба на одбран бе-
ниот ѕид, Градбата западно од бедемот и Градбата со портик, настапува процес на де зин-
тег рација и рурализација на урбаната структура на просторот. Делови од напуштените и 
уништени град би биле вградени во новите скромни рурални живеалишта од т.н. постурбан 
период, кои според движните наоди хронолошки се определуваат во периодот на доцниот 
VI и раниот VII век.32

32 Остатоци од овој културен хоризонт со слична содржина се откриени на речиси сите истражувани локации 
во Скупи (Кораќевиќ Д., 2002, 157-165; Јованова Л., 2008а, 39-42; Onchevska Todorovska M., 2009b, 76-77; Ončevska 
Todorovska M., 2009a, 108; Ончевска Тодоровска М., 2011, 347).

Сл. 17. Позиција на микростан-
бениот комплекс во однос на бе-
демот и домусот.

Сл. 18. Поставеност на микро-
станбениот комплекс во однос 
на домусот.
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Градби од помладата етапа на доцноантички период (V - доцен VI век)

Југоисточен одбранбен ѕид 

По разурнувањето и напуштањето од употреба на градбите од постарата етапа на доц-
но античкиот период (Домусот со перистил, Градбата со апсида, улицата и мик ро стан бе-
ни от комплекс над домусот) на истата локација од темел (a fundamentis) бил изграден југо-
ис  точниот одбранбен ѕид придружен со други фортификациски елементи. Истражен е во 
дол жина од 38 m, а на североисточниот крај од ѕидот е откриен зачеток од една полукружна 
кула, без елементи за определба на димензиите (сл. 19-22). Дебелината на ѕидот во зоната на 
суб струкцијата од 3,60 m на југозападниот крај постепено се стеснува до 3,20 m на спојот со 
ѕи дот од кулата, чија дебелина изнесува 2,60 m (сл. 22). Поголемиот дел од ѕидот е зачуван во 
не гатив или само во темелната зона. Минимални делови од зачетокот на суперструкцијата 
се зачувани единствено на ѕидот од кулата, што дозволува да се утврди дека висина на те-
ме лот изнесувала 2,30 m. Висината на темелната зона на бедемското платно не е утврдена, 
но веројатно била идентична со таа на ѕидот од кулата или нешто поголема, соодветно на 
де  белината на ѕидот. Дебелината на суперструкцијата може приближно да се пресмета врз 
ос нова на зачуваната дебелина на темелот, којашто вообичаено е поголема за 30-40 cm во 
однос на суперструкцијата. Оттука, претпоставената дебелина на суперстукцијата би тре  -
бала да изнесува околу 3,20-3,00 m. Во темелната зона е применета ѕидарија на пол не ти  ца, 
при што лицето на ѕидот е оформено повнимателно, од правилно редени, поголеми гру бо 
делкани камења врзани со малтер. Забележана е секундарна употреба на делови од пос -

Сл. 19. Доцноантички хоризонт (помлада етапа V-VI век), ситуација.

Л. Јованова, Скупи - сектор југоисточен бедем, културна стратиграфија (2008-2010)
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тарата архитектонска пластика (сполии) во ѕидаријата (сл. 23). Јадрото на ѕидот (еmpleкton) 
е исполнето со помали необработени камења, врзани и обилно залиени со варовен мал тер 
со додатоци на песок и чакал. Ѕидаријата на темелните зони има невоедначен ква литет, 
поради што ѕидната маса наместа не е потполно компактна. Темелот е ѕидан ди рек тно во 
темелниот ров, кој има иста широчина со ѕидот, без проширувања. Темелот е фун ди  ран 
на здравица, но при неговото вкопувањето биле пресечени и оштетени поголем дел од 
постарите градби (домусот со перистил, микростанбениот комплекс над домусот и ули-
цата). Пред изградбата на фортификацијата теренот бил изнивелиран, така што ур на ти ни те 
и остатоците од постарите градби биле затрупани, негирани или отстранети (сл. 3, 7, 16, 
20-22, 27).

Изгледот и ѕидаријата на суперструкцијата на одбранбениот ѕид не се утврдени, бидејќи 
по напуштањето од употреба, остатоците од југоисточниот одбранбен ѕид долго низ ве ко-
вите биле интензивно разградувани и користени како мајдан за градежен материјал, поч-
ну  вајќи од постурбаниот, преку средновековниот период, речиси до денес33 (сл. 24).

Висината на југоисточниот крак на скупската доцноантичка фортификација може да се 
претпостави само хипотетички врз основа на дебелината на темелната зона од ѕидот. Спо-
ред утврдените параметри, со дебелина поголема од 3 m висината на суперструкцијата 
на југоисточниот одбранбен ѕид би требало да изнесува најмалку 10 m.34 Аналогиите со 
некои од доцноантичките фортификации од поширокиот Балкански Регион упатуваат на 
слични заклучоци. Висините на фортифи кациите кај поголемите утврдувања се дви жат од 
10 до 12 m, а понекогаш и повеќе.35 Тоа не значи дека висината на останатите од бранбени 
линии била идентична со ви си ната на југоисточниот крак, кој како уда рен и најизложен 
на непријателските на па ди морал да биде најсолидно граден и да располага со најдобри 
фор тификациски па ра метри и елементи. Трасата на протегање е поставена во насока се-
ве роисток-југо за пад, со отклонување од 10˚ кон исток, што отстапува од основните насоки 
на орто гоналната урбанистичка структура (североисток-југозапад, односно северозапад-
југо исток), карактеристична за постарите градежни периоди. Оваа појава, односно при ме-
ната на нова урбанистичка концепција е карактеристика на периодот, така што освен доц-
но  ан тич ката фортификација и поголем дел од истовремените или подоцнежните градби 
биле по зиционирани во согласност со новите правила36 (сл. 3, 19-21).

Лошата зачуваност и релативно малата истраженост не дозволуваат прецизно да се 
оп ре  дели времето на градба, времето на употреба и напуштањето на доцноантичкиот од-
бран   бен ѕид. Сепак, како индиректни показатели можат да послужат карактеристиките 
на ѕи даријата, употребата на сполии, полукружната форма на кулата, хронолошките и 
стра ти  графските релации со другите градби. Отежнувачка околност претставува фактот 
што исто времените или подоцнежните градби се недоистражени, а најдените предмети 

33 Во урнатините на одбранбениот ѕид е најден крст реликвијар од средновековниот период X-XI век (Марјановиħ-
Вујовиħ Г., 1987, 15-45; Почуча Кузман Н., 1988, 133-145; Дончева Петкова Љ., 2006, 103-105; Кепевска Л., 2005, 219-
225; Мурџева М., 2008, 10, 23-24), што може да послужи како показател за времето кога било извршено најголемото 
разградување на ѕидините. Градежниот материјал бил вграден во ѕидините на Скопската тврдина (Микулчиќ И., 
1982, 119-127). 

34 Velkov V., 1977, 201-205; Милошевиħ Г., 1987, 44, 46-47 со цитирана литература; Чанак Медиħ М., Стојковиħ 
Павелка Б., 2010, 60-66, 73-76, - според препораките на Aнонимниот Византинец, автор од времето на Јустинијан, 
засновани на постари антички автори (Филон Физантиски), висината на одбранбените ѕидови кај утврдувањата 
сместени во рамница требала да изнесува 20 лакти (околу 10 m). Секако дека во зависност од потребите постоеле 
отстапувања. Така, висината на помладото утврдување во Гамзиград датирано на почетокот од IV век изнесувала 30 
лакти (околу 14-15 m). 

35 Милошевиħ, Г., 1987, 44, со цитирана литература; Бояджиев С., 1959, 43, контролната патеката на доцноантичката 
фортификација во Сердика била на висината од 15 m, што значи дека ѕидините биле високи околу 17 m.

36 Кораќевиќ Д., 2002, 26-45, 141-145; Јованова Л., 2008b, 204; Јованова Л., 2008a, 33, 39-42; Ончевска Тодоровска, 
2011, 367. 
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Сл. 20.  Југоисточен одбранбен 
ѕид, поглед од југ.

Сл. 21. Југоисточен одбранбен 
ѕид, поглед од север.

Сл. 22. Југоисточен одбранбен 
ѕид, полукружна кула.

Л. Јованова, Скупи - сектор југоисточен бедем, културна стратиграфија (2008-2010)
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малобројни. Горната временска граница за 
пос ледната градежна фаза од претходниот 
пе ри од, која истовремено би требало да 
претставува terminus ante quem за изград-
бата на доц но античкото утврдување не е 
сигурно утврдена. Од друга страна, во нај-
горните слоеви од пом ла дата етапа на доц-
но античкиот период преовладуваат мо не ти-
те на Јустинијан I и Јустин II, што приб лиж-
но го одредуваат времето на фун кци о ни -
рање на одбранбениот ѕид. Во оваа фаза на 
проучување нема доволно елементи за пре-
цизна определба на времето на изградба на 
доцноантичкото утврдување. Од тие при чи-

ни, сугерираме пошироки хронолошки рамки за периодот на неговата употребата (втора 
половина на V - доцен VI век). 

Во таа насока, како показатели можат да послужат аналогиите за времето на изградба 
на доцноантичките утврдувања во градовите од нашата територија, како и поголемите 
гра дови во источниот дел на Империјата. Податоците кои се однесуваат на изградбата 
на доцноантичките фортификации не се многу прецизни. Изградбата на доцноантичката 
фор ти фикација, односно т.н. внатрешен бедем во Стоби некои истражувачи ја поврзуваат 
со вре мето на Валентијан I,37 додека други ја сместуваат подоцна кон крајот на IV или во 
текот на V век.38 Обновата на доцноантичкото обѕидие во Хераклеја, главно, се сместува 
во V век, но во различни временски периоди.39 Според епиграфските податоци, портата 
на градското утврдувањето во Баргала била обновена во 371 год., време на заедничкото 
владеење на Валенс и Валентинијан,40 иако доцноантичкото обѕидие со неколку обнови 
егзистирало од раниот IV до доцниот VI век.41 Обновата и проширувањето на ѕидините на 
Лихнид се поврзуваат со варварски продори кон крајот на IV век, a во изворите е потврдено 
дека сигурно функционирале до крајот на V век.42 

Доцноантичката фортификација во Константинопол била обновена и проширена во 
времето на Тибериј II.43 Обѕидието на Сердика, метрополата на провинцијата Средоземна 

37 Микулчиќ И., 2003, 102, доцноантичката обнова на обѕидието во Стоби ја датира во втората половина IV век 
поради наодот на монета од Валентинијан I во темелот на ѕидот; Микулчиќ И., 1999, 335, смета дека обѕидието од IV 
век без забележителни обновувања егзистирало низ V-VI век. 

38 Mano-Zisi Dj., 1973, 224, смета дека обновата на ѕидините и Порта Хераклејa биле преземени по готските напади 
во 479 година; Санев В., - Саржоски С., 1981 - изградбата на внатрешниот бедем ја сместуваат по времето на Теодосиј 
I, односно кон крајот на IV или почетокот на V век; Петрова Е., 2007/2008, 14 во (Шурбаноска М., - Јакимовски А., 
2007/2008), изградбата на внатрешниот градски бедем ја датира по времето на Теодосиј I, поради секундарната 
употреба на седиштата од театарот во ѕидаријата на бедемот.

39 Микулчиќ И., 1999, 328, смета дека обновата на градските ѕидини се случила по хунските  разурнувања во 447 
година; Микулчиќ И., 2007, 94-97, авторот смета дека последните обновувања на јужниот крак од градското обѕидие 
се случиле кон крајот на V век, но и во VI век; Манева Е., 1988, 184, наведува дека обновата на градскиот ѕид се 
случила во времето на Анастасиј. 

40 Папазоглу Ф., 1957, 245.
41 Петковски Г., - Георгиев З., 2003, 186-188, определени се четири градежни фази, при што првата се датира во 

раниот IV век, втората во втората половина на век IV век, третата кон крајот на V/ почетокот на VI век и четвртата кон 
средината на VI век; Нацев Т., 2008, 129-136.  

42 Битракова Грозданова В., 1986, 259-263; Битракова Грозданова В., 2006, 259-260, наведува дека според 
податоците кај Малх (Malch. Frag. 18, 128), во 478/9 година Теодорих со Готите на патот од Хераклеја кон Дирахиј не 
успеал да го заземе градот Лихнид, благодарејќи на силните ѕидини.

43 Bury J. B., 1923, 69-73.

Сл. 23. Југоисточен одбранбен ѕид, ѕидарија.
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Дакија, било обновено по разурнувачките походи на Хуните 
во средината на V век и реобновенo во рамките на големите 
градителски зафати во времето на Јустинијан.44 Ѕидините на 
Тесалоника биле обновени кон крајот на IV век, во времето 
на Теодосиј I, а реобновени нешто подоцна по хунските пус-
то  шења во средината на V век.45 

Во согласност со погоре утврдената стратиграфија и ана-
лог ните примери од балканските доцноантички гра до ви, 
сме таме дека најраниот датум за изградбата на доц но ан тич -
кото обѕидие во Скупи би требало да се лоцира по вла де-
ење то на Теодосиј II, односно од средината на V до доцниот 
V/раниот VI век (времето од Анастасиј до Јустинијан). Во 
прил ог на оваа датација е фактот што изградбата на доц-
ноан тичкото утврдување во Скупи претставува само дел 
од севкупната трансформацијата на градот, манифестирана 
првен  стве но со зајакнување на одбранбениот потенцијал, 
стес нување на утврдениот градски прос тор, отстапување 

од постарата ортогоналната урбанистичка концепција, про ме ни во зас тапеноста и 
употребата на јавниот простор, до ми нацијата на сакралните во однос на про фаните градби 
и др. Таквите промени се карактеристични за најголемиот број доцноан тич ки балкански 
градови во V-VI век.46

Други фортификациски елементи 

Од надворешната страна на бедемот се откриени остатоци од пет големи елипсести јами 
со приближно исти димензии (пречник: 4,00-3,50 х 3,00-2,60 m), поставени на меѓусебно рас-
то јание од околу 3,00 до 3,50 m. Поставени се паралелно со одбранбениот ѕид на мало рас-
то  јание од него (50-60 cm). Јамите биле вкопани до ниво на здравица, при што урна ти ните 
и остатоците од постарите градби биле речиси целосно отстранети. Горното ниво на јамите 
приб  лижно се совпаѓа со зачетокот од суперструкцијата на одбранбениот ѕид. Исполнети 
се со отпаден градежен материјал од одбранбениот ѕид (остатоци од мал тер помешан со 
мало бројни камења), што упатува дека јамите се артифициелни творби, оформени исто-
вре мено со доцноантичките ѕидини. Веројатно имале функција на зајакнување на од бран-
бен капацитет на ѕидините со слична намена како одбранбените ровови поставени пред 
ут вр дувањата од империјалниот и доцноантичкиот период, што во недостаток на аналогни 
при  мери останува на рамниште на претпоставка (сл. 25).

Градба  западно од бедемот (јавна градба со неутврдена намена)  

Северозападно, од внатрешната страна на ѕидините, на оддалеченост од околу 4,00 m, 
от  криен е дел од поголема градба со неутврдена намена, т.н. Градба западно од бедемот. 
Струк  турата, ѕидаријата и организацијата на просторот упатуваат на три (?) основни гра-
деж  ни фази со дополнителни интервенции, доградби и пренамени во нивни рамки (сл. 3, 
19, 26-28). Зачетоците на градбата, односно деловите од најстарата градежна фаза се ут-

44 Бояджиев С., 1959, 20, 35-45; Бояджиев С., 2002, 128-135; Velkov V., 1977, 94.
45 Adam-Veleni P., 2003, 147, 170-172.
46 Mikulčić I., 1974, 191-212; Velkov V., 1977, 77-133, 201-230; Поповиħ В., 2003, 239-258; Иванов Р., 1999, 147-206, 240-

251; Dinchev V., 1999, 39-62; Torbatov S., 2002, 395-441; Karagianni F., 2009, 121-128; Snively C., 2006, 39-42, со наведена 
литература за трансформацијата на доцноантичките балкански градови.

Сл. 24. Крст реликвијар најден 
во урнатините на бедемот.

Л. Јованова, Скупи - сектор југоисточен бедем, културна стратиграфија (2008-2010)



Maced. acta archaeol. 21 

307

врдени на југозападниот крај од истражуваниот опфат. Откриени се три ѕида од една по-
го лема просторија (9 х 7,60 m) која била поставена паралелно на одбранбениот ѕид, што 
е по казател за припадност кон истиот урбанистички модел востановен при изградбата на 
доц ноантичката фортификација. При фундирањето на градбата биле негирани градбите од 
пос тариот период (Градбата со апсида и улицата). Широчината на ѕидовите во темелната 
зона изнесува 80 cm, а во суперструкцијата 60 cm. Почетната зона на суперстукцијата е на 
приближно иста висина со суперструкцијата на одбранбениот ѕид, што асоцира на исто-
вре меност. На северозападниот ѕид се наоѓал влез којшто во некоја од подоцнежните пре-
адап тации бил заѕидан. Опусот на ѕидаријата е солиден со примена на делкани камења, 
сло жени во правилни редови, врзани со варовен малтер (сл. 13, 15, 26-28).

 Подоцна, со доградба на три нови простории, градбата била проширена кон се ве ро-
ис ток (10 х 5,60 m). По извесен период, југоисточниот фасаден ѕид бил продолжен кон се-
вероисток, но откриен е само во должина од 12,50 m, бидејќи продолжува надвор од ис-
тражуваниот простор. Ѕидовите од овие две градежни фази се широки од 50 до 60 cm, 
но ѕидаријата се разликува од опусот на ѕидовите од првата фаза. Ѕидани се рустикално 
со примена на помали камења и фрагментирани тули врзани со кал. При секоја доградба 
прос  торот од внатрешната страна на градбата бил насипуван со урнатини и нивелиран, 
што предизвикало подигање на рамништето на подлогата, каде во текот на последната 
фаза била фундирана т.н. Градба со портик. Притоа, доградбите на т.н. Градба западно 
од бе демот во зависност од потребите биле приспособени и вклопени во структурата на 
Град  ба та со портик (сл. 19, 27-29). 

Малиот обем на истраженост не дозволува определба на намената на т.н. Градба за-
пад но од бедемот, но близината на одбранбениот ѕид, позиционираноста, димензиите, ор-
ганизацијата и структурата на просториите упатуваат на јавен карактер, непосредно повр-
зан со функцијата на фортификацијата. Во таа насока веројатно треба да се претпостави 
ме шовита економско-трговска намена (занаетчиски работилници, складишни простори, 
про давници и слично). Стратиграфската поставеност, местоположбата и релациите со 
окол  ните градби упатуваат на истовременост или мала хронолошка разлика на првата 

Сл. 25. 
Фортификациски 
елементи (јами) од 
надворешната стра-
на на бедемот.
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Сл. 26. Поглед на источниот фа-
саден ѕид од т.н. Градба западно 
од бедемот.

Сл. 27. Поставеност на бедемот 
во однос на т.н. Градба западно 
од бедемот.

Сл. 28. Дел од т.н. Градба западно 
од бедемот, поглед од запад.

Л. Јованова, Скупи - сектор југоисточен бедем, културна стратиграфија (2008-2010)
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фаза од градбата и југоисточниот одбранбен ѕид. По проширувањата и доградбите во вто-
рата и третата градежна фаза, градбата со значително видоизменет изглед и намена про-
дол жила да се употребува во рамките на Градбата со портик. Според тоа, оваа градба со 
сите доградби и преадаптации имала долго времетраење (доцен V и VI век).

Градба со портик (јавна градба со неутврдена намена)

Се наоѓа во северозападниот агол од истражуваниот опфат, од внатрешната страна на 
бе демот. Истражуван е само југоисточниот крај (23 х 14 m) од поголема градба (т.н. Град -
ба со портик), бидејќи поголем дел од истата се наоѓа надвор од истражуваниот оп фат 
(сл. 19, 29). Структурата, ѕидаријата и организацијата на просторот упатуваат на ба рем 
две градежни фази во текот на употребата на градбата. Истражени се делови од не кол-
ку ѕидови со широчина од 70 cm, кои затвораат една поголема просторија (сала ?), чии 
ди  мензии не се целосно утврдени. Ѕидани се од необработени камења врзани со ва ров 
малтер со секундарна употреба на сполии од постарите градби. Откриените три столб ци 
пред југоисточниот фасаден ѕид на градбата се показател дека комуникацијата со над во-
реш ниот простор се одвивала преку претпростор (предворје) со портик со пет от во ри 
(влеза). При некоја од подоцнежните преадаптации, во предворјето, пред влезниот фа-
са ден ѕид било прилепено скалило, што упатува на катна конструкција (сл. 29). Овие гра-
деж  ни интервенции веројатно биле преземени во втората градежна фаза, која следела по 
ури  вањата предизвикани од некој сè уште неидентификуван деструктивен настан. Притоа, 
по  голем простор (20 х 12 m) од надворешната страна на предворјето бил расчистен и до-
пол нително насипан со урнатини, што резултирало со подигање на претходното рам ниш-
те на теренот. По нивелирањето на просторот, горната површина била послана со мал тер-
на подлога која се протега до ѕидот од последната градежна фаза на Градбата западно од 
бе демот, што упатува на коегзистенција на двете градби (Градбата со портик и Градбата 
за  падно од бедемот) во тој период. Изгледот сугерира дека овој простор имал функција на 
ог радено дворно место во функција на Градбата со портик. Истовремено, југозападниот 
крај на Градбата со портик од надворешната страна бил зајакнат со доградба на два ѕида 
пос   тавени под остар агол, чија намена не е утврдена (сл. 19).

Иако хронолошки припаѓа на последната градежната фаза, кога во Скупи се практикува 
нов урбанистички модел, Градбата со портик е поставена во правец северозапад-југоисток 
во согласност со постарата урбанистичка концепција карактеристична за претходниот пе-
ри од. Причината веројатно треба да се бара во поставеноста на Градбата со портик над 
не која постара градба, чиј план го следи во основа. Локацијата, поставеноста, струк ту рата, 
ѕи  даријата, релацијата со останатите градби и движните наоди најдени на ег зис тен ци јал-
но  то ниво на Градбата со портик, хронолошки ја сместуваат во последната фаза од ур ба-
но то живеење на Скупи, односно во VI век. Поткрепа на таквото датирање се монетите од 
Јус тинијан I и Јустин II, кои преовладуваат во слоеви со урнатини од оваа градежна фаза. 
Ма лата истраженост не дозволува сигурна определба на намената на градбата, иако им по-
зан  тните димензии упатуваат на јавен карактер. 

Микростанбени структури од постурбаниот период 

По конечното уривање и напуштање од употреба на градбите од последната урбана фаза 
следел процес на нивно разградување, распарчување и дезинтеграција. Во текот на овој т.н. 
пост урбан период, делови или цели ѕидови од постарите, разурнати градби (одбранбените 
ѕидини, Градбата со портик, Градбата западно од бедемот) биле вклопени во структурите 
на новите станбени целини. Утврдени се остатоци од едноставни живеалишта (куќи?), чии 
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ѕи дови се градени во рустикална техника на сувоѕидање во комбинациа на необработени 
ка мења и кршени тули врзани со кал, со честа употреба на сполии. Зачувани се делови од 
под ни нивоа од набиена глина и горетини од опожарените дрвени конструкции од горните 
де лови на ѕидовите и покривот. Движните наоди најдени во внатрешноста на градбите, 
пред сè, грнчаријата и другите разнородни предмети упатуваат на организирано рурално 
жи веење во доцниот VI, па и нешто подоцна во првите децении на VII век. Остатаоци од 
овој кул турен хоризонт со слична содржина се откриени на речиси сите истражувани 
локации во Скупи.47   

Средновековен период (IX-XI век)

Археолошките наоди упатуваат дека животот бил повторно обновен во средновековниот 
период, при што истиот простор во еден период бил употребуван за населбинско живеење, 
а подоцна за погребување. 

Средновековна населба (IX-X)

Остатоци од средновековно населбинско живеење се откриени веднаш под по вр шин-
скиот ре центен слој, кој на одредени места достигнува до длабочина од речиси 1 m, делум-
но по ра ди големите наталожувањата предизвикани од природната конфигурација на те-
ре нот, а делумно поради активната употреба на просторот низ вековите. Современите 
на рушувања и интервенции во просторот дополнително ги раздробиле и оштетиле ма-
ло бројните ос татоци од веќе претходно во голема мера разурнатите и распаднатите 

47 Види заб. 34. 

Сл. 29.  Поглед на влезната зона од т.н. Градба со портик.

Л. Јованова, Скупи - сектор југоисточен бедем, културна стратиграфија (2008-2010)
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живеалишта по ра ди лошиот квалитет на градба. Сето тоа резултирало со формирање 
слој исполнет со ин тензивен градежен отпаден материјал, со незначителни остатоци од 
жи веа лиштата и прид руж ните елементи (огништа, печки и др.). Живеалиштата од овој 
пе риод најчесто биле фун  дирани или вкопувани во слојот со урнатини од постурбаниот 
пе риод, поради што по нив ното уривање дошло до меѓусебно мешање на слоевите и нао-
дите. Бидејќи градбите од последната, постурбана градежна етапа имаат слаб квалитет 
на градење, мошне тешко е да се определат и одвојат остатоците од овие два слоја. И во 
двата случаи во прашање се ед нос тавни рустични конструкции од камења врзани со кал 
во долно ниво, дрвена кон струк  ција (плитар) во горно ниво, облепени со лепеж и земјени 
по дови. Од тие причини, при хронолошката определба на населбинските остатоци од овие 
два хоризонти примарна улога имаат движните наоди, а, пред сѐ, грнчаријата која е нај-
број на.48

На неколку позиции се откриени остатоци од земјани подови (набиена глина) коишто 
во некои случаи се запечени. Само во еден случај постојат доволно елементи за определба 
на димензиите, формата, внатрешната организацијата на живеалиштето со присуство на 
ог ништа, печки и јами за складирање храна. Најдени се елементи од неколку отпадни јами 

48 Освен ретки фрагменти од конични чинии, доминираат фрагменти од грниња со слични форми и димензии 
со косо кон надвор извлечени венци, украсени со врежани мотиви на рибина коска, хоризонтални или брановидни 
линии, најчесто во различни меѓусебни комбинации и преклопувања. Работени се на бавно колце од глина со 
лош состав и печење. Овој вид грнчаријата се среќава на целиот Балканско-подунавски Регион во периодот од IX 
до XII век. (Janković M., 1974, 75-87, Janković Đ., 1974, 89-101; Ерцеговиħ Павловиħ С., 1986, 50-59; Бикиħ В., 1994, 
50; Дончева Петкова Љ.,1977, 115-117).  На неколку локации во Скупи, со помала или поголема концентрација се 
среќава грнчарија со речиси идентични карактеристики, која е определена во средновековниот период  IX-XI век 
(Кораќевиќ Д., 2002, 165-172, Т. 10-11, со наведена литература). Типолошката обработка на гранчаријата ќе биде 
предмет на анализа во некоја наредна статија.

Сл. 30. Остатоци од живеалишта од средовековниот период.
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и полукружни огништа, кои според позицијата веројатно биле поставени од надворешната 
страна, во непосредна близина на живеалиштата. Огништата се од отворен тип, формирани 
од  немарно редени камења врзани со кал (сл. 30, 31).

Овие наоди се потврда на претходните сознанија за живеење во средновековниот пе-
риод на просторот од римскиот град Скупи. На просторите југозападно од градската бања и 
се верозападниот крај од микростанбениот комплекс во централна градска зона на Скупи се 
нај дени остатоци од материјална култура карактеристична за периодот на IX-XI век.49 

Средновековна некропола (X-XI век)

Во рамките на истражуваниот опфат најдени се 16 гроба со скелетно погребување кои-
што не се сконцентрирани на една локација, туку се разместени на целиот простор без 
не која посебна организација и распоред. Вкопани се во слое вите со урнатии од постарите 
пе риоди, пред сѐ, пост ур баниот и доцноантичкиот.

Покојниците најчесто биле погребувани слободно во обич ни гробни јами (10 гроба), а 
по ретко во јами означени со рустикален венец во комбинација на камења и тули (3 гроба) 
или во цисти од тули (3 гроба).50 Манирот на пог ре бување е речиси идентичен, при што 
по којниците биле по ложени на грб во испружена положба, со различна по лож бата на ра-
цете. Гробовите се различно поставени, нај чес то во правец исток-запад или југо запад-се-
вероисток со извесни отстапувања. Во девет гроба биле погребани деца, а во седум воз рас-
ни индивидуи. Освен во два гроба, во поголем број од гробовите отсуствуваат гробни да-
рови. Во едниот од овие два гроба е најдена обетка во форма на едноставна бронзена алка, 
а во дру гиот бронзен крст енколпион, којшто е основен репер за хронолошка оп ре дел  ба на 
гро бовите во периодот на X-XI век.51 Нема доволно елементи за определба на просторните 

49 Кораќевиќ Д., 2002, 165-172, со наведена литература.
50 Според местоположбата и длабочината на вкопување постои можност еден од гробовите од типот циста од 

тули со покрив на две води да е постар, односно да припаѓа на доцноантичкиот период
51 Марјановиħ-Вујовиħ Г., 1987, 15-45; Почуча Кузман, 1988, 133-145; Дончева Петкова Љ., 2006, 103-105; Кепевска 

Л., 2005, 219-225; Мурџева М., 2008, 10, 23-24.

Сл. 31. Остатоци од огниште од средновековниот период. Сл. 32. Погребување од средно-
вековниот период.

Л. Јованова, Скупи - сектор југоисточен бедем, културна стратиграфија (2008-2010)
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и хронолошките релации меѓу гробовите и жи веалиштата 
од средновековниот период, но постојат од ре дени 
показатели кои упатуваат дека населбата им прет хо  дела на 
пог ре бу ва ња та (сл. 32-33).

Претходно, на неколку различни локации во Скупи (мик-
ро    станбениот комплекс над големиот термален објект, мик-
ро   станбениот комплекс северoзападно од градската бања 
и хореумот, улицата кардо, базиликата со крстилница) биле 
нај дени околу педесетина гробови од средновековниот пе-
риод со сличен манир на погребување.52 Просторната дис-
танца меѓу одделните групи гробови, отсуството на гробни 
кон струкции и дарови, се ограничувачки фактори при оп-
ре делбата на хронолошката припадност на пое ди неч ните 
гро бови, што би овозможило да се утврди дали сите гро-
бови припаѓаат на иста поголема некропола или, пак, по-
мали, условно кажано некрополи (?) од блиски, но сепак 
раз  лични временски периоди.    

Завршни согледувања

Изложената стратиграфската слика за секторот Југоисточeн бедем во голема мера се 
совпаѓа со претходните сознанија за културната стратиграфија на Скупи. Тоа, пред сè, се 
однесува на културните хоризонти од предисторискиот, империјалниот и првата етапа 
од доцноантичкиот период. Ако се занемарат малобројните повремени наоди од доц но-
брон зеното време, археолошките оста тоци датирани од доцниот I до доцниот IV век упа-
ту ваат на релативно мирен, континуиран, просперитетен развој, со краток прекин во доц-
ни от III век.53 Откриените археолошките слоеви и хоризонти претставуваат материјална 
потврда на познатите историските случувања поврзани со развојот на Скупи од доцниот 
I до доцниот IV век. Улогата на важен административен, стопански, верски и културен 
центар, која Скупи ја имал како римска колонија била засилена со добивањето статусот 
на метропола на новооснованата провинција Дарданија.54 Династичките превирања, внат-
реш  ните немири и варварските продори, карактреистични за тетрархискиот период и вре-
ме то на владеење на наследниците на Константин I (Константин II, Констанс и Констанциј 
II), а подоцна Валенс и Валентинијан I немале големо влијание на развојот и напредокот на 
Скупи, што, меѓу другото, се манифестира со зголемена градителска активност.55 Нагорната 
раз војна линија ќе биде насилно прекината во периодот на доцниот IV век, што најчесто се 
поврзува со варварските пустошењата на балканските провинции по катастрофалниот по-
раз на Валенс во 378 година кај Хадријанопол.56 Во времето на овој нестабилен период ве-
ро јатно треба да се смести разурнувањето и конечното напуштање од употреба на втората 
фаза од домусот, Градбата со апсида и улицата. 

Во времето на Теодосиј I и Теодосиј II постепено се средуваат воено- политичките сос-
тој би, што ќе придонесе за интензивирање на градителската дејност на просторот од 

52 Кораќевиќ Д., 2002, 172-173; Ончевска Тодоровска М., 2011, 374, сл. 10.
53 Види заб. 16.
54 IMS VI, 21-22. Точното време на основањето на провинцијата не е прецизно утврдено. Првпат се спомнува во 

Веронскиот латеркул (попис на диецези и провинции). Неговото настанување се поврзува со времето на заедничкото 
владеење на Константин I и Ликиниј, околу 314 година.

55 Velkov V., 1977, 24-37, овие случувања, главно, се поврзани со териториите на крајдунавските провинциите, а во 
внатрешноста со просторот на Тракија и Средоземна Дакија. 

56 Amm. Marc. XXXI, 4, 9; Velkov V., 1977, 34-40; Иванов Р., 1999, 139-140; Микулчиќ И., 1999, 198.

Сл. 33. Крст реликвијар (X-XI век).
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Балканот, особено во делот на дунавскиот лимес.57 Политичкото и воено-стратешкото 
значење на Скупи во доцниот IV век го потврдуваат двете посети на Теодосиј I во 379 и 388 
година, кога тој одовде издал два царски указа.58 Во тој поглед, компатибилни се податоците 
од Notitia Dignitatum, каде Скупи се спомнува како седиште на воена единица pseudo com-
mitatenses Scupenses, која била под командата на главниот воен командант на перфектурата 
Илирик (magister militum per Illyricum).59 Сепак, нестабилните времиња ќе се рефлектираат 
на градежните активност и ќе предизвикаат промени во квалитетот, видот, дизајнот, стилот 
и опусот на градбите во Скупи. Таквите процеси се манифестираат преку појавите на транс-
фор  мација, деградација и рустификација на постарата архитектура (јавна и приватна), што 
најчесто е изразено преку нивна пренамена, преадаптација, надградба и субделба на по-
ма ли станбени структури во духот на новонастанатите социјални, општествено-еко ном ски 
и политички промени. На просторот од југоисточната градска зона почетната фаза од так -
ви те промени ја препознаваме во појавата на Микростанбениот комплекс над домусот, 
кои подоцна во текот на V-VI век можат да се следат кај Градбата западно од бедемот и 
Град  ба та со портик.   

За разлика од сознанијата поврзани со случувањата од I до IV век, некои од ново до-
биените ре    зултати значително менуваат дел од прифатените ставови поврзани со го ле-
ми ната, из гледот, урбанистичката структура и хронологијата на градот, кои се однесуваат 
на V-VI век. Во таа насока, исклучително значајно e откривањето на  југоисточниот крак од 
доц  но  античкиот одбранбен ѕид, чија траса и насока на протегање отстапуваат, односно 
ја не  гираат постарата ортогонална урбанистичката концепција на градот. При изградбата 
на доцноантичкиот одбранбен ѕид биле негирани градбите од втората фаза на градската 
куќа, микростанбен комплекс и улицата. Поради тоа, поголеми делови од овие градби 
кои тогаш веќе не биле во употреба останале од надворешна страна на ѕидот (extra mu-
ros), што упатува на стеснување на површината опфатена во одбранбени ѕидини (intra 
muros). Трасата на југоисточниот крак од постарото утврдување, доколку постаело, треба 
да се очекува на просторот југоисточно од откриениот доцноантички одбранбен ѕид. Во 
оваа фаза на истраженост, освен заклучокот дека површината на градот во обѕидието 
во пос тариот период била значително поголема од претпоставените 43ha, сите останати 
пра ша ња поврзани со димензиите, хронологијата, развојните етапи, градежните фази и 
кон  структивните елементи на тоа утврдување остануваат на ниво на претпоставки.60 Во 
иднина веројатно ќе мора да се направи ревизија на претходно етаблираните ставови 
по врзани со погоре наведените прашања.61 Новите резултати покажуваат дека постоеле 
барем две основни градежни фази за заштита на градот со одбранбени ѕидини, во рамките 
на кои веројатно треба да се смета на повеќе потфази. Во прашање се две одделни од-
бран бени линии, чии ѕидини се разликуваат не само според времето на изградба, туку и 
според позицијата, насоките на протегање, конструктивните елементи, периметарот, ди-
мен зиите и слично. Според сегашните сознанија, постарата фаза би требало да го опфаќа 
пе риодот од основањето на колонијата до доцниот IV/средината на V век. Од постарото 

57 Cod. Theod. XV, 1, 49; Cod. Theod. XI, 17, 4; Velkov V., 1977, 40; Dinchev V., 1999, 41-63; Микулчиќ И., 2003, 108-112, 
обновата на раскошните доцноримски станбени објекти во Стоби ја сместува во првата половина на V век.

58 Cod. Theod. VI, 30, 2 (указ издаден на 6 јули 379 год.), XII, I, 119 (указ издаден на 31 јуни 388 год.).  
59 Not. Dig. Or. IX, 43.
60 Jovanova L., 2006c, 138-145; Јованова Л., 2006a, 163-174. Во текстот се елаборирани времето, историските услови 

и причините поврзани со изградбата на првото камено утврдување во Скупи. Изнесено е мислење дека непосреден 
повод за овој настан е продорот на дакиското племе Костобоки, аналогно на повеќето римски градови во Долна 
Мезија и Тракија, како резултат на дефанзивната политика и зголемувањето на безбедноста во внатрешноста на 
провинциите, изразени преку обновата, утврдувањето и системот на заштита на градовите и патната мрежа. 

61 Види заб. 6.

Л. Јованова, Скупи - сектор југоисточен бедем, културна стратиграфија (2008-2010)
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утвр дување, засега е откриен сосема мал дел од југозападниот крак, што е недоволно за 
раз  решување на сите непознаници поврзани со заштитата на Скупи во тој период.62 Тогаш, 
ѕи дините имале повеќе репрезентативна, одошто одбранбена улога, чија основна цел била 
потенцирање на статусот и функциите на градот како административно, стопанско, кул тур-
но и верско средиште. Во втората фаза, која го опфаќа времето на V-VI век, градот бил ут-
врден со нови моќни ѕидини, но површината на заштитениот опфат била намалена во однос 
на претходната фаза. Ваквиот крупен зафат бил само дел од процесот на целосна транс-
формација на градот Скупи којашто се манифестирала преку промени во изгледот, ур ба-
нис тичката структура, видот, содржината и намената на градбите. Во согласност со новите 
стан дарди и потреби, ѕидините стануваат основно обележје и показател за одбранбениот 
ка па цитет, воено-стратешкото и општествено-економското значење на Скупи во регионот 
и пошироко. Таквите обемни и скапи зафати биле дел од тогашната државна стратегија за 
заш титата на градовите, инфраструктурата, ресурсите и населението во внатрешната зона 
на источниот дел од Империјата. Оттука, развојните процеси на дарданската метропола 
Скупи во текот на V-VI век биле аналогни со трансформацијата на останатите поголеми доц-
но римски градови во внатрешнoста на префектурата Илирик. Кризата и метаморфозата на 
поголемите градови, меѓу кои се вбројува и Скупи, биле резултат на воено-историските 
при лики, честите внатрешни и надворешни немири, економското осиромашување, соци-
јал ните раслојувања, верските превирања, бројните миграции и демографски промени 
кои се случувале во V-VI век.63 Овие согледувања се компатибилни со резултатите од ис-
тра жувањата на доцноантичкиот хоризонт во Скупи. Откриените градби и наоди упатуваат 
на перманентни градителски активности со променлив интензитет и квалитет во текот 
на речиси целиот V-VI век.64 Потврда за таквата констатација се архитектонски структури 
(Градбата со апсида, одбранбениот ѕид, Градбата западно од бедемот и Градбата со портик) 
нај дени во секторот на Југоисточниот бедем. 

Археолошките докази за интензивни градителските зафати во Скупи во првата половина 
на VI век се контрадикторни со некои од податоците познати од античките извори. Имено во 
хро никата на Марцелин Комес е забележано дека метрополата Скупи била речиси потполно 
униш тена во катастрофалниот земјотрес од 518 година којшто ја погодил провинцијата 
Дар данија.65 Исто така, Скупи не се споменува меѓу градовите чии фортификации биле 
ново изградени или обновени во време на Јустинијановите градителски зафати.66 Таквите 
по датоци и малата истраженост на локалитетот Скупи во претходниот период придонеле 
да се заклучи дека урбаното живеење во Скупи потполно замрело по земјотресот во 518 
го дина, по што градот продолжол да живурка само како скромна рурална населба.67 

Новите резултати добиени со поинтензивно истражување на доцноантичкиот културен 
хо ризонт сè повеќе ги демантираат ваквите тврдења. Во овој контекст треба да се спомне 
по датокот од Синекдемот на Хиерокле, датиран околу 527 год., каде Скупи се спомнува со 

62 Jovanova L., 2006c, 138-145; Јованова Л., 2006a, 169-174, Изнесено е мислење дека првото камено обѕидие 
коe веројатно било изградено во доцниот II век, по продорот на Костобоките, продолжило да функционира и во 
наредниот период (III-IV век). Првичното утврдување (доцен I - прва половина на II век), доколку постоело веројатно 
имало земјено-дрвена конструкција (види заб. 8).  

63 Види заб. 48.
64 Koрaќевиќ Д., 1977, 143-177; Гарашанин М., Кораќевиќ Д., 1979, 31-46; Кораќевиќ Д., 1984, 7-34; Гарашанин 

М., Кораќевиќ Д., 1987, 79-96; Кораќевиќ Д., 1988, 155-165; Koraćević D., 1989, 101-107; Кораќевиќ Д., 2002, 76-177; 
Микулчиќ И., 1982, 27, 36-53, 56-58; Микулчиќ И., 1999, 255-258, 351-352; Ončevska Todorovska M., 2009а, 97-111; 
Ончевска Тодоровска М., 2010, 281-297; Ончевска Тодоровска М., 2011, 365-379.

65 Marcell. Com. Chron. Ad a. 518 (XI.1).
66 Procop. De aedif. IV, 1, 17.
67 Микулчиќ И., 1982, 41; Микулчиќ И., 1999, 351-352; Koрaќевиќ Д., 1977, 161; Гарашанин М., Кораќевиќ Д., 1979, 

44-46; Koraćević D., 1989, 103-104; Кораќевиќ Д., 2002, 43, 124-138.  
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ста тус на провинциска метропола.68 Оттука, произлегува дека последиците од земјотресот 
сепак не биле толку фатални, така што животот во градот наскоро повторно бил нор ма-
ли зиран. Откриените културни хоризонти и архитектонски структури на секторот од ју го -
источниот бедем, но и во централното градско подрачје, потврдуваат дека урбаното жи-
ве ење во нешто изменета форма (изглед структура и содржина) продолжило во текот на 
речиси целиот VI век.69 По конечното уривање и напуштање од употреба на градбите од 
пос ледната урбана етапа (одбранбениот ѕид, Градбата западно од бедемот и Градбата со 
пор тик) следел процес на нивно разградување, распарчување и дезинтеграција. Ваквиот 
хро нолошки развој и расплет на случувањата во Скупи е потврден со колективниот наод на 
монети од централното градско подрачје. Депото завршува со монета на Маврикиј Тибериј 
од 583/4 година, што може да послужи како terminus post quem non за крајот на раз војниот 
пат и организираното урбано живеење во Скупи.70 Оттука произлегува дека про це сите и 
времето на конечното замирање на градот се идентични и синхрони со сличните слу чу-
ва ња како во поголемите македонски доцноантички градови: Стоби, Хераклеја, Лихнид и 
Бар гала.71

68 Hier. Synekd. 655, 8.
69 Кораќевиќ Д., 2002, 124-138, 157-162; Лилчиќ В., 2002, 540-547, 623-625; Јованова Л., 2008b, 206-208; Ončevska 

Todorovska M., 2009а, 97-111; Ончевска Тодоровска М., 2010, 281-297; Ончевска Тодоровска М., 2011, 365-379.
70 Ончевска Тодоровска М., 2004, 28-42.
71 Хаџи Манева М., 2008, 383-389, во Стоби се најдени три остави кои завршуваат со монети на Маврикиј од 583/4 

година. Оставата од Баргала завршува со монета од 584/5 година, иако има мислења дека завршува во 601/2 година 
(Нацев Т., Јовановска Б., 2005, 193). Од Хераклеја потекнуваат два збирни наоди кои завршуваат со монети од 584/5 
година. Terminus post quem за оставата од Лихнид е 586/587 година.
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The archaeological excavations between 2008 and 2010 in the area of the Southeast defen-
sive wall were realized in order to confirm the location and to document the chronologically 
different phases of development of the city fortification of Scupi. The site is multilayered with 
large variety of deposits as part of different cultural strata, beginning with the Late Bronze Age, 
through the Roman Imperial Period and the Late Antiquity, all to the Middle Ages.   

Prehistoric period (Late Bronze Age, 12-10 century BC) – Small number of finds (pottery 
sherds and pieces of wattle and daub) from the Late Bronze Age were found during the exca-
vation of the foundations of the Roman domus. These finds cannot be attributed to concrete 
dwellings or a settlement layer.

Imperial period (late 1st – late 3rd century) - The excavations under the layers and build-
ings from the Late Antiquity in the south half of the investigated area revealed three different 
settle  ment layers from the Imperial period. The two older layers, which chronologically belong 
to the late 1st and the 2nd century, are full of remains from architectural structures with un-
known purpose, mainly built with dominant usage of wood.    

Late antique period/older stage (late 3rd – late 4th/middle of 5th century) – Three basic 
strata of construction with additional intervention, preadaptation and repurpose were docu-
mented as part of this period. All of the buildings are positioned in the northeast/southwest 
direction, identical with the urban structure of Scupi in that period. The previously ruined city 
house (domus) was repaired and the lane of the street to the west of the house was filled in the 
late 3rd and early 4th century. The so-called “Building with an apse” was built sometime later 
and its purpose is unknown. It is located to the west along the street, and to the opposite of the 
domus. The street continued to function with a new fill at a higher level, adequate to the level 
of the newly constructed buildings. New edges were set and there was a new drainage channel 
dug. The so-called “Micro-housing building” was constructed on top of the leveled ruins of the 
violently destructed domus. The building was abandoned during the 5th century as the result of 
a new violent destruction. 

Late Antique period/later stage (5th – late 6th century) – Three basic construction phases 
are confirmed as part of this period. The Late Antique defensive wall is the dominant structure 
that existed during the whole stage. The other contemporary and later buildings were posi-
tioned according to the defensive wall. The so-called “Building to the west of the defensive wall” 
was built on the interior of the defensive wall. The building had two later attachments and its 
purpose is unknown. At the same time, at the inner side of the building, the level of the terrain 
was raised by a fill of rubble which was used for foundation of the so-called “Building with a 
portico”. At a later stage, this building went through attachments and preadaptation. The de-
struction and abandonment of the Late Antique buildings was followed by a process of disinte-
gration and ruralization. Parts of the destroyed buildings were integrated in the micro-housing 
structures from the so-called post-urban period which existed until the early 7th century.

Medieval period (9th – 11th century) – The life was reestablished in the medieval period 
and the same area was first used for dwelling and later for burial.

s u m m a r y

LENČE JOVANOVA
Museum of the City of Skopje

SCUPI –SOUTHEAST FORTIFICATION WALL SECTOR
STRATIGRAPHY (2008-2010)
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МАРИНА ОНЧЕВСКА ТОДОРОВСКА
ЈУ Музеј на град Скопје

НОВИОТ ГОЛЕМ ТЕРМАЛЕН ОБЈЕКТ ВО СКУПИ

На територијата од римскиот град Скупи во текот на 2008 - 2011 година се одвиваа ар хе-
олошки истражувања со поголеми размери, при што беше започнато ископување на прос-
то рот од еден градски кварт, сместен во централниот дел на градот1 (сл. 1). Резултатите 
од истражувањата покажаа дека во квартот биле сместени два капитални објекти кои по-
тек нуваат од различни периоди. Големината и типот на градбите наложија новите зданија 
да ги добијат називите Голем термален објект и Голема ранохристијанска базилика, кои 
воед но се градби од суштинско значење за постоењето на градот во римскиот царски 
период и раното христијанство. Досегашните истражувања овозможија термалниот објект 
да биде истражен во голем дел, а се очекува објектот да се протега на површината од 
целиот град ски кварт2 (сл. 2).

Квартот во кој се наоѓа термалниот објект е ограничен од северната и од јужната стра на 
со две паралелни улици decumani, а од западната страна е улицата cardo maximus. Ново-
откриената бања излегува на источниот тротоар од улицата кардо и се наоѓа преку пат од 
доцноантичката бања во соседниот кварт, која е одамна позната во археолошката наука 
во Македонија.3 Според распоредот на откриените простории и направените ана ли зи 
на истражениот дел на новата бања, големи се индициите објектот да го опфаќа целиот 
градски кварт. На северната улица декуманус, која беше откриена при последните ис ко пу-
ва ња во 2011 година, во бањата е изведенвлез кој води во внатрешниот двор од го лемиот 
објект. Кон крајот на доцната антика во јужниот дел на оваа инсула врз дел од ба ња та е 
из градена Големата ранохристијанска базилика со атриум. Ѕидовите од овојголем бањ ски 
комплекс на ретки места се зачувани во височина до 30-тина сm.4 Квартот во кој се наоѓа 

1 Истражувањата на Големиот термален објект на локалитетот Скупи ги изведе Музејот на град Скопје, чиј ра -
ководител беше М. Ончевска Тодоровска, фотодокументацијата ја изработи С. Неделковски, а техничката до ку мен-
та ција К. Грујевска, дипл. инж арх.

 Onchevska Todorovska M., 2009b, 75-84.
3 Кораќевиќ Д., 2002, 97-120.
4  Како и во останатиот дел на Скупи, и на просторот на Големиот термален објект зачуваноста на ѕидовите е ми -

ни  мална, заради уништувањето од катастрофалниот земјотресот во 518 година, заради изведувањето на гра деж -
ни дејности од следниот културен хоризонт во времето на крајот на доцната антика (VI и почеток на VII век) и за-
ра ди нарушувања на тлото од современите скопски изградби на привремени објекти од монтажен карактер, што е 
видливо на голем дел од територијата на античкиот град.
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M. Ончевска Тодоровска, Новиот голем термален објект во Скупи

Сл. 1. Скупи 
– квартот со 
Големиот тер-
мален објект.

термата зафаќа дел од просторот во кој теренот благо се спушта од Зајчев Рид на југ, од 
каде рамницата се шири кон реката Вардар. Со тоа, одбирот на кос терен за изградба на 
тер  мата е во склад со римските принципи за изградба на ваков тип градба, задоволувајќи 
ги потребите за довод и одвод на вода. Чести се примерите за ваква поставеност на бањска 
град ба, па за споредба таква е позицијата на империјалните терми во Одесус.5

Големиот термален објект во рамките на досегашната истраженост претставува градба 
со квадратна основа, чиј правец на протегање е североисток-југозапад.6 Откриените де-
ло ви од новата скупска бања се надоврзуваат последователно со вообичаената пос та ве-
ност на аподитериум, фригидариум, тепидариум и калдариум. Истражени се повеќе прос-
тории, ходници, голем двор, а во термалниот дел кај калдариумот е најден еден пре фур-
ниум и остатоци од мали базени - кади. Досегашната истраженост покажува типична пос-
ледователна поставеност на просториите во римска бања. Така, во јужниот дел од објектот 
се сместени термалните простории. Поставеноста на овие простории во бањата го пот вр-
дува барањето на законитоста на римската архитектура, калдариумот и тепидариумот да 
бидат свртени кон сончевата југозападна страна.7 Притоа, топлото македонско сонце било 
добредојдено за капењето, кои во римските бањи вообичаено биле одвивани во поп лад-
нев ните часови, што е спомнувано во многу научни текстови.8

Во калдариумот се значително зачувани  елементите  од инсталацијата за подно загре ва-
ње (сл. 3). Се смета дека најочевидно покажување на римската хидраулична инженерија е 
из  град  бата на царски јавни бањи или терми, кои биле карактеристични градби на римската 

5 Бояджиев С., 2006, 37-79.
6  Терминот „термален објект“ по низата консултирања со литература од бројни странски истражувачи за овој тип 

градби, е усвоен како најприкладен во искажувањето и определбата на бањскиот комплекс со големи размери, а кој 
немора да биде исклучиво поврзан со користење на природни термални извори.

7 Vitruvius, De Arch. 5. 10. 1 Витрувије, 2006, 113-115.
8 Yegül F., 1992.
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ци вилизација. Сложеноста во изведбата на хипокаустниот систем и севкупната водоводна 
мре жа претставуваат цивилизациски напредок во техничка смисла.9 Калдариумот во овој 
тер мален објект во Скупи поседува базен-када со жешка вода, (alveus, solium), сместена во 
неговиот североисточен дел. Пространиот калдариум со апсидалното издолжување на 
северната страна допира до централната просторија во бањата. Всушност, тоа бил ба зен 
за врела вода со полукружна форма, чиј пречник изнесува 5,90 m. Тој е премачкан со слој 
хидростатен малтер со дебелина од 0,02 m. Малтерот на ѕидот во овој базен од гор но то 
подно ниво на хипокаустниот под е зачуван во височина од 0,75 m. Ѕидовите кон југ фор-
ми раат правоаголен изглед на просторијата, чија широчина е 7,90 m, истражената должина 
е 11,40 m, а просторијата продолжува под ранохристијанската базилика изградена врз тој 
дел од бањата. Аглите од ѕидовите на калдариумот се силно зајакнати, што покажува дека 
носеле високо поставена покривната конструкција, можеби куполна, како што биле ар-
хитектонски решени термите од империјален тип низ Империјата. Тоа секако укажува на 
примена на полукалоти и полуобличести сводови, кои ги носеле ѕидовите со голема ши ри-
на особено на аглите и нивниот начин на ѕидање. 

9 Kosso C. - Scott A., 2009, 330. За време на империјалниот период бањањето станало дел од прифатениот режим 
за лична хигиена, но пред тоа за социјализирање и рекреација, за разлика од самиот почеток на употреба на бањата 
за лично здравје и чистење. Во републиканскиот период се бањале во домот во мали соби, наречени лаватрини, 
сместени блиску до кујната за да се користи топлотен извор. Почетоците на изградба на јавни бањи се во крајот на 
III век пр. н.е.

Сл. 2. План на термата и ранохристијанската базилика врз неа.
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Под подот на калдариумот е сместено подното загревање - хипокаустниот систем.10 (сл. 4). 
На источната подолжна страна на калдариумот е сместено ложиштето, кое се употребувало 
од дворот на бањата. Од отворот на ложиштето е зачуван прагот од надворешната стра на 
и ѕидовите во мала височина, кои формирале лак. Подот за загревање е навидум по де-
лен со краткиот ѕид, заради комбинирање на количина на топлина и стекнување и одр-
жу вање на бараната температура во неа. Системот за подно загревање е изграден со го-
лема раширеност во просторот, за што укажуваат поставените ѕидчиња за усмерување на 
топлиот воздух и густината на вертикално поставените суспензури и хипокаустните столб-
чи ња. Од отворот за ложење кон внатрешноста на системот за загревање е изведен ходник 

10 Најрана археолошка потврда од систем за подно загревање, познат како hypocaust, бил најден во стобските 
бањи датирани во доцен II век пр. н.е. Во ниедна од многуте евидентирани  империјални терми не е зачуван во 
целост системот за загревање, како што римското пристаниште Остија нуди точни показатели за оваа проблематика. 
Проу чувачите на римските бањи посочуваат два вида на системот за загревање на водата. Според пишувањето на 
Витрувиј, римскиот архитект од времето на Август, имало два употребливи резервоари, од кои еден бил бојлер, 
сместен врз ложиштето, а вториот систем вклучувал употреба на резервоар наречен „желкина школка“, со што на 
пониско ниво на бањата загреаната вода била во можност да циркулира низ базените. Овие успешни начини на 
загревање на водата биле користени во сите делови на Империјата. Како придружен услов за успешно загревање 
била применувана ориентацијата на просториите кон сончевата светлина.

Сл. 3. Полукружниот базен во 
калдариумот.

Сл. 4. Хипокаустен систем за 
затоплување на бањата.

M. Ончевска Тодоровска, Новиот голем термален објект во Скупи
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Сл. 5. Детаљ од хипокаустот.

Сл. 6. Дел од калдариумот и 
базиликата врз него.

Сл. 7. Аподитериум.
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Сл. 8. Изглед на ѕид во аподитериум.

од ѕидови, изградени од хоризонтално поставени тули. Столбчињата се изградени од тули 
со квадратна форма (0,28 х 0,28 m), редени во височина по седум, така што секое ѕидано 
столп че има височина од 0,50 m. Суспензурите ја имаат истата височина со пречник од 0,20 
m. Тие се зацврстени врз керамички тули со слој на глина или биле поставувани директно 
врз малтерниот под. Горното подно ниво на просторијата е изведено со хоризонтално пос-
та вени големи керамички тули (0,57 х 0,58 х 0,065 m) и со нив се премостувал празниот прос-
тор меѓу столпчињата и суспензурите. Врз нив бил нанесен дебел слој хидростатен малтер 
(со дебелина од 0,12 - 0,15 m). Горната површина на мазно зарамнетиот малтерен под е из-
ве дена со покрупни делчиња на кршени тули (сл. 5). Во јужниот дел од хипокаустниот под 
од источната страна е изграден ѕид, нормално поставен на надворешниот, кој ја пресекува 
вна трешноста на подот. Неговата височина изнесува 0,50 m, со што се потврдува височината 
на двете нивоа од подниот систем за загревање. Овој ѕид е изведен во истата техника на 
ѕидање како северниот ѕид со полукружна форма, односно ѕидаријата е полнетица од 
ситен чакал со малтер, т.н. римски бетон во градежништвото. И овој ѕид на површината е 
за  малтерисан со слој од хидростатен малтер, како останатиот дел на просторијата. Кон југ 
подот е исполнет со 6 реда ѕидани столпчиња и суспензури, употребени по правилото на 
ре дење во хипокаустните подни системи. Во западниот дел на калдариумот била сместена 
када, за која веруваме дека била наменета за топла вода, а која е зачувана само во траги. 

Кладариумот продолжува на југ под нивото на новооткриената Голема ранохристијанска 
ба зилика, која е датирана во почетокот на VI век11 (сл. 6). Продолжувањето на калдариумот 
кон југ покажува дека оваа просторија зафаќа простор во должина од околу 30 m, заради 
чие затоплување веројатно било во употреба уште едно ложиште. Продолжувањето на 
хипокаустниот систем кон југ укажува дека затоплуваниот простор бил со големи ди мен-
зии и дека имал задача да загрева повеќе кади или базени. Во еден агол од ѕидот на севе-
ро источната страна бил изведен отвор, кој служел за исфрлање чад од загреаниот под, за 
што служела керамичка цевка со посебни димензии.12

Во северниот дел на градбата се наоѓа аподитериум кој има правоаголна, издолжена 
форма и димензии 20 х 7,40 m (сл. 7). Источно од аподитериумот се наоѓа ходник со 

11 Ončevska Todorovska M., 2009а, 97-111; Ončevska Todorovska M., 2011, 365-380.
12 Во овој текст се опфатени сознанијата од истражувањата до 2011 година. За истражувањата на јужниот дел од 

калдариумот, кои се наоѓаат под атриумот на ранохристијанската базилика, изведени во 2013 година, види: Jovanova 
L. - Ončevska Todorovska M., Scupi southeastern defensive wall sector and the thermae-atrium complex. Skopje (во печат).

M. Ончевска Тодоровска, Новиот голем термален објект во Скупи
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ширина од 2,80 m, во кој од северната страна се влегувало од улицата decumanus maximus, 
а кој водел кон големиот двор со централна позиција на комплексот. Објектот продолжува 
кон исток, со чие доистражување ќе се добијат многу податоци за големината и формата 
на ба њата (сл. 8). Бањскиот комплекс се протега во должина од речиси 68 m. Во ширина, 
до  се гаш ните истражувања покажуваат дека тој достигнува над 30 m, но со показатели на 
негово про должување, така што тој ја опфати целата градска инсула.

Централната просторија во многу нешта се одделува од останатите простории во објектот 
(сл. 9). Просторијата има издолжена форма (14,80 х 9,50 m) поставена на повисоко ниво од 
окол ните, а подот и долниот дел од ѕидовите се изведени од дебел слој хидростатен малтер, 
за вршен од горната страна со мермерно поплочување. При истражувањата се утврдени две 
нивоа на подот, чија изведба покажува дека биле изведени во различни временски пе рио-
ди. Во неа нема изведено подно загревање.13 Оваа просторија кон исток завршува со ниша, 
во форма на мало апсидално проширување, чиј дијаметар изнесува 3 m, а кое во вна треш-
носта било целосно поплочено со мермерни правоаголни плочкисо зелени нијанси, кои ги 
пок ривале ѕидовите на апсидата. Подниот дел од неа бил поплочен со подебели мер мер-
ни плочки од истиот мермер, а дека и подот на останатиот дел од просторијата бил поп-
лочен со мермерни плочи, сведочат зачуваните неколку плочки во еден агол. Во нишата 
била поставена голема мермерна скулптура на божицата Венера, која доминирала во оваа 
прос торија, очигледно многу значајна за градбата.14 Оваа просторија била централно пос-
та вена во западниот дел на бањата, во која се собирале посетителите како главно место за 
комуникација. Внатрешните димензии на просторијата се 11 х 6 m, без апсидата. Во пос лед-
на та преправка на објектот оваа просторија од западната страна била скратена, така што 
должината била сведена на 6,40 m, на сметка на добиениот простор за значително помала 
влез на просторија од истата страна, односно од страната на улицата кардо. На теренот се 
кон статирани две фази на преѕидување на оваа просторија  (сл. 10, 11, 12).

Ѕидовите на централната просторија и калдариумот се изведени од камења со различна 
го лемина, со кои се запазени хоризонтални редови, а се поврзувани со дебел слој од бел ва-

13 При ископувањето на овој дел од бањата е направена контролна сонда, со што покажа дека под оваа просторија 
немало систем на подно загревање.

14 Ončevska Todorovska M., 2012, 347-358; 

Сл. 9. Разни фази на градење во централната просторија на бањата.
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ровен малтер, односно биле потопувани во малтерот во стилот на т.н. римски бетон.15 Само 
на некои места се видливи редења на тули со кои се утврдувала хоризонталата при ѕи да-
ње то. (сл. 13, 14). Начинот на ѕидање поголеми внатрешни простории да бидат покриени 
без внатрешна потпора било условено од користењето на бетонот. Тоа, пак, придонело да 
се градат поголеми и комплексни бањи, со честа примена на отворен простор и покриви на 
сводови.16 Подовите на овие две простории биле изведени од хидростатен малтер. Во шу-
тот од калдариумот се констатирани остатоци од фрескодекорација, кај која доминираат 
тем ноцрвена, сина и окер боја. На нив е можно распознавање потесни и пошироки ленти, 
де лови од ликовни претстави и графити, додека, пак, ѕидовите на централната просторија 
биле декорирани со мермерни плочи со светлозелена и светлоцрвена боја. Во шутот од 
цен тралната просторија се најдени фрагменти од ѕиден мозаик, на чија површина имало 
тен ка златна фолија (сл. 15, 16).

Ѕидовите на аподитериумот се изградени од правилно изведени хоризонтални редови 
од тули и камења, исто така поврзувани со бел варовен малтер. Внатрешноста на ѕидовите 
од аподитериумот се измазнети со дебел слој бел малтер, а на малтерниот слој нанесен на 
над ворешната страна на ѕидовите изведени се низа вкрстени врежани линии кои можеле 
да послужат за полесно прицврстување на украсни плочки на фасадите (сл. 17).

Во средишниот дел од целиот објект, каде се протега внатрешниот двор/атриумот, 
прос  то рот во височина од околу 2 m беше исполнет со речиси целиот градежен материјал 
од урнувањето на западниот дел на зградата. Наоѓањето на градежниот материјал само на 
оваа страна на објектот укажува на наглото урнување на објектот кое можело да биде пре-
диз  викано од земјотрес. 

Средишниот дел од овој голем објект претставува дворно место, во кое само во еден 
дел се одвивале активностите поврзани со техничкото одржување на системот за заг ре-

15 Се смета дека првиот римски бетон почнал да се користи околу 300 г. пр. н.е. и во него како врзивно средство 
бил употребуван „пуколански“ цемент од Пуцола (Puzzola) кај Непаол. Бетонот се состои од цемент, агрегати, како 
што е чакал, песок и вода. При мешање на овие состојки, водата и цементот прават хемиска реакција, хидратација. 
Резултатот е материјал сличен на особините на каменот. Бетонот има голема сила на компресија, а мала на затегање, 
односно тој е цврст и поднесува голема тежина, со мала свитливост. Римјаните со воведувањето на овој материјал во 
градењето ги зачувале од пропаѓање големите објекти, од кои некои и денес делумно опстојуваат.

16 Fagan G., 2002, 83.

Сл. 10. Подот во централна-
та просторија без систем за 
загревање.
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ва ње во термалниот објект. Во ѕидовите од ходникот меѓу аподитериумот и т.н. цен трал на 
просторија биле поставени канали за одвод на вода. Дворното место, иако не е до ис тра-
жено, покажува елементи на уреден и осмислен атриум, приготвен за разонода на по се-
ти телите. Атриумот заземал голема површина, кој со изградени рабници за седење на фа-
са дата бил приготвен за подолготраен престој во него. Во дворот се најдени остатоци од 
долг масивен столб со измазнета површина и фрагменти од јонски капители, кои според 
ди  мензиите и видот на каменот со бледо жолта боја припаѓале на иста колонада17 (сл. 18). 
По  ложбата во која е најден укажува дека бил поставен во источниот дел од термата кој е 
не  истражен. Очигледно е дека столбот заради големината и тежината при уривањето не 
можел да биде многу поместен од своето лежиште, што укажува дека во источниот дел на 
термите веројатно се наоѓале колонади со јонски капители. Нејасна е нивната намена, но 
можеби станува збор за палестра или, пак, се во состав на уште поексклузивен дел од об-
јек  тот, каде може да се очекува главниот влез во него.18

17 Пречникот на столбот изнесува 0,80 m во најширокиот дел, а зачуваната должина изнесува 2,70 m.
18 Како можни решенија се примерите од Остија, каде една од многуте бањи, т.н. Терма на шест столба, од првата 

половина на II век, во просторот на внатрешниот двор има две колонади од масивни столбови, кои оформуваат 
палестра. Во друга бања во Остија, т.н. Терма на Нептун, која има квадратна основа, речиси половина од неа е 

Сл. 11. Цртеж – Пресек на разни градежни фази во централната просторија.

Сл. 12. Цртеж – Источен ѕид на централната просторија.
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Фасадата на зградата од страната на дворот е невообичаено разиграна. Централната 
прос торија и калдариумот таму формираат мала ниша, на чии ѕидови се изведени раб ни -
ци за седење. Во нишата е in situ најден еден почесен споменик. Тој е изработен од камен, 
има правоаголна форма и е вертикално поставен во аголот од дворот. Врз него е пос -
тавен капител, украсен со палмови листови (сл. 19). Капителот е споен со споменикот со 
лиена бронза, а отворот од горната страна на капителот укажува дека врз него стоел друг 
непознат предмет, кој можеби најмногу го означувал карактерот на посветеноста на спо-
меникот. На предната страна од споменикот е испишан текст на латински јазик, кој го повр-
зува подигањето на термалниот објект со едил во градот Скупи.19 Едилот бил деку ри он на 
колонијата и заради почест кон едилската должност, со декрет на Советот на де ку рионите, 
му било доделено местото за поставување на ова обележје. Подигањето на тер ми те го 
повр зуваме со функцијата на едилот во градот.

Уште еден камен споменик е најден на просторот од Големиот термален објект (сл. 20). 
При ископувањето на централната просторија е најден дислоциран вотивен олтар. На една-
та страна од жртвеникот има врежан текст на латински јазик поставен во рамка. Текстот 
збо  рува за посветеноста на возвишената божица Венера на жителите на колонијата Скупи 
од именуваните дуумвир квинкенал Јулиус Антониус Лупус и неговата сопруга Гентијане.20 
Во  тивниот олтар е најден веднаш до улицата кардо, па оттаму помислата дека вака важен 
спо  меник за градот, кој е во врска со градската бања, би бил поставен токму на главната 
улица во градот. 

Во апсидалниот простор на централната просторија била поставена голема мермерна 
скул птура на Венера Пудика21 (сл. 21). Статуата на Венера беше пронајдена во просторот 

палестра, а во другиот дел се наредени последователно бањските простории. 
19 Onchevska Todorovska M., 2009b, 79-80, сл. 6, 7; Basotova M., 2011, 361. Текстот испишан на латински јазик: Aug 

(ustae, usto) sacr(um) / Q(uintus) Axenna / Q(uinti) f(ilius) Fab(ia) Rufus / dec(urio) col(oniae)/ ob honor(em) / aedilitatis / 
l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).

20 Basotova M.,  2012, 259-366, текстот испишан на латински јазик: Deae Vene(r)I / aug(ustae) sacr(um) / M(arcus) 
Ant(onius) Lupus II / vir item II vir q(uin)q(uenalis) / col(oniae) Scup(inorum) et Ae / lia Genthiane  / eius.

21 Ončevska Todorovska M., 2012, 347-358, каде при печатењето е изоставена фотографија на конзервираната и 
реставрираната скулптура на Венера Пудика. Во овој текст е прикажана на сл. 21 и може да се види извонредно 
ретката изведба на скулптурата, по изведената конзервација и реставрација на делото поставено во изложбената 

Сл. 13. Западна 
просторија во 
бањата.
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Сл. 14. Цртеж – Изглед на источен ѕид во калдариумот.

Сл. 15. Делови од фрески најдени во бањата. Сл. 16. Графити најдени во бањата.

вед наш до апсидалниот ѕид, во испружена положба, речиси во целост, легната на нејзината 
зад на страна. Скупската статуа е изработена од бел ситнозрнест, прецизно измазнет мер-
мер со потекло од островот Парос во Егејското Море. Цртите на главата, фризурата, пог-
ле дот и нејзината поставеност, потоа издолжени раце со кои го сокрива голото тело, дел-
финот поставен до нозете, упатува дека скулптурата е дело на големи мајстори на анти ка-
та, увезено од некој голем скулпторски центар од Источниот Медитеран. Скупската скулп-
ту ра припаѓа на типот Венера Пудика22 и претставува врвно дело на римски скулптори, 
следбеници на Праксителовата уметност, изработена во II век.

Божицата Венера е често поставувана во термални објекти, со што се искажувала по-
вр  заноста на Венера со водата. Голото тело на божицата и присуството на делфинот се 
по врзуваат со митолошката претстава на излегување на Венера од морската пена, што во 
рим скиот период бил чест мотив применуван во бањите со поставување скулптури или 
како тема на ѕидни фрески. Присуството на извонредната скулптура на Венера уште повеќе 

сала во Музејот на град Скопје. 
22 LIMС VIII/1-1997, 192-230. Скулптурата е опредлена како тип IV: Венера необлечена што стои, варијанта А: 

Книдска, Капитол, Медичи. Венера од Скупи, кат. бр. 143.
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Сл.17. Делови од централната 
просторија и аподитериумот.

Сл. 18. Столб и капител во 
атриумот на бањата.

Сл. 19. Споменик со капител 
во атриумот.
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го зголемува значењето на овој голем и значаен објектот во градот. Нејзината поставеност 
во апсидата имала доминантна положба во однос на просторот на централната просторија 
во објектот, па посетителите на бањата несомнено имале пријатна можност да уживаат во 
при  суството на ова омилено божество кај Римјаните.23

При истражувањето на дел од просториите од северниот дел на градбата се најдени 
по веќе де лови од камени споменици или од архитектонска декорација, секундарно пос-
та  вени во вре ме то на доцната антика, како дел од т.н. микростанбен комплекс. Меѓу нив 
за одбележување е еден камен постамент со димензии: 1,35 х 0,40 х 0,52 m, каде на пред на-
та страна во релјеф е прет ставен орел со раширени крилја, кој со канџите од нозете држи 
венец. Овој империјален мотив бил често присутен на споменици и јавни згради низ Им пе-
ри јата24 (сл. 22).

Големиот број монети, фрагменти на грнчарски садови, глинени ламби, многу стаклени 
са дови, коцка за играње изработена од коска, разни метални предмети, укажуваат за раз-
но видната функција на просториите во бањата. Повеќето фрагменти од мозаици, како под-
ни изведени од поголеми тесери врз дебел слој на малтер така и ѕидни мозаици, каде што 
била употребена и златна фолија, заедно со бројните фрагменти од фрески изведени во 
богат колорит и разновидни графити омилени во римската уметност, укажуваат на ка рак-
те рот на овој голем термален објект во Скупи. 

Проучувањата на оваа бања од јавен карактер покажуваат дека градбата била изградена 
во II век. Зградата опстојувала долго време. Остатоците од неа укажуваат дека во неколку 

23 Ončevska Todorovska M., 2012, 357; Ončevska Todorovska M., 2016, 71-73, fig. 7.
24 Ončevska Todorovska M., 2016, 69, fig. 6.

Сл. 20. Вотивен олтар. Сл. 21. Мермерна скулптура на Венера Пудика.
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пати биле изведувани градежни измени на планот. Крајот од доцната антика е последниот 
пе риод на користење на просторот од бањата, кога на тој простор се протегале дел од жи-
веа лиштата од т.н. микростанбен комплекс во Скупи.

Во многу градови од Римската Империја, особено термалните објекти опстојувале во 
многу долг период, иако составните делови од овие објекти, особено хипокаустните сис-
теми, биле подложни на чести уништувања, па со тоа следеле бројни поправки и преп-
рав ки. Овие објекти биле многу скапи за изведба, биле целосно или делумно ко рис те-
ни и во доцноантичкиот период, што е случај и со Големиот термален објект во Скупи. 
Со досегашните ископувања на бањата истражен е голем дел од неа, а за откривање на 
целосен обем и изглед потребни се натамошни големи истражувања. Анализите на до се-
гаш ните ископувања на теренот покажаа дека објектот е изграден во II век, во време на 
го лемиот градежен подем од раноцарскиот период, па со извесни преправки опстојувал 
и во периодот на доцната антика.25 Во прилог на тоа се датирањата на вотивниот олтар 
пос ветен на Венера26 и скулптурата на Венера Пудика27 во II век. Евидентни преправки 
објек тот доживеал во текот на IV век и во таква форма бил во употреба веројатно до V 
век. Потоа, во почетокот на VI век врз дел од него е изградена ранохристијанска базилика, 
пред чија изведба биле урнати дел од бањата заедно со скулптурата на Венера, а само 
северозападниот дел од зградата бил преправен и преграден и бил употребуван до крајот 
на доцната антика, кога врз целата градба биле градени малите трошни куќи за живеење и 
по некоја работилница од т.н. микростанбен комплекс од периодот на VI и почетокот на VII 
век.28 Не може со сигурност да се каже кога бањата престанала да се употребува, но се ка ко 

25 Анализите се правени на основа на истражената архитектура и преку бројните движни наоди на грнчарија, 
метални и коскени предмети и монети. За изделување се: монета најдена на подот во централната просторија со 
скулптурата на Венера, која е кована од Клавдиј (инв. 25339); монета која припаѓа на II век најдена во апдитериумот 
(инв. 26068); монета најдена во дворот на бањата кована од Хадријан (инв. 26243); Oncevska Todorovska M., 2016, 
63-67.

26 Basotova M., 2012, 364.
27 Ončevska Todorovska M., 2012, 355.
28 Во контекст на забелешка бр. 21 најдоцните монети потекнуваат од V и раниот VI век. За одбележување е златна 

Сл. 22. Постамент со релјефна претстава на орел. 
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дека е во прашање периодот од доцната антика, бидејќи во меѓувреме следат разни преп-
рав ки на делови од бањата, со кои просториите се посебно приспособени како помали 
прос  тории сместени до улицата кардо, но и до северната улица декуманус со можност за 
нив но користење од страната на наведените улици. Тие простории биле користени како 
про  давници, но и работилници за изработка на помали утилитарни предмети. Како важен 
мо мент при анализите врзани за престанокот на користењето на објектот како бања е нао-
ѓа њето на огромното количество градежен шут и паднатата скулптура на Венера Пу ди ка 
во просторот на атримуот од бањата, веднаш до местото на кое била поставена. Заед но со 
неа во шутот беа најдени остатоци од делови од неколку ѕидани конструкции во фор ма на 
лаци.29 По урнувањето на калдариумот и централната просторија со скулптурата на Венера, 
како следен културен хоризонт се појавуваат остатоци од просториите од т.н. ми кро стан-
бен комплекс датиран во крајот на доцната антика, хоризонт кој се одликува со крајно 
поед ноставен начин на изградба и живот во него. Овој културен хоризонт не е на секаде на 
прос торот од бањата поставен со претходно нивелирање на тлото, односно со затрупување 
на остатоците од претходниот период и зарамнување на површината на земјата. Напротив, 
микро станбениот комплекс е поставен и на многу пониско ниво, од нос но го има и врз 
оста тоци од долниот хипокаустен под на калдариумот. Затоа, не може со точ ност да се 
одре ди крајот од постоењето на бањата, имајќи ја предвид пренамената на прос ториите 
свр тени кон двете улици кои егзистирале до крајот на доцната антика. Според сос тавот и 
на чинот на наоѓање на градежниот шут, големи се показателите дека земјотрес го урнал 
об јектот при крајот на доцната антика, кога настапила изградбата на доцноантичкиот ми-
кро станбен комплекс на Скупи. Во меѓувреме егзистирале само пренаменетите помали 
прос   тории до улиците, како остаток од некогашниот голем бањски објект. Со тоа останува 
не   јасно постоењето на делот од бањата со топлите простории и централната просторија 
со скулптурата, покрај новата намена на приспособените помали улични простории во пе-
рио  дот на доцната антика во IV-VI век, односно дали кај нив престанала примарната намена. 
Из  ме ните на градбата во доцната антика претрпеле неколкуте новооформени простории 
до улицата кардо кога станале простории со влезови од улиците. Инаку, јавното капење во 
Им пе ријата сè уште било актуелно во IV и раниот V век, што се согледува на пример пре-
ку бањите во Остија, кога само една од богатите доцноантички резиденции имала своја 
бања.30 Секако дека со истражувањето во целост на Големиот термален објект во Скупи ќе 
се овозможат услови за негова подетална и попрецизна детерминација и откривање на 
сите особености.

Бањите се најсуштествените урбанистички и проектни решенија на римската архи тек-
тура, како сложен градежен објект, како умешност на доведување и одведување на во-
дата и како традиција кон култот на нега на телото. Јавните бањи се редовно големи и 
рас   кошни градби, односно комплекси од градби со простории за топла и студена вода, 
ба  зени и други дополнителни простории. Римската смисла за синтеза за едноставност, за 
строгост на пропорциите и за практичност, ни во едно друго подрачје не дошол до полн 
израз како во архитектурата. Термалните објекти биле од особен интерес на проучувачите 
на римската архитектура уште во античко време. Современите автори ја потврдуваат те-
жи ната во класифицирањето, а со оглед на степенот на големината, разновидноста и ис так-
на тоста на урбаното градење, ги вбројуваат во неколку групи.31 Истражувањата на новата 

монета од Леон I (457-474) (RIC X 611, во: Kent J. P. C. Roman Imperial Coinage, Volume X (The Divided Empire andthe Fall 
of the Western parts. London, 1994) најдена на просторот над влезниот ходник во термата од нејзината северна страна.

29 Беа најдени речиси цели ѕидани конструкции во форма на лаци и други делови од ѕидање со тули и малтер, 
кои, за жал, при обидот да бидат евидентирани и извадени од шутот, веднаш по откривњето се распаднаа.

30 Ward-Perkins J. B., 1977, 148-149.
31 MacDonald W. L., 1986, 116, каде е претставена следната класификација: 
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скупска терма покажуваат дека објектот се проширува кон источната страна. Во тој правец 
про должуваат да се редат простории со кои ќе го заокружат атриумот. Според сите нејзини 
ка рактеристики, скупската терма би можело да биде вброена во типот империјални тер ми 
со симетрична поставеност кои формираат блок, чиј претставник на Балканот со нај ком-
плексна изведба е бањата во Истмија кај Коринт.32 Бањата во Истмија е изградена во II век 
врз остатоци од хеленистичка, а била во употреба до крајот на IV век и во неа двата реда 
простории, топли и ладни, се редат паралелно. Според досегашниот истражен дел од скуп-
ската терма и повеќето градежни елементи кои се наоѓаат на теренот, таа припаѓа на типот 
од посочената бања. Следна бања, од низата бањски градби на Балканот со сличен рас-
поред е таа во Улпија Ексус (Ulpia Oecsus) во областа Плевен, Бугарија.33 Овие бањи се со 
малку помали димензии од скупската. Изградени се исто така во раноцарскиот период, а 
централниот простор кај нив е средишна просторија со монументални димензии, додека 
кај скупската е голем организиран двор. Во однос на централната просторија, која води по-
текло од поранешна палестра, околу која се нижат паралелно поставени споредни прос то-
рии и во поедноставна форма кај помалите бањи, се смета дека овој архитектонски план е 
стандарден во Римската Империја, за подоцна од него да бидат изведени разни слични ти-
пови на бањи. Сепак, основна поделба на римските бањи е во два типа: балнеа и терма. Ма-
лите приватни бањи биле наменети за поексклузивна клиентела, каде се избегнувала вре-
вата и гужвата од многу посетители. Balnea била јавна зграда за бањање, изградена како 
приватен посед за профит и објектите од тој тип често биле изнајмувани за таа намена. 
Thermae, јавните бањи, биле прекрасни зданија, подарок за народот од богати жители, а 
потоа и од императорите. Првата разлика меѓу нив е што балнеата е мала зграда, често 
во приватна сопственост и погодна за сместување на градско земјиште, додека термите 
се големи зданија, на пример, како тие на Каракала, речиси секогаш биле сопственост на 
градот или државата и зафаќале голем простор. Големите бањи биле поставувани како 
јавен подарок, тие првично биле основани од државата или градот, а честопати биле осно-
ва ни и од приватна донација.34 Како и да е, мотивацијата од патриотизам, филантропија 
или политичка замисла за стекнување популарност, резултатите од секој тип донации за 
бањите придонеле за создавање на важна урбана средина за жителите на поголемите 
град ски средини.35

−	 мали бањи, сместени на агол од улица, со минимален број на простории - со четири до шест простории, чија 
архитектура е непрепознатлива до точка на анонимност;

−	 бањи со специфична организација на комплексот со пет до десет простории (Бањата на седум колонади во 
Остија; Големата бања во Лептис Магна);

−	 згради со големи димензии со десет или дваесет простории, кои се асиметрични и со нерегуларности во 
изведбата, организирани во империјален тип (во: Амиен; Тимгад и Камиса во северна Африка; Бањата на 
Фаустина во Милет);

−	 верзија на империјален тип: симетричност на двете страни од главната оска (Одесос, Гераса на Блискиот 
Исток, Ламбесис во Северна Африка).

−	 официјален империјален тип бањи, по модели на оние на Трајан, Каракала, во Рим, огромни симетрични 
комплекси со четириесет и повеќе простории плус градини (Триер, Ефес, Сардис).

32 Gregory T.E., 1995, сл. 2-3; Farington A., 1987, 50, каде во исцрпната анализа на термални објекти во југозападна 
Мала Азија прави нивна типолошка анализа: комплекс бања-гимназиум и придружни згради, деловите од зградата 
на бањата се поставени во низа, деловите од зградата на бањата формираат блок, комплекс бањи каде централно 
има правоаголна галерија.

33 Иванов Р. Т., 2007, 9-24, авторот наведува дека во 250 година Готите го нападнале градот, кога објектот бил урнат.
34 Yegül F., 1992, 43-45, 47. 
35 Kosso C. - Scott A., 2009, 330-334. Во V век околу 1500 луѓе можеле во исто време да престојуваат во бањата 

на Каракала, а двоен број посетители во Диоклецијановата. Архитектурата на овие империјални бањи е толку 
грандиозна што во XIX и XX век американски архитекти ги искористиле како модел при конструирање на главната 
железничка станица во Њујорк.
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Римските бањи имале многу други функции покрај основната намена за одржување 
на хигиената, а нивната јавна природа правела погодна средина за развој на социјалната 
врска преку одвивање разговори во обична секојдневна средба, бизнис-договори, до до-
бивање информации за крупни политички случувања.36 Бањите изградени до I век пр. н.е. 
сè уште имале случаен распоред на просториите, без обид за редовна примена на сос та-
вот на просториите, било линеарен или симетричен. Со изградбата на Нероновата бања 
ар хитек тонскиот план за голем објект заснован на симетрична оска, бил прв од таков вид. 
Си метричниот план продолжил во конструкциите на бањата на Тит, која била подоцна 
пок риена од бањата на Трајан. Изгледа дека сè до времето на Трајан империјалните гра-
деж ни проекти во Рим не се карактеризирале со униформираност. Размислувањата на 
проу чувачите водат кон помислата дека од бањата на Трајан до императорската бања во 
Триер во IV век има сепак малку разлики. Неопходно е правењето разлики меѓу големите 
офи цијални згради во кои оската е предоминантна кај повеќето смели згради, како таа на 
Цен тралната бања во Помпеја. Подоцна композицијата содржела помалку ригорозност и 
па теката на движење, аподитериум, фригидариум, тепидариум, калдариум и враќање во 
апо  ди териумот, станува позначајна отколку геометриската дисциплина во организирање 
на прос торот. Благодарение на симетричното повторување на просториите, било овоз мо -
жено вра ќање во фригидариумот или аподитериумот преку поврзувачки простории на-
редени околу централниот двор.37

Во провинциите на државата доминираат бањи со помали димензии, што може да се дол-
жи на нивната неспоредлива економска моќ, социјален и културен статус во однос на Рим, 
каде се изградени бањски комплекси од највисоките дострели на римската архитектура.38 
На Балканот, пак, честа карактеристика е отсуство на некоја од просториите вброени во 
пра вилата за изградба на термални објекти, што веројатно е одраз на хеленистичките тра-
ди ции, за поедноставен режим на капење од римскиот. Во Македонија39 само Големиот 
тер мален објект во Скупи претставува бања од империјален тип од раноцарскиот период. 
Ос танатите откриени бањи се доцноантички и со поинаков карактер. На територијата од 
Србија меѓу мноштвото антички бањи од раноцарскиот период Виминациум имал јавни 
тер ми од I-IV век, Маргум имал балнеум од II-IV век.40 Во Бугарија во градовите Одесус, 
Сердика, Филипополис имале големи терми од императорски тип.41

Термите изградени во раноцарскиот период практично го оддаваат слободарскиот дух 
на периодот, воведувајќи ги теориите за новиот отворен стил на живеење, во многу ас пек-
ти исполнет со навраќање кон хеленистичките естетски и морални вредности, воед но ги 
демонстрираат богатството и моќта на новата елита, која во чекор ги следи од не су ва ња та на 
императорите. За значењето на бањите во доцниот републикански и ра но цар  ски от период 
зборува и записот на Агрипа од I век, каде вели дека во 33 год. пр. н.е. во Рим имало 170 бањи.42 
Заслугата на Агрипа е и податокот за преземањето на контролата врз одржувањето на јавните 
бањи во градот, со што овој вид ангажман станува дел од про фе си јата на административно 
високо позиционираните личности, како што се censoros или aediles. 

36 Yegül F., 1992, 30.
37Adam J. P., 2005, 562. 
38 Општо познати се седум бањски палати во Рим изградени од императорите Агрипа, Неро, Титус, Трајан, 

Каракала, Диоклецијан и Константин.
39  Миклучиќ И., 2003, 154-159, 160-163; Gjorgjievska A., 2009, 69-74, Нацев T., 2008, 95-109; Тасева С. - Секулов В. П., 

2007:,105-116.
40 Јеремић Г. – Гогић А., 2012, 27. Прикажан е список со вкупно 38 терми и балнеуми во римските провинции на 

тлото од Србија.
41 Бояджиев С., 2006, 37-79; Madjarov M., 2009, 59-68.
42 Adam J. P., 2005, 562; Grimal P. – Woloch G. M., 1983, 73-74.
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Термалниот објект во Скупи со големината, бројноста на просториите, редоследот на нив-
на та поставеност во објектот, големиот централно поставен и просторно осмислен атриум, 
рет ко убавата и ценета изведба на мермерната скулптура на Венера, како и со камените спо-
меници во него, наговестува дека тоа бил голем комплекс изграден во централното град-
ско јадро и податоците што ги нуди овој објект се од суштинско значење за позицијата и 
рангот на овој римски град.43 Особеностите на термата во Скупи се препознатливи кај број-
ни големи термални градби во римската држава низ целиот раноцарски петриод.44 Спо ред 
големината на античкиот град Скупи, за потребите на бројното население низ целиот пе-
риод од постоењето на градот не биле доволни досега откриените две бањи во градот, кои 
потекнуваат од раноцарски и доцноантички период и затоа се очекува во градот да бидат 
откриени уште објекти од ваков карактер. Пронаоѓањето на ваков капитален објект го 
потврдува културното и социјалното ниво на жителите во градот, со што Скупи покажува 
дека бил вистински припадник на Римската Империја.                                                                                          

   

43 Обожувањето на бањите и нивното практикување од Римјаните може да се сумира и преку епитафот на извесен 
Tiberius Claudius Secundus: „Бањите, виното и љубовните доживувања ни го искористуваат телото, но, бањите, виното 
и љубовните доживувања ни го разубавуваат животот“ (Kosso C. – Scott A., 2009, 335, цитирано: CIL VI 15258: Balneus, 
vina, Venus corrumpunt nostra, sed vitam faciunt balnea, vina, Venus).

44 MacDonald W. L., 1986, 115-116, 210-219.
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The investigation of the newly discovered Large Thermal Building was part of the excavations 
of the central urban core of the Roman city Scupi between 2008 and 2011. The therma is located 
in a quarter which is limited by two parallel decumanus streets, on the north and south side, and 
by the cardo street on the west side. According to the disposition of the uncovered rooms and 
the analysis of the investigated part of the new bath, it seems that the building occupies the 
whole city quarter. The research to this moment has shown the typical, adjacent arrangement 
of the rooms in a Roman bath. The thermal rooms are located in the south part of the building 
in accordance with the Roman architectural propositions where the caldarium and tepidarium 
are oriented toward the sunny southwest side. The research of this imperial type of bath shows 
that the building was constructed in the 2nd century. The building existed for a long period of 
time during which there were several changes in the plan. An Early Christian basilica with an 
atrium was built on top of the south part of the bath at the beginning of the 6th century, and the 
rest of the building was covered by dwellings of the so-called micro-housing complex of Scupi, 
documented at several locations in the city.

The number of rooms, their disposition, the size of the whole thermal complex, the masonry, 
the rich decoration of the walls with frescoes, graffiti and mosaics with golden foil, the gorgeous 
statue of Venus Pudica, the two stone monuments with Latin inscriptions, one of which is a votive 
altar dedicated to the goddess Venus, and the other is a specific monument with a capital where 
the city aedile is mentioned in the inscription, and the numerous objects made of clay, metal, 
glass, bone and numerous numismatic material, speak of the quality of the newly discovered 
Large Thermal Building at Scupi.

The thermae are the most essential architectural solutions of the Roman architecture, 
confirmed as complex buildings, skill of water supply and drainage, and tradition of the cult of 
body nurturing. The public baths were regularly large and elaborate buildings i.e. complexes 
with rooms for warm and cold water, pools and other additional rooms. The Roman sense of 
synthesis, simplicity, rigor of proportions and practicality, never came to its full expression in any 
other area as it did in architecture.

The size of the ancient city of Scupi implies that the needs of the large population during the 
whole period of the existence of the city could not be served by only two baths from the Early 
Imperial period and the Late Antiquity. This is why we should expect more buildings of this type. 
The discovery of a capital building like this confirms the cultural and social level of the citizens, 
showing that Scupi was true representative of the Roman Empire. 

s u m m a r y

MARINA ONČEVSKA TODOROVSKA
Museum of the City of Skopje

THE NEW LARGE THERMAL BUILDING AT SCUPI
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ИГОР КУЗМАНОСКИ
ЈУ Музеј на град Скопје 

РИМСКИ ДОМУС ОД СЕКТОРОТ ЈУГОИСТОЧЕН БЕДЕМ 
ВО СКУПИ

Во 2008 година, на крајниот источен дел од просторот опфатен со оградата на ар-
хео лошкиот ло калитет Скупи, се отвори контролна сонда со цел да се открие, а воедно 
и потврди линијата на претпоставената траса на протегање од градскиот бедем, 
востановена, главно, преку сле де њето на теренската конфигурација.1 По добиените 
позитивни резултати, се пристапи кон про ширување на ископот и оформување на секторот 
Југоисточен бедем за да се открие не пос редното опкружување на бедемот, како и да се 
детерминираат хронолошките фази од ег зис тирањето на просторот. Првичните резултати 
покажаа комплексна ситуација на градби и прег радби, чиј временски распон се следи од 
раноцарскиот период, па сè до постурбаната фаза од живеењето на градот. 

Со дополнителни истражувања во 2009 и 2010 година, на јужната половина од секторот, 
се из диференцира дел од луксузен објект за живеење којшто е предмет на овој труд, а со кој 
се добија нови сознанија од областа на урбанистичкиот развој на градот, како и пошироки 
ин  формации поврзани воопшто со културата на живеење во римската колонија Скупи. За 
раз  лика од досегашните сознанија со коишто располагавме, овој градски домус, преку чија 
пов  ршина подоцна ќе биде изграден откриениот градски бедем, покажа недвосмислено 
дека градот се простирал уште пошироко кон југоисток, како и дека треба да се очекува 
пос тоењето постар бедем, исто така, кон југоисток, којшто бил дел од првото утврдување 
на Скупи.2  

Положба и ориентација

Римскиот домус се наоѓа во југоисточниот дел на градот, на околу 300 m растојание од 
от кри еното централно градско подрачје (сл. 1). Ориентиран е во правец северозапад-југо-
исток, вклопувајќи се на тој начин во генералната урбанистичка шема според која прос-

1 Со археолошките истражувања раководи Л. Јованова, кустос советник при Музејот на град Скопје. Авторот на 
текстот е секторски раководител на просторот каде е откриена градбата и која е предмет на обработка во овој труд.

2 За претходно изнесени претпоставки околу формирањето на првото камено утврдување на Скупи види: 
Јованова Л., 2006, 163-179.

УДК 904:711.42(497.711)”652”
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тор но е планиран градот Скупи и чие решение со мали отстапувања се почитува за цело 
вре   ме траење од егзистирањето на градот. Овој објект не е откопан во целост. Откриената 
површина го сочинува неговиот југоападен дел, како и поголем дел од западниот и де-
лумно централ ниот простор (пл. 1). Според сите претпоставки, сместен е на југозападниот 
агол од првата инсула којашто започнувала од источната страна на градот. Југозападната 
фасадна стра на на објектот, иако не е откриена, според теренските проспекции по секоја 
веројатност би требало да излегува на претпоставената главна попречна улица decumanus 
maximus.

Просторна и функционална организација

Специфичните архитектонски елементи кои се среќаваат во откриениот дел, поточно, во 
неговиот југозападен дел, го определуваат објектот како каракте ристичен римски домус од 
атриумски тип.3 При утврдувањето на градежните фази на објектот востановено е дека ат-
ри ум скиот простор на куќата воедно е и првобитно јадро од каде што подоцна просторно 
се шири остатокот од домусот. Североисточно од оваа целина, откриени се остатоци од 
уште три простории кои поради подоцнежните интервенции се доста оштетени, како и дел 
од по големо поплочено двориште кое најверојатно претставувало средиште околу којшто 
по доц на дополнително се развил и организирал домусот.

3 За карактеристиките на римскиот домус и атриумот како негов специфичен елемент види: Герасимовска Д., 
2009, 35-37, 192-193 (со посочена литература).

И. Кузманоски, Римски домус од секторот Југоисточен бедем во Скупи

План 1. Основа на римскиот домус, сектор Југоисточен бедем.
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а) Атриум

Атриумот е сместен на југоисточната страна од ископот и на југоисточниот агол од 
самата град ба на домусот. Не е откопан во целост, меѓутоа, откриен е поголемиот дел 
од неговата по в ршина заедно со придружните простории од северисточната страна 
(сл. 2). Влезната партија на атриумот со вестибулот, кој најверојатно треба да се очекува 
од североисточната страна, е оштетена со подоцнежната изградба на бедемот и тој дел 
комуницира со улицата којашто е от криена на истата страна од објектот. Елементот кој 
му дава типичен римски белег, а воедно ја нуди и ексклузивноста на оваа скупска куќа, 
е класичниот пример на плиток атриумски базен – имплувиум, сместен во средиштето 
на атриумот (сл. 3). Тој има правоаголна форма и е изграден од масивни камени блокови 
фундирани врз полнетица од покрупни камења во дол жина од 7,50 m. Ширината не може да 
се одреди, затоа што едната надолжна страна му е оштетена. Од четирите типови атриуми 
што ги наведува римскиот архитект Витрувиј, на шиот пример по секоја веројатност 
припаѓа на т.н. тетрастилен тип атриуми, затоа што врз еден од аголните камени блокови е 
пронајдена база од столб.4 Кај овој тип атриуми покривот бил придржуван од четири столба 
поставени на аглите од имплувиумот, оставајќи на тој на чин отвор на покривот, наречен 
комплувиуми, низ кој навлегувала дождовницата што се собирала во имплувиумот, а 
преку кој атриумскиот простор обилно добивал светлина. Исто така, врз еден камен блок е 
пронајдено и кружно круниште на камен бунар, веројатно тука се кундарно поставено, што 
е вообичаен придружен елемент на имплувиумот.5 Поради чес та та изложеност на влага, а 

⁴ Vitruvius, VI.III.1.2.
5 Герасимовска Д., 2009, 192.

План 1. Основа на римскиот домус, сектор Југоисточен бедем.
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и за да ја извршува својата основна функција за собирање на дождовницата, базенот има 
цврста супструкција составена од три слоја: најдолниот слој е од на биен чакал со дебелина 
од 10-15 cm, потоа следи слој од речни валчести камења со раз лич на големина зацврстени 
со чакал, а на места и со подлога од малтерна површина, додека пос ледниот најгорен слој 
е поплочена површина од реден камен и тула. Дождовницата од ба зе нот се изнесувала 

Сл. 2.

Сл. 3.

И. Кузманоски, Римски домус од секторот Југоисточен бедем во Скупи
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преку одводен канал (широк 2 римски стапки) лоциран покрај еден негов агол, откриен во 
мала должина поради ограниченоста на просторот за ископување.

Подното ниво на атриумскиот ходник во просторот околу базенот е решен со 
жолтеникава на   биена глинеста земја. Овој ходник некогаш бил затворен со покривна 
конструкција и ток му на таква урнатина од покривни тегули наидовме на едната надолжна 
страна од ход ни   кот, во делот меѓу базенот и придружните простории на атриумот. Како 
куриозитет, кај три од урнатите тегули се наоѓа печатот на Валериј Пакати (Val Pacati), името 
на една скупска ра    ботилница чии производи ги среќаваме и кај гробните конструкции од 
некрополите во Скупи, што секако е добар показател при одредувањето на хронологијата 
на објектот. 

По расчистувањето на покривната урнатина, следствено и на атриумскиот ходник, вед-
наш под неговото подно ниво се појавија камени блокови од постара фаза на градбата 
кои ор то го   нално заградуваат одредена поголема површина во должина од 9 m исполнета 
со слој од ча кал, а наместа и со малтерисан под (сл. 4). Слојот на овие блокови, исто 
така, е проследен со сил  на концентрација на градежни тули и тегули, кои, всушност, се 
остатоци од урнатините на оваа постара градба, а кои биле искористени како субструкција 
при нивелирањето на подното ниво од подоцнежната фаза. На блоковите, на одредени 
интервали, се јавуваат вдлабнувања за лежишта на дрвени потпорни греди кои покажуваат 
дека тие имале носечка функција за пот  пирање на покрив, а кои затворале простор на 
трем. Дали се работи повторно за постар ат  риумски базен или за друга дворна површина 
не може со сигурност да се одговори во оваа фаза на истраженост. Неколку растурени 
ѕидни маси кои се подлабоко фундирани покажуваат из  весна припадност кон оваа постара 
фаза, меѓутоа, целосната просторна и функционална пов  рзаност ќе ја покажат идните 
ископувања. При обновата, односно со изградбата на новиот ат риум, оваа постара фаза 
е нивелирана и свесно е избегнато фундирањето врз постарите те ме  ли, при што целиот 
план има мало одстапување кон југ (види сооднос кај пл. 1).

Атриумскиот елемент како карактеристичен белег и експонент на римската станбена 
ар  хи тек  тура е очекувано присутен меѓу градските објекти во Скупи, каде што како римска 
ко лонија биле пошироко прифатени вредносните и формалните норми на римското ур ба-
но живеење. Пре  земен од етрурската архитектура, атриумот станува најпрепознатлив ти-
пи чен елемент на рим   ската куќа, првобитно центар каде што се одвивал, пред сè, се меј-
ниот живот и домашните ак  тивности, но и место за изразување на општествениот статус и 
моќ на сопственикот преку мно  губројните средби со други лица кои се остварувале ток-
му тука. Со воведувањето на пе рис тилот како архитектонска форма увезена од грчкиот 
ис ток, атриумот ја губи својата пр во  битна улога и примат, но не и местото во рамките на 
домусот.6 Тука се задржале, пред сè, из  весни форми општествено однесување, но и од ре-
де ни церемонии поврзани со римската тра  диција, чии ритуални дејства се одвивале во ат-
риумскиот простор, како што се раѓањето, смрт та, бракот итн. Веруваме дека појавата на 
имплувиарниот атриумски двор во градскиот објект во Скупи е поврзан токму со не гу ва-
ње то на овие римски традиции.

Во Македонија, поради доминантното хеленистичко влијание низ целиот римски пе-
риод, се среќаваат, главно, куќи со перистилен двор како што покажуваат примерите од 
по го лемите град  ски центри.7 Досега се откриени само две куќи со атриумски простор, 

6 Според некои мислења, задржувањето на атриумот, а посебно имплувиарните атриуми по додавањето на 
перистилот како централен елемент во римскиот дом, се толкува како силна манифестација на римскиот идентитет, 
изразена преку зачувувањето на традиционалните просторни елементи во рамките на изменетата римска куќа: 
Герасимовска Д., 2009, 192 (со наведено мислење).

7 Целосен преглед на примерите од Македонија кај: Герасимовска Д., 2009, 64-74.
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едната во Стоби во т.н. Casa Romana8 и другата во Валандово на локалитетот Стакина Чешма.9 
Примерот во Стоби е од т.н. тестудинатен тип, односно сосема покриени атриуми кај кои 
имплувиумот не бил потребен, додека тој во Стакина Чешма имал асиметрично поставен мал 
декоративен им плувиум со комплувиј над него. Атриумот од Скупи засега е прв и единствен 
пример во Ма ке донија со типичен правоаголен импозантен имплувиум каков што се среќава 
кај голем број куќи од раноримскиот период, посебно кај тие откриени во Помпеја.10

8 Герасимовска Д., 2009, 63, 193 (со претходна литература).
9 Шурбаноска М., 1993, 171-182; Герасимовска Д., 2009, 79, 193.
10 Carolis E. D., 2004, 245.

Сл. 4.

Сл. 5.
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б) Просторија со загревање

Атриумскиот двор вообичаено е фланкиран со придружни простории чиј распоред 
и број ва рира кај различен тип куќи.11 Кај нашиот пример, североисточно покрај дворот 
на атриумот, се наоѓа просторија со систем за загревање која единствено е целосно 
истражена, и која зас лу жува посебно внимание поради посебното структурно решение, а 
секако и поради рас кош  ната декорација со која се украсени нејзините ѕидови. 

Главната просторија е со речиси квадратна основа, со димензии 7,40 m должина и 7,80 
m ширина. Во неа не се влегува директно од атриумскиот ходник, туку преку една помала 
по мош на просторија сместена североисточно покрај неа. Подот во овие соби е покриен 
со дебел слој на хоросан малтер, додека во главната просторија тој е со дебелина од 0,10 
m, со таа разлика што тука во едната половина тој е поставен врз хипокаустен систем за 
загревање (сл. 5). Иако суп  струкцијата на подот е различно решена, при што парапетен 
ѕид го одделува хипокаустниот дел од обичниот на два еднакви дела, надземниот дел на 
просторијата сочинува интегрална це лина. Суспензурата на хипокаустот е со длабочина 
од две римски стапки. Системот на хи по каустното загревање се потпирал врз керамички 
тубулуси коишто биле распоредени по 13 во должина и 7 во ширина. Тубулусите се со 
различна големина и форма, со просечна висина од две римски стапки и со мал триаголен 
отвор на телото за циркулација на топлиот воздух. Пос  тавени се врз малтерниот под на 
хипокаустот, најчесто на основа од квадратна тула, а по ретко врз кружна тула, необработен 
камен или директно на подот, па залиени околу со мал тер. Од горната страна врз тубулусите 
биле поставени големи хипокаустни плочи, а над нив последниот слој од хоросан 
малтер со крупно мелена тула. Отворот од каде што доаѓал топ лиот воздух е детектиран 
на југоисточниот ѕид од просторијата, каде што треба да се оче ку ва префурниумот, 
односно оперативниот дел од ложиштето на градбата. Загревањето на прос то ријата се 
постигнувала и преку циркулирање на топлиот воздух спроведен преку тубулуси вг радени 
во самата структура на нејзините ѕидови. Во самата основа на ниво од подот, покрај еден 
од надолжните ѕидови над хипокаустот, пронајдени се и поголем број на фрагменти од 
помали керамички цевки кои биле хоризонтално поставени и веројатно претставувале 
ин те гра лен дел од севкупниот систем за загревање на просторијата или можеби имале 
извесна дре нажна функција за изнесување на вишокот влага од просторијата.

Главната просторија, во делот кај хипокаустот, имала и раскошна ѕидна украса со фреско- 
и штуко декорација, како и делови од оплата со мермерни плочи. Откриените парчиња од 
де  коративната штукатура сочинуваат профилиран венец - корниз, кој го крунисувал нај-
гор ни от дел од ѕидот (сл. 6). Декорацијата се состои од релјефни фризови со антемион 
- пал ме ти, киматион и плетеница, а се изработени од пречистена бела гипсена маса со 
многу тенка про филација. Штуко намазот лежи врз слој од хоросан малтер, а под него е 
основниот ва ро вен малтер што го покривал ѕидното платно. Откриени се и парчиња кои 
покажуваат дека и основата на ѕидот била декорирана со профилирана штукатура. Делот 
меѓу основата и кор  ни зот, односно главната ѕидна површина носела и сликана украса, 
најчесто во црвена боја из гла чана директно на хоросан малтер. Откриени се и фрагменти 
од фин бел малтер нас ли кани со поширока палета, односно со зелени и црвени линии врз 
бела основа, меѓутоа, по ради ма лиот број и обем не може да се реконструира целосниот 
изглед на декорацијата. Теш ката мал тер на маса која служела како подлога за фреско и 
штуко декорацијата била дополнително прицврстена за ѕидот со же лез  ни клинови пос-
тавени на из весно рас тојание еден од друг, на една римска стапка над подот.

11 Герасимовска Д., 2009, 35-36.
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Од североисточната стра-
на на овој дел, покрај влез на-
та партија, се наоѓа и по мала 
просторија со хоросан под 
која излегувала на фа сад на та 
страна од домусот кон ули-
ца та, меѓутоа, поради по доц-
нежната изградба на бе де-
мот е во голема мера ош те те-
на. Таа по секоја ве ро јат ност 
ко муницирала со глав на та 
прос торија во делот со хи по-
каустен под. 

Хипокаустното и ѕидното 
загревање во градските куќи 
и приградските и рустични 

вили од Ма кедонија, главно, се откривани во рамките на термалните комплекси, а ретко во 
дру ги те де лови од станбената це  лина.12 Нашиот пример, по ра ди недостаток на посло жен 
сис тем за до вод и од вод на вода, како и от суст   во тото на кади или ба зе ни кои се составен 
еле мент на еден приватен бал неум, тешко дека би мо же ле да го вброиме како бањ ски дел 
во рамките на град ски от домус.13 Неговата ло ка ци ја во пристапниот дел од до му сот, но и 
бо га тата ѕидна де   ко рација, не дво смислено ука   жуваат на ре пре зен та  тив  ниот карак тер, ве-
ро јат но за прием на гос  ти, со што се подвлекува и социолошкиот ас пект од намената на 
овие прос тории, кои, ос вен за дружење, служеле и за покажување на опш тес тве ната моќ/
статус и вкус на соп ст ве никот на домусот.14 

в) Североисточен дел од домусот покрај големо поплочено двориште

На ова основно јадро од атриумот и неговите придружни простории, по краток времен-
ски период или можеби истовремено, е дограден останатиот дел од домусот, чии просто-
рии се дополнително доѕидани за надолжниот ѕид што го фланкира атриумскиот дел од 
североис точ ната страна (в. пл. 1). Нивните ѕидови, иако отпосле залепени, во темелната 
партија се фундирани на исто ниво со ѕидовите од основниот атриумски дел. 

Просторната и функционална организираност на овој дел од домусот е тешко согледив 
по  ради ограниченоста на просторот за ископ. Од нив подобро се распознаваат контурите 
на три засебни простории кои излегуваат на фасадната страна од домусот свртена кон ули-
цата. По ради оваа местоположба, може да се претпостави определена стопанска активност 
во нив, иако внатрешната организација и поделба на просториите е дополнително оштете-
на со подоцнежната изградба на бедемот, чија линија на протегање оди токму низ нив. 

Овие простории, од внатрешната страна на домусот, се свртени кон централен двор 
со го ле  ми димензии, обрабен со камени блокови и поплочен со големи камени плочи, 

12 Подното греење во простории со друга намена е една од карактеристиките на перистилните куќи во доцната 
Римска Империја: Герасимовска Д., 2009, 37. За термалните комплекси во римските станбени објекти на територијата 
од Република Македонија види: Герасимовска Д., 2009, 207; Герасимовска Д., 2009а, 351-363.

13 Во потесното подрачје на Скупи претходно се откриени две приватни живеалишта во чии рамки функционирал 
термален комплекс, во градската вила во централното градско подрачје на Скупи (2002: 86-93; Герасимовска, Д. 
2009а: 356) и во приградската вила кај село Бардовци (Трухелка, Ћ. 1929: 78-80; Герасимовска, Д. 2009а: 357).

14 Слично општествено значење содржеле и термалните комплекси во рамките на римскиот домус: Герасимовска 
Д., 2009, 206-207; Герасимовска Д.,  2009а, 353-354.

Сл. 6.

И. Кузманоски, Римски домус од секторот Југоисточен бедем во Скупи
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меѓутоа, отворена е сосем мала површина од него затоа што е откриен покрај самиот про-
фил на ископот. Дворот е одделен од просториите со трем кој бил покриен со покрив, а во 
една од нив откриен е влез со праг за комуникација со дворот. Се надеваме дека идните 
истражувања ќе ја покажат целосната внатрешна организација на просторот околу дворот, 
како и воопшто на домусот и на неговото место во самата градска структура.

Градежна техника

Ѕидните платна од сите простории на домусот се изградени во техника opus incertum, од 
кршен камен врзан со варов малтер. Кај ѕидовите од просториите коишто се дополнител-
но залепени кон основната атриумска целина од североисточната страна се забележува 
тен ден ци ја кон хоризонтално редење на кршениот камен. Сите ѕидови се широки во про-
сек по две рим ски стапки. При ѕидањето на горните зони бил употребен плитар чии остато-
ци, односно нај веројатно смеса за подготовка за негова обработка се откриени непосред-
но покрај еден од ѕидовите.

Движни наоди

На просторот од објектот откриени се остатоци од архитектонска декоративна пластика, 
јон ски капители (сл. 7), капител од пиластер со флорална декорација15 (сл. 8), фрагменти од 
стол  бови и од други декоративни парчиња преку кои само се насетува дел од раскошната 
украса на домусот. Од другите движни наоди се издвојуваат голем број на фрагменти од до-
ц но  римска керамика, посебно од полуксузната македонска сива, како и фрагменти со ими-
та ци ја на тера сигилата (сл. 9) пронајдени во просторијата со хипокаустен дел, што само 
уште ед наш ја потврдува нејзината репрезентативна намена. Откриените монети, пак, во 
голема мера придонесоа за хронолошкото детерминирање на градежните фази од објектот.

Градежни фази

Во градбата на домусот се забележуваат две доминантни градежни фази, од кои втората 
има потфаза на проширување на објектот. Постарата фаза се забележува под подот на 
ход ни кот во атриумскиот дел, каде што е откриено дворно место ограничено со камени 

15 Речиси идентичен примерок на овој капител е откриен уште во 30-тите години на минатиот век од страна на Н. 
Вулиќ, за време на ископувањето на римскиот театар во Скупи: Вулиħ Н., 1961, 12 (сл. 38).

Сл. 7. Сл. 8.
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блокови кои затворале трем. Овој првобитен објект на домусот е во фаза на истражување 
и сè уште со сигурност не се утврдени ѕидовите кои би се поврзале во една целина. Според 
движниот ар хеолошки материјал, се датира во првата половина кон средината на III век 
од н.е. Пре ки нувањето на овој објект можеби треба да се поврзе со провалата на Готите и 
Херулите во 268-269 год. од н.е., чии разрушувања се насетуваат и кај другите градби од 
пошироката те ри то ри ја на Скупи.16 

Обновата на домусот со мало отстапување на основата кон југ се случило најверојатно 
вед  наш по овој настан потврдено со зголеменото присуство на монети од владеењето на Ав-
ре лијан во 270-275 год. од н.е. Основното јадро на оваа втора градежна фаза ја сочинува ат-
ри умот со придружните простории распоредени покрај него. Поради ограничениот простор 
за ископување, не е можно да се одреди дали откриениот атриумски дел бил аксијално на до -
в рзан кон останатиот дел од домусот, како што типично се развивале римските куќи од овој 
тип. Поголемиот број примери од доцноримскиот период во Македонија покажуваат дека 
стро гата римска аксијалност била одбегнувана при просторната организација на об јек тите.

Кон овој основен атриумски дел на скупскиот домус по краток хронолошки период или 
мо жеби истовремено се доградени просториите групирани околу големиот поплочен двор, 
сочинувајќи потфаза во втората градежна обнова на објектот. Неможноста да се со гле да 
севкупниот периметар на оваа градска куќа, дава мала причина за сомневање дека прос то-
риите со централното двориште, кои подоцна се анектирани кон првобитниот атриумски 
дел, се всушост дел од друга градска куќа, а кои делат заеднички ѕид со атриумот. Идните 
ис тра жувања, се разбира, ќе ја разрешат оваа дилема.

Втората градежна фаза на објектот ја имал својата најинтензивна употреба во првата по -
ловина на IV век н.е., поткрепено со доминантното присуство на монети од Ликиниј и Кон-
с тан тин I (сл. 10), додека неговото напуштање најверојатно треба да се побара во доц ниот 
IV век, зас новано врз движниот материјал откриен во урнатините на домусот, пред сè, на 
наодите на доцноримската керамика, како и на генералната стратиграфска слика на објек-
тите кои што се откопани на овој простор.17 Прекинот на егзистенцијата на севкупниот 
објект може да се до веде во врска и со сè позачестените напади на готските племиња во 
овој период кои не ги од ми нале овие простори и во чии пустошења можеби и нас традала 
градбата на домусот.18

16 Корачевиќ Д., 2002, 123; Микулчиќ И., 1999, 136.
17 Подетално за културната стратиграфија и хронолошкиот пресек на објектите од секторот Југоисточен бедем 

види во овој број на Maced. acta arheol. 21 кај: Јованова, Л. (во печат).
18 Микулчиќ И., 1999, 198-199.

Сл. 9. Сл. 10. Монета на Ликиниј I, 319 г.
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Извесно време по запустувањето на домусот целиот простор на градската куќа бил 
делум но над ѕидан, како и дополнително преграден со помали простории од доцноантички 
градби кои при ближно го следеле габаритот на постарата целина, во зависност од 
конструктивните и фун кционални потреби. Подоцна во V век или можеби кон почетокот 
на VI век преку неговата пов ршина е подигнат новиот југоисточен бедем на Скупи како 
дополнителна мерка на заш ти та, пред сè, поголемата опасност од варварски наезди од 
север, што резултирало и со на ма лување на популацијата во градовите. Со тоа се намалил 
и растерот на доцноримската ко  лонија, ситуација што се следи и кај останатите градови на 
територијата од Република Ма ке донија во тој период.19

Очекуваме идните истражувања да ги потврдат добиените сознанија и воедно да ги 
дополнат изнесените претпоставки во однос на карактерот, функцијата и просторната 
организација на римскиот домус од Скупи.

19 Општо за овој феномен кај доцноантичките градови на територијата на Република Македонија види: Микулчиќ 
И., 1974, 347-368.

* Фотографиите ги изработи С. Неделковски, а цртежите на планот архитекти А. Арсовски и Г. Алиломов.
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The archaeological excavations conducted between 2008 and 2010 in the sector “Southeast 
Defensive Wall” at Scupi have revealed complex situation of buildings and repairs with a time span 
that can be followed from the Early Imperial period all to the post-urban existence of the town. Part 
of a luxurious residential building was found in the south half of the sector after the clearance of 
the rooms from the post-urban phase. The specific architectural elements, found in the uncovered 
part (more precisely the SE part), determine the building as a characteristic Roman domus from the 
atrium type. 

Two dominant phases can be noticed in the construction of the building. The older building 
from which the domus originally evolved is noticeable under the floor of the corridor in the atrium 
part. The repair of the domus i.e. the second main construction phase is represented by the atrium 
and the additional rooms which existed from the end of the 3rd and through the whole 4th centu-
ry. The cease of the existence of the whole building should be found toward the end of the 4th cen-
tury, and sometime after its abandonment, the Southeast defensive wall of Scupi was built on top 
as a safety measure against the rising danger of the barbaric raids.

И. Кузманоски, Римски домус од секторот Југоисточен бедем во Скупи

s u m m a r y

IGOR KUZMANOSKI
Museum of the City of Skopje

 ROMAN DOMUS IN THE SECTOR SOUTHEAST DEFENSIVE WALL AT SCUPI
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МАЈА БАСОТОВА

РИМСКА ВОЈНИЧКА ДИПЛОМА ОД СКУПИ

Диплома е натпис преклопен во два дела, на начин да може да биде затворен и запечатен. 
Овој збор, пред сè, бил користен за назив на акти со јавно значење. Римските војнички 
дип ло ми претставуваат документ составен од две плочки од бронза на кој е врежан дел 
од од реден закон со кој императорот дава определени привилегии на војниците од по-
мош ни те али и кохорти, флоти, а посебно и на некои војници од одредени легии кои го 
зас лу жу ваат своето пензионирање под почесни услови (honesta missio). Овој закон бил гра-
ви ран на бронзена плоча и изложен на однапред определени места во Рим, на Капитол и 
од вре мето на Домитијан (81-96 год.) на Палатин зад храмот на Август. Војничката диплома 
е ко пија од бронзената плоча каде што фигурира името на војникот и лични податоци од 
вое ната служба. Сите воjнички дипломи биле направени под ист модел, освен мали раз-
ли  ки во зависност од епохата или актот кој се издавал. Тие биле издавани од времето на 
царот Клавдиј (41-54 год.), па сè до почетокот на IV век од н.е. Дипломите започнувале со 
име то на императорот кој ја доделува дипломата заедно со неговите титули. Потоа, описот 
на функцијата на војникот и на единиците од трупите на кои се доделува привилегијата, па 
вое  ната провинција или местото во кое била базата на таа единица од трупите со името на 
гу вернерот на соодветната провинција и бројот на годините на служба на војниците оп фа-
те  ни со тој закон, т.е дваесет и пет или повеќе. 

Сите овие известувања се затворени во една иста фраза во која различните членови 
се обединети меѓусебно и се завршува со формулата quorum nomina subscripta sunt, која 
со   оп штува дека нивните имиња се долу потпишани. По оваа формула се спомнуваат вој-
ни ците кои припаѓаат на иста единица кои по honesta missio од воената служба се вклу-
че  ни заради привилегиите истакнати во дипломата. Следејќи ги набројувањата на при ви-
ле гиите доделени на војниците, вклучувајќи го и разгледуваниот закон ius civitatis за тие 
меѓу нив кои сè уште не го добиле, се набројува и conubium или потврден брак со рим ско 
гра ѓанско право со првата жена која ја мажат по нивниот платен одмор, дури и ако таа 
при паѓа на класата на перегрини. Доколку, во спротивно, веќе биле во заедница, за ко нот 
им овозможувал да го трансформираат овој брак во законска женидба. Законот муд ро го 
огра ничувал користењето на оваа привилегија на само еден брак за да се избег не по ра-
неш ните војници да го злоупотребат ова право и да ги направат римски гра ѓа ни жени те 
варварки, и да не ја искористат можноста за лесен и неограничен пазар со здо би ва ње 
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граѓанско право преку брак со нив, како и можноста потоа лесно да се раз ве дат. Со ди пло-
мата децата и роднините на војниците доколку постоеле исто така биле корисници на тој 
закон. Потоа на дипломата е забележан датумот, денот и месецот во согласност со упо тре-
ба та меѓу имињата на конзулите. Сè што е изложено на дипломата претставува пре циз на 

М. Басотова, Римска војничка диплома од Скупи

Сл. 1. Римска војничка диплома од Скупи - надворешна страна.
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репродукција на царскиот закон, а тоа што следува не е ништо друго освен извадок на тоа 
што е битно за соодветниот војник кому се однесува копијата: името на војникот, не говото 
потекло, единицата во која припаѓа и името на претпоставениот. На крајот, дип ломата 
известува за местото каде оригиналот е изложен и ја потврдува точноста на ко пијата. На 
една од внатрешните страни на дипломата бил репродуциран текстот од ори ги на лот. На 
другата страна, лево и десно од нишката која ги поврзувала двете таблички и била при-
криена со седум печати од восок, до печатите се читале имињата на седумте римски гра-
ѓани кои ја потврдувале верноста на копијата и автентичноста на дипломата.1  

За време на археолошките ископувања во 2008 година,2 на големиот термален објект 
во градската територија на Скупи, во аподитериумот на објектот, пронајдена е бронзена 
вој  ничка диплома.3 Од дипломата е зачуванa една плоча, првиот лист сo димензии: 10.5 
cm ширина и 13 cm должина. Дипломата е откршена точно на средината над двата кружни 
от вори низ кои поминувала бронзена плетена лента која ја спојувала со другата бронзена 
пло ча. Плочата од дипломата е добро зачувана и по чистењето и конзервацијата4 се покажа 
тек стот скриен под патината. Текстот на дипломата од надворешната страна (сл. 1) е читлив, 
пос тавен вертикално, а висината на буквите е од  0,3-0,4 cm. 

Текстот на дипломата од надворешната страна:

IMPCAESDIVIHADRIANIFDIVITRAIANI
PARTHICI•N•DIVINERVAEPRONTAELIVS
HADRIANVSANTONINVSAVGPIVSPON
MAX TRIB POT XV IMP II COS IIII PP
EQVITIBQVIMILIINALXQVAEAPPELL I
VLPCONT~ET ITHRACVICTRET I HISP
ARAVAC ET CANNANCRET IIIAVGTHRAC
QVAEEST IN PANNSVPERSVBCLAVDIOMA
XIMOITEM I FLAV G BRITT~ET I THRAC
SAG VETET I PRAETORCRQVAESVNTINPANN
INFER SVB NONIO MACRINOET I CLAVD
NOVMISCET GALLFLQVAEESTINMOES
SVPSVBEGRILIOPLARIANO ET I FLGAES
QVAEEST IN MOES INFER SVB FVFICIO
CORNVTO ET FELIX MOESQVAEEST INGER
MANSVPSVBPOPILIOTEDONELEGQVIN
ET VICENPLVRIBVESTIPEMERDIMHON
MISS PER VARIVMCLEMENTEMPROCCVM
ESSENTINEXPEDITMAVR CAESQVORNOM
SVBSCRSVNTCIVITROMQVIEORNON
HABDEDITETCONCVMVXORQVASTVNC
HABCVMESTCIVI[TAS IIS DATA]AVTCVMIS
QVASPOSTDVXDV[MTAXAT SINGVLI]GVL[AS]PRKIVN
P SVFENATE SEV[ERO] [T]VLLIOTVSCO COS
ALLAE GALLFL CVIPRAEST

1 За римските војнички дипломи: Daremberg Ch. - Saglio Edm., T.II-1, 266-268.
2 Благодарност до д-р Марина Ончевска-Тодоровска, раководител на истражувањата поради отстапу вање на 

наодот кој го објавувам. 
3 Дипломата се чува во Музејот на град Скопје, со инв. бр. 28532.
4 Благодарност до Билјана Бозаровска, која ја исчисти и изврши конзервација на дипломата.
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VLPIVS MAR[CE]LLVS
EX GREGAL[E]
]SIO [   ]F DIC[A?]L[   ] F DARD
DES]CRIPT ET RECOGNITEXTABVLAEREA
QV]AE FIXA EST R[OM]AE IN MVRPOST
TEM]PL DIVI AVG[VSTI]ADMINERVAM

    Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) divi Traiani
    Parthici n(epos) divi Nervae pron(epos) T(itus) Aelius
    Hadrianus Antoninus aug(ustus) pius pon(tifex)
    max(imus) trib(unicia) pot(estate) XV  imp(erator) II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae)
5  equitib(us) qui mili(taverunt) in al(lis) X quae appell(antur) I
    Ulp(ia) Cont(ariorum) et I Thrac(um) Victr(ix) et I Hisp(anorum)
    Aravac(orum) et I Cannan(efatium) c(ivium) R(omanorum) et III Aug(usta) Thrac(um)
    quae est in Pann(onia) super(iore) sub Claudio Ma-
    ximo item I Fl(avia) Aug(usta) Britt(anica) et I Thrac(um)
10 sag(ittaria) vet(erana) et I praet(oriа) c(ivium) R(omanorum) quae sunt in Pann(onia)
     infer(iore) sub Nonio Macrino et I Claud(ia)
    nov(a) misc(elanea) et Gall(orum) Fl(aviana) quae est in Moes(ia) 
   sup(eriore) sub Egrilio Plariano et I Fl(avia) Gaes(atorum?)
   quae est in Moes(ia) infer(iore) sub Fuficio
15 Cornuto et Felix Moes(ica) quae est in Ger-
     man(ia) sup(eriore) sub Popilio Tedone leg(ato) quin(is)
    e[t] vicen(is) plurib(us)ve stip(endiis) emer(itis) dim(issis) hon(esta)
    miss(ione) per Varium Clementem proc(uratorem) cum
   essent in expedit(ione) Maur(etaniae) Caes(arensis) quor(um) nom(ina)
20 subscr(ipta) sunt civit(atem) Rom(anam) qui eor(um) non
     hab(erent) dedit et con(ubium) cum uxori(bus) quas tunc
     hab(uissent) cum est civi[tas iis data] aut cum i(is)
     quas post(ea) dux(issent) du[mtaxat singuli sin]gul(as) pr(idie) k(alendas) Iun(ias)
    P(ublio) Sufenate Sev[e]ro [T]ullio Tusco co(n)s(ulibus)
25[a]llae Gall(orum) Fl(avianae) cui praeest
                  Ulpius Marc[e]llus
                 ex gr[egale]
     r]sio [  ] f(ilio?) dic[a     ]Fl(avia) Dard(anorum)
   des]cript(um) et recognit(um) ex tabul(a) aerea
30 qu]ae fixa est R[omae] in mur(o) post
    [tem]pl(um) divi Aug(usti)] ad Minervam.

Императорот Кајсар (Цезар) Тит Аелиј Хадријан Антонин Август Пиј, син на божествениот 
Хад ријан, внук на божествениот Трајан Партик, правнук на божествениот Нерва, врховен 
свеш теник во петнаесеттата година од неговата трибунска власт, император по втор пат и 
консул по четврти пат, татко на татковината, на коњаниците кои војуваа во десетте ко ња-
нички крила (чети) кои се наречени: I Ulp(ia) Cont(ariorum) и I Thrac(um) Victr(ix) и I Hisp(anorum) 
Aravac(orum) и I Cannan(efatium) c(ivium) R(omanorum) и III Aug(usta) Thrac(um) која е во Pan-
nonia Superior под Клавдиј Максим исто така I Fl(avia) Aug(usta) Britt(anica) и I Thrac(um) 
sag(ittaria) vet(erana) и I praet(oriа) c(ivium) R(omanorum) коишто се во Pannonia Inferior под 
Нониј Макрин и I Claud(ia) nov(a) misc(elanea) и Gall(orum) Fl(aviana) која е во Moesia Superior 
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под Егрилиј Пларијан и I Fl(avia) Gaes(atorum?) која е во Moesia Inferior под Фуфикиј Корнут и 
Felix Moes(ica) која е во Germania Superior под Попилиј Тедон ле га тот; кои служеа по дваесет 
и пет или повеќе години војничка служба и беа отпуштени со чес но разрешување и бидејќи 
беа во воен поход во Мавретанија Кајсариска (Цезарска) со пос ред ство на прокураторот 
Вариј Клемент, чии имиња се долу потпишани, им даде рим ско гра ѓанско право кои тие 
дотогаш го немаа и законски брак со жените кои тогаш ги имаа во вре мето кога им беше 
нив дадено граѓанско право или со тие жени со кои подоцна ги до несоа, но (законски брак) 
само со една жена. 

На 31 мај кога беа конзули П(ублиј) Суфенат Север и Лукиј Тулиј Туск. На војникот (- - - - -)
сиј кој потекнува од Колонија Флавија на Дарданците, од коњаничката чета Флавија од Гали 
под команда на Улпиј Маркел. Препишано и проверено од бронзената плоча која е зац -
врстена во Рим, на ѕидот зади храмот на божествениот Август кај (статуата) на Минерва.

На внатрешната страна на дипломата (сл. 2) текстот е врежан во хоризонтален појас, тој 
е со неспретен ракопис со курзивен карктер, со висина на буквите од 0,3 cm и претставува 
фраг мент од текстот од надворешната страна.

Сл. 2. Римска војничка диплома од Скупи - внатрешна страна.
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Текстот на дипломата од внатрешната страна 

IMCAESDIVIHADRIANIFDIVITRAIANI[PAR]
THIC N DIVINERVAEPRONT[HA
DRIANUSANTONINVSAVGPIVSPON
MAXTRIBPOTXV IMP II COS IIII PP
EQVITIB QVI MIL IN AL QVAE SVNT IN PANNON
SVPETINPANNINFER ET IN MOES SVPER
ETINMOESINFER ET IN[GERM SVP]QVIN
[ET]VICEN PLVRIBVE STIPEMERDIMHON
MISPERVARIVMCLEMENTEMPROCCVM
ESSENTINEXPEDMAVRCAESQVORNOM
SVBSCRSVNTCIVROMQVIEORNONHAB
DEDITETCONCVMVXOR QVASTVNCHAB
DEDITETCONCVMVXORQVASTVNCHAB
CVMESTCIVISDATAAVTCVMISQVASPOST
DVXDVMTAXSINGVL

     Im(perator) caes(ar) divi Hadriani f(ilius) divi [Traiani par]-
     thic(i) n(epos) divi Nervae pron(epos) T [Ha-
     drianus Antoninus Aug(ustus) Pius pon(tifex)
     max(imus) trib(unicia) pot(estate) XV imp(erator) II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae)
5   equitib(us) qui mili(taverunt) in al(lis) quae sunt in Pannon(ia)
     sup(eriore) et in Pann(onia) infer(iore) et in Moes(ia) super(iore)
     et in Moes(ia) infer(iore) et in [Germania superiore]quin(is)
     [et] vicen(is) plurib(us)ve stip[(endiis) emer(itis) dim(issis) hon(esta)]
     mis(sione) per Varium Cleme[nte]m proc(uratorem) cum
10  essent in expedit(ione) Maur(etaniae) Caes(arensis) quor(um) nom(ina)
      subscr(ipta) sunt civ(itatem) Rom(anam) qui eor(um) non hab(erent)
     dedit et con(ubium) cum uxor(ibus) quas tunc hab(uissent)
     cum est civ(itas) i(i)s dat(a) aut cum is quas post(ea)
     dux(iss)ent dumtax(at) singul(is).

Императорот Кајсар (Цезар) Тит Аелиј Хадријан Антонин Август Пиј, син на божествениот 
Хад ријан, внук на божествениот Трајан Партик, правнук на божествениот Нерва, врховен 
свеш теник, во петнаесеттата година од неговата трибунска власт,  император по втор пат 
и консул по четврти пат, татко на татковината, на коњаниците кои војуваа во коњаничките 
кри ла, кои се во Горна Панонија, во Долна Панонија, во Горна Мезија, во Долна Мезија и 
во Горна Германија, кои служеа по дваесет и пет или повеќе години војничка служба и беа 
от пуштени со чесно разрешување и бидејќи беа во воен поход во Мавретанија Кајсариска 
(Це зарска) со посредство на прокураторот Вариј Клемент, чии имиња се долу потпишани, 
им даде римско граѓанско право кои тие дотогаш го немаа и законски брак со жените кои 
то гаш ги имаа во времето кога им беше нив дадено граѓанско право или со тие жени кои 
по доцна ги донесоа, но (законски брак) само со една жена.  

Коњаничките единици кои се спомнуваат во дипломата

I  Ulp(ia) Cont(ariorum) името го добила според за неа својственото долго и опасно копје 
(contus,i m). Регрутите во соединетата војска биле од различен национален состав и се 
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состоеле главно од  Хелветијци, Панонци и Тракијци. Таа била формирана пред II век, но 
Трајан повторно ја основал пред Дакиските војни, кога алата како гарнизон на a. I Augusta 
Ituraeorum ја добила ослободената стратешки важна Арабона во Panonia Superior. По лож-
бата на Арабона, со широк поглед на пространиот терен на Дунав и најважната воена за-
дача да се обезбедува западната страна на легискиот логор Brigetio, барала особено обу-
че на трупа. Во Горна Панонија е потврдена на војнички дипломи од 133, 138, 148 и 154 
го дина (CIL XVI, br. 76, 77; br. 84; br. 96; br. 104). Во Маркоманската војна која се одиграла во 
не  посредна близина на Арабона, алата се покажала во најдобро светло. Еден дел од алата 
при паѓал и на комбинираниот корпус составен од панонски и германски гарнизонски тру-
пи кои за време на Антонин Пиј биле пратени да го задушат востанието на Берберите во 
Mauretania Caesarensis.5 

I Thrac(um) Victr(ix) алата за време на Хадријан и за време на Антонин Пиј на војнички 
дип ломи од 133, 138, 148, 149 и 154 година (CIL XVI, br. 76, 77; br. 84; br. 96; br. 97; br. 99) e 
потвредена во Pannonia Superior. Додатокот на името victrix го добила најдоцна во 133 го-
ди на, а поводот за тоа била некоја победа. Со овој додаток оваа ала се разликувала од нај-
мал ку шест различни трупни единици со истото име и истиот број. Нејзиното седиште не е 
ут врдено. 6 

I Hisp(anorum) Aravac(orum) името потекнува од шпанскиот корен Arvaci или Aravaci. 
До датокот Hispanorum се наоѓа на дипломи од 2 век. Потврдена е во Pannonia Superior во 
дип ломи од 133, 138, 148, 149, и од 150 година од н.е. (CIL XVI, br. 76, 77; br. 84; br. 96; br. 97; br. 
99. За време на Антонин Пиј (148/149-150) учествувала во походот во Мавретанија. 7 

I Cannan(efatium) c(ivium) R(omanorum) оваа трупа чие име произлегува од фригискиот 
корен Cannenefaten за време на јулиско-клавдиевската династија се наоѓала  во Germania 
Inferior, а од времето на Веспазијан до 90 година во Germania Superior. Со поместувањето на 
трупите кои учествувале во Трајановата Дакиска војна, алата дошла во Pannonia Superior. 
Тука е потврдена  на дипломите од 116, 133, 138, 148, 149 и 154 година (CIL XVI br. 64, br. 
76,77; br. 96, br.97; br.104). Гарнизонот на алата најверојатно се наоѓал во Gerulata. 8 

III Aug(usta) Thrac(um) оваа ала во други дипломи била наречена и III Augusta Thracum 
Sagittariorum civium Romanorum. За време на Флавиевците била во Сирија, докажана на 
војничка диплома од 88 година (CIL XVI, br. 35). Поради исклучителна храброст била на ре-
чена Augusta. За време на Трајан дошла во Панонија, во првите децении на II век била при-
сутна во Carnuntum. Нејзиниот престој во Panonia Superior е поткрепен со војнички дип ломи  
од 133, 148, 149, 150 и 154 година (CIL 16, br. 76, 77; br. 96, br. 97, br. 99; br. 104). Учес твувала за 
време на Антонин Пиј во мавретанскиот коњанички поход, а по враќањето таа го основала 
помошниот гарнизон на главната тврдина Adiavum, на исток од блискиот Brigetio.9                                                                                              

 I Flav(ia) Aug(usta) Britt(anica), оваа ала е скратеното име за алата I Flavia Augusta Bti-
tannica miliaria civium romanorum bis torquata ob virtutem. Алата прво се викала Augusta и 
додатокот на името настанал од гарнизонската провинција. Во 69 година таа од Бри та нија 
била префрлена во Италија. Во наредниот период таа го зела името Flavia според не кој 
флавијски цар. Во I век некое време алата била стационирана во Panonia Superior, нај-
веројатно кај Vindobona. Во 114 година алата била дел од трупите на Panonia Inferior. По-
чесното име bis torquata ob virtutem или два пати овенчана поради доблест го добила по ра-
ди нејзиното учество во војната против Партите. По оваа војна таа повторно се вратила во 

5 Cichorius C.,1893, 1239-1240;  Wagner W., 1938, 30-33.
6 Wagner W., 1938, 71-72.
7 Wagner W., 1938, 45-47.
8 Cichorius C.,1893, 1236; Wagner W., 1938, 24-25. 
9 Wagner W., 1938, 73-75.
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Долна Панонија. 10 За време на Антонин Пиј (148/149 до 150 година) покажала голема храб-
рост во мавретанската експедиција. Се смета дека командатот на алата T. Varius Clemens, кој 
се спомнува и во дипломата од Скупи, загинал за време на нивното враќање од по ходот.11

I Thrac(um) sag(itaria) vet(erana) оваа ала била потврдена и тоа од средината на II век 
само во Panonnia inferior, на дипломи од 150, 151, 160 и 167 година (CIL XVI, br. 99, br. 112, 
113; br. 123). Надвор од нејзината гарнизонска провинција учествувала во задушувањето 
на Mавретанското востание за време на Антонин Пиј, и во втората половина на III век го 
фор мирала гарнизонот на утврдувањето Campona. 12 

I praet(oria) c(ivium) R(omanorum) алата од Рајна во 85 година била префрлена во Па-
но нија (CIL 16, br. 31). Дел од оваа ала учествувала во Трајановата војна против Партите 
заед но со legio XV Apollinaris и cohors I Lepidiana. По оваа војна таа останала како гарнизон 
во Кападокија.13 За време на Трајан потврдена е на војничка диплома (CIL XVI, br. 54) во Moe-
sia Inferior и како praetoria singularium. За време на Антонин Пиј таа била дел од трупите во 
походот во Ма  вретанија, како што е забележано на дипломата од Скупи. 

I Claud(ia) nov(a) misc(elanea), прекарот miscellanea зборува дека во трупата била вклу-
че на и пешадија. Во I век била стационирана во Далмација. Таа била составена од Гали 
и Шпан ци. Со легијата XI Claudia добила прекоманда во Германија каде што се задржала 
кратко време, зaшто во диплома од 82 година од н.е. таа се спомнува како auxilia на гер ман-
ска та војска и заедно со кохортите III Gallorum и V Hispanorum била префрлена во Мезија, 
за ради првиот упад на Дакијците во Мезија.14 За време на Антонин Пиј е потврдена на вој-
нич ка диплома во Горна Мезија (CIL XVI, 111). Нејзиното присуство во Горна Мезија под ис-
тиот владетел е потврдено и на дипломата од Скупи. 

I Fl(avia) Gaes(atorum?) оваа ала името го добила според некој флавијски цар. За неј-
зината кратенка GAES како што е означена на дипломата од Скупи, би можеле да прет пос-
та ви ме дека е Gaes(atorum), т.е ала составена од галски платеници кои носат gaesum, - долго 
и тешко галско копје за фрлање. За неа немаме други податоци, освен дека во времето на 
Ан тонин Пиј се наоѓала во Moesia Inferior под Фуфиќиј Корнуто и дека земала учество во 
по ходот во Мавретанија. 

Felix Moes(ica) или означена како ala moesica felix torquata, била стационирана на Рајна 
во времето на Веспазијан.15 Почесното име torquata (или украсена со венец) веројатно го 
добила во некоја од Дакиските војни.16 Според дипломата од Скупи таа се наоѓала во Ger-
mania Superior под Попилиј Тедон легатот. Дипломата од Скупи е препис од законот на им -
пе раторот Антонин Пиј (138-161) за време на конзулството на П(ублиј) Суфенат Север и 
Лукиј Тулиј Туск. Антонин Пиј прв пат ја добил трибунската власт 138 година, и тоа до 10 де-
кември, која ја обновувал секоја следна година, сè до смртта 7 март 161 година.17 Спо ред тоа, 
15-тата трибунска власт ја имал меѓу 11 декември 151 година и 10 декември 152 го дина. Со 
означувањето pr(idie) k(alendas) Iun(ias), т.е пред првиот ден од јуни, дипломата може прецизно 
да се датира на 31 мај 152 година. Во истата година L. Tulius Tuscus, едниот од конзулите од 
дипломата, е забележан во хронолошкиот список на конзули кај Degrassi 18 меѓу имињата на 
конзулите: M. Acilius Glabrio, Cn. Cornelius Severus, M. Valerius Homullus, L. Claudius Modestus, C. 

10 Cichorius C.,1893, 1235.
11 Wagner W., 1938, 23.
12 Wagner W., 1938, 69.
13 Cichorius C.,1893, 1258.
14 Cichorius C.,1893, 1237-1238.
15 Wagner W., 1938, 55-56.
16 Cichorius C.,1893, 1252.
17 Kienast D., 1996, 134-136.
18 Degrassi A., 1952, 43.
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Novius Priscus, L. Iulius Romulus, M. Servilius Silanus од таа го ди на. Оригиналот на царскиот закон 
бил врежан на бронзена плоча зацврстена на ѕидот по зади храмот на божествениот Август 
кај статуата на Минерва во Рим. Долниот лев агол од дипломата недостасува, каде што било 
врежано името на војникот кому е доделена дип ломата. Од неговото име е зачувана само 
втората половина; тоа завршувало на sius. Moже само да претпоставуваме дали тоа било: 
Caresius, Dasius, Ursius, Dionisius или некое друго име. Името Дионисиј (син на Петрониј) е 
потврдено во Скупи на надгробна стела про најдена во село Чучер.19 Носителот на дипломата 
по текнувал од Скупи, односно од Colonia Flavia Dardanorum, како што е наведено на дип-
ло мата. Бил обичен војник и служел во коњаничката чета Alla Gall(orum) Fl(aviana) која ја 
предводел Ulpius Marcellus. Оваа ко ња ничка чета била стационирана во Германија. Во 99 и 
105 година таа била под auxilia кои го создале долномезискиот гарнизон (CIL XVI, br. 44; br. 
50). Според наоѓалиштето на дип ло мата од 99 година, Oltina меѓу Durostorum и Axiopolis, би 
можело да се претпостави дека таа била стационирана во оваа област. Кратко по средината 
на II век, делот од трупата се по јавува во војничка диплома од 160 година (CIL 16, br.111) како 
постојан составен дел на горномезискиот воен сојуз, уште во времето на Хадријан при што 
коњаничката трупа не се среќава во долномезиските дипломи од 134 и 138 година (CIL XVI, br. 
78, br. 83).20 Вој ничката диплома од 160 година е пронајдена во Бононија, која се наоѓала на 
Дунав на горномезискиот лимес, кај денешниот Видин. Постои веројатност дека алата била 
ста ци о ни рана во оваа област. 

Војникот од Скупи, најверојатно, по отслужувањето на воениот рок се вратил во своето 
родно место. Како припадник на Alla Gallorum Flaviana, која учествувала во походот во Мав-
ретанија Цезарска, назначен на дипломата со останатите коњанички чети и заради по себ ни 
заслуги во истиот поход, добил римско граѓанско право и право на брак (civitas et conubium).

На крајот, би можело да се каже дека откривањето на војничката диплома од Скупи прет-
ставува еден нов документ за подобро спознавање на движењето и распростанетоста на 
коњаничките чети и имињата на нивните водачи пред и во 152 година од н.е., за време на 
вла деењето на Антонин Пиј. Таа е доказ и дека припадници од колонијата Скупи биле дел 
од помошните трупи на римската војска. Дипломата од Скупи го надополнува и списокот 
од конзули кај Degrassi во 152 година, со името на конзулот  P. Sufenas (Sufenat) Severus.

19 IMS VI, br. 111.
20  Wagner W., 1938, 37-38.
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A bronze Roman military diploma was found during the excavations in the apodyterium of 
the large thermal building at the city territory of Scupi. Only the first page of the diploma has 
been preserved (Figs. 1 and 2). The military diploma belonged to a discharged soldier from col-
ony Flavia of the Dardanians – Scupi, who received this document and was granted the right 
of Roman citizenship and legal marriage, after the deserved and honorable discharge from the 
army where he served for 25 years in the cavalry regiment Alla Galorum Flaviana.   

The diploma is a copy from the law of the emperor Antoninus Pius (131-161 AD) issued on 
27th of May, 152 AD, during the consulship of P(ublius) Sufenas Verus and Lucius Tullius Tuscus. 
The original text of the imperial law was engraved in a bronze plaque, attached on the wall be-
hind the Temple of Augustus in Rome. The alae of the other meritorious soldiers who received 
diploma were written on the front side, next to the name of Antoninus Pius with all of his honor-
ary titles as the emperor who awarded the diploma. The names of the alae are as follows: I Ulp(ia) 
Cont(ariorum), I Thrac(um) Victr(ix), I Hisp(anorum) Aravac(orum), I Cannan(efatium) c(vium) 
R(omanorum), III Aug(usta) Thrac(um), I Fl(avia) Aug(usta) Britt(anica), I Thrac(um) sag(ittaria) 
vet(erana), I praet(oriа) c(ivium) R(omanorum), I Claud(ia) nov(a) misc(elanea), Gall(orum) 
Fl(aviana), I Fl(avia) Gaes(atorum?) and Felix Moes(ica). The list also contains the names of the 
provinces where they were stationed, the names of the leaders, and the merit for participation in 
the campaign in Mauritania for which they were awarded with the diplomas. Part of the text from 
the front side i.e. the provinces where the regiments were located, is written on the inner side of 
the diploma together with the name of the emperor mentioning the campaign in Mauretania.

This diploma represents a new archaeological and epigraphic find which brings new details 
in the existing knowledge about the spread and strategic movement of Roman cavalry units 
during the reign of Antoninus Pius, as well as for the legislative that regulated the duties and 
rights of the Roman army veterans.    

М. Басотова, Римска војничка диплома од Скупи

s u m m a r y

MAJA BASOTOVA

ROMAN MILITARY DIPLOMA FROM SCUPI
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АНА БОШКОВСКА

ПРЕДМЕТИ ОД КОСКА ОД СКУПИ 
- ГРАДСКА ТЕРИТОРИЈА 

ИСТРАЖУВАЊА 2008-2010 ГОДИНА

Во текот на истражувачките кампањи во 2008, 2009 и 2010 година на локалитетот Скупи, 
меѓу другото, се истражуваше и еден поголем дел од градската територија.1 Овој сегмент 
од градската територија се наоѓа источно од улицата кардо и претставува дел од централ-
ното јадро на градот Скупи. На истражуваниот простор беше откриена ранохристијанска 
ба  зилика2 и голем термален објект - јавна бања од римскиот период.3 Коскените предмети 
кои се предмет на обработка во текстот се пронајдени во хронолошки последниот конста-
тиран културен хоризонт, датиран во VI век и почеток на VII век, како и во културен хори-
зонт кој припаѓа на римскиот период.

Низ бројниот движен материјал, кој беше откриен на овие ископувања, забележително 
е присуството на коскените предмети, што секако ја докажува нивната масовна употреба 
низ вековите на живеење на градот. Коскените предмети како тип наод се показател на 
тех ничко-технолошката, но и на економската развиеност на една населба во одреден пе-
риод. Употребата на предмети изработени од животински коски е евидентирана уште во 
па леолитот, но техниката за производство на коскени предмети значително се менува низ 
пра историските и историските периоди. Самата технологија на обработка на животински-
те коски и рогови се состои од низа процеси кои можеме да ги поделиме во две групи, и тоа 
термичка (варење, парење и горење на коската) и физичка обработка (сечење, стругање, 
мазнење, бушење).4 За време на Римската Империја, заради општите социо-економски и 
културно-политички услови, употребата на предмети од животински коски станува сè по-
масовна. Како суровини најчесто се користеле долгите коски од големите домашни (гове-
до, коњ) и диви (елен, дива свиња, риби) животни, но и роговите од еленот и говедото. За 
изработка на луксузните предмети се користела слоновата коска.5 На овие простори рим-

1 Раководител на овие ископувања беше д-р Марина Ончевска-Тодоровска, на кој во оваа прилика ѝ се заблаго-
дарувам за отстапениот материјал и несебичната поддршка.

2 Ончевска Тодоровска М., 2011, 365.
3 Ончевска Тодоровска М., 2009, 75. 
4 Bačkalov A., 1979, 12.
5 Petkovič S., 1995, 12-17.
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ската „коскена индустрија“ ја донеле мајсторите од Рим, кои тука се населиле уште во први-
те римски логори, а потоа ја продолжиле занаетчиската традиција во поголемите град ски 
и трговски центри.6 Во периодот по IV век доаѓа до пресврт, како политички така и економ-
ски, што доведува до деградација на големите градски центри и префрлање кон ло кално 
производство.7 Во доцната антика, освен локалната изработка на предметите од кос ка и 
рог, се забележуваат и други промени, како, на пример, декоративните елементи (мотив 
на концентричен круг карактеристичен за доцен IV век), некои форми кои не се присут ни 
по рано се појавуваат тогаш (т.н. рачки за нож со валчеста форма) и секако квалитетот на 
из работката. 

Предметите изработени од животински коски и рогови се користеле за повеќе намени. 
Нај често коската и рогот биле употребувани за изработка на лични предмети, како и за из-
работка на алатки и орудија за обработка на кожа, текстил или керамика, но и предмети со 
де коративна намена како рачки и апликации. Коскените предмети од Скупи кои ќе бидат 
пре зентирани во продолжение типолошки се групирани според типологијата направена 
за коскени предмети од територијата на Горна Мезија.8 

Првата и најзастепена категорија се предметите за лична употреба, а тоа се: чешли, украс-
ни игли, козметички стапчиња, козметички спатули и пиксиди и апотекарски лажички. 

Чешлите се производ кој се користел низ целиот римски период како еден од основните 
пред мети за лична хигиена. Во примероците од градската територија на Скупи има само 
два. Станува збор за еден фрагментиран троделен чешел со еден ред на забци и декорација 
од концентрични кругови на дршката т.е. оплатата (Т.I, 1). Вториот примерок е само оплата 
на троделен чешел со издолжена форма и декорација од концентрични кругови поставени 
во трапезоидно поле (Т.I, 2). Двата примерока од Скупи се од ист тип троделни чешли со ед-
нос тавна (геометриска) декорација на оплатата кој се датира од IV-VII век.9

Украсните игли се најбројни во коскениот материјал од градската територија. Нивната 
број ност укажува на масовна употреба на овој вид предмети, но исто така и на поголема 
про дукција на истите. Примарната функција на овие игли била декоративна, но има и типо-
ви украсни игли кои служеле за обликување на косата (разделување, виткање), како и за 
на несување козметички производи. Некои автори не ја исклучуваат можноста одредени 
ти пови игли да биле со култна намена.10

Првиот тип украсни игли со полиедарска глава е застапен со два примерока. Првиот е 
со издолжена полиедарска глава строго геометриски изработена (Т.I, 4). Вториот примерок 
е игла со мала и несмасно изработена полиедарска глава (Т.I, 3). Овој тип игли хронолошки 
го сместуваме кон крајот на III век и почетокот на IV век11 заради популарноста на мотивот 
во тоа време, иако не е исклучена нивната употреба и во подоцнежниот период. Се смета 
дека оние примероци кои се со неатрактивна изведба, како вториот примерок од Скупи, 
се токму од тој подоцнежен период. Во прилог на ова имаме и еден необјавен примерок од 
ниш киот музеј поставен во поставката на музејот кој е датиран во V-VI век.12 

Следуваат четири примероци украсни игли со топчеста глава (Т.I, 5-8). Оваа форма на 
игли најчесто се поврзува со женските козметички сетови, за што сведочи нивно место на 
про наоѓање13 како прилози во женски погребувања, од кои едно и на југоисточната не-

6 Стојанова-Канзурова Е., 2009, 57.
7  Ончевска Тодоровска М., Доцноантички предмети од Скупи (текст во печат).
8 Petkovič S., 1995, 21-56.
9 Petkovič S., 1995, 22.
10 Рау К., 2004, 63.
11 Petkovič S., 1995, 29.
12 Drča S. et. all, 2004, 210, k.e. 186.
13 Petkovič S., 1995, 30.
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кропола на Скупи.14 Овој тип игли се чести и бројни во наодите кај нас и во соседството15 и 
датираат од III и IV век.

Иглите со повеќечлена глава се едни од поексклузивните наоди. Главата на овие игли 
нај често е составена од повеќе геометриски елементи раздвоени меѓу себе со пластично 
из ведени кругови. Овој тип игли, односно глави, поради прецизната изработка се претпос-
та вува дека се изработуваат на ротационен струг.16 Од градската територија на Скупи има-
ме три примероци (Т.I, 9-11) од овој тип игли, но ниеден не е идентитечен со варијантите 
од Горна Мезија, ниту, пак, од познатите примери од Република Бугарија,17 што асоцира на 
пос тоење на друга работилница. Овие игли биле користени за украсување на фризурите и 
об леката на Римјанките, а се датираат порано од другите типови во II и III век, но има и ва-
ријанти кои опстануваат до IV век.18

Од украсните игли со рамна глава имаме три примероци (Т.I, 12-14). Овие игли служеле за 
одржување на косата (разделување и навиткување) и за нанесување на шминка. Каракте-
рис тични се за II и III век, иако се користат и подоцна.19

Иглите со конусна глава и иглите со пресечена конусна глава се најбројни и се застапени 
со шест примероци (Т.I, 15-20). Намената овој тип е иста како и на предход ниот тип. Чести 
се и имаат масовна употреба и се датираат од II-IV век.20

Еден фрагмент од коскена игла на кој не му е зачувана главата, според декорацијата на 
ко ренот на главата, претпоставуваме дека припаѓа на типот украсни игли со претстава на 
Венера (Т.I, 21). Според аналогиите од Маргум, Виминациум и Дијана,21 како и примерите од 
југоисточната некропола на Скупи,22 каде што се најдени такви игли со шематизирана прет-
става на Венера Пудика, скупскиот примерок дава показатели за тоа. Во прилог на иден-
ти фикацијата е и местото на наоѓање. Пронајдена е на просторот од големиот термален 
објект во чии рамки во 2008 година беше откриена и мермерната статуа на Венера Пуди-
ка.23 Овој тип игли, освен вообичаената козметичко-декоративна улога, се претпоставува 
дека се користеле и за култна намена. Се датираат во раноцарскиот период (I-II век), иако 
има и подоцнежни примероци.24 Во науката постојат мислења дека овој тип игли припаѓа 
на групата предмети наречени „вотивни стапчиња“ со претстава на Венера или птица на 
гла вата кои потекнуваат од Египет, а се изработуваат од коска и од метал.25

Следната група предмети за лична употреба се козметичките и аптекарските лажици 
и лажички. Овие предмети биле изработувани од коска како замена за металот поради 
фи зичко-хемиските својства на коската (не реагира со хемикалии, лесна за моделирање). 
Пос тојат два типа лажички, со кружен и со елипсовиден плиток реципиент. На градската 

14 Во 2012 беше откриено погребување во оловен сандак (саркофаг) во кое беа пронајдени осум примерока 
игли со топчести глави. Остеолошкиот материјал од ова погребување е сè уште на обработка, но според останатите 
наоди погребана е женска индивидуа. Истражувањата на југоисточната некропола на Скупи во 2010, 2011 и 2012 беа 
изведени под раководство на археологот Ленче Јованова, а авторот на текстот беше учесник.

15 Пенчева Е., 2005, 582.
16 Petkovič S., 1995, 13.
17 Пенчева Е., 2005, 582.
18 Petkovič S., 1995, 30.
19 Petkovič S., 1995, 32.
20 Drča S. et. all, 2004, 210, k.e. 187.
21 Petkovič S., 1995, 33.
22 Во 2010, 2011 и 2012 година се истражуваше поголем дел од југоисточната некропола на Скупи, во рамките на 

тие истражувања во неколку наврати беа откриени примероци на коскени игли со глава со претстава на Венера (во 
едно погребување има дури четири примероци). Истражувањата на југоисточната некропола на Скупи во 2010, 2011 
и 2012 беа изведени под раководство на археологот Ленче Јованова, а авторот на текстот беше учесник.

23 Ончевска Тодоровска М., 2009, 80.
24 Petkovič S., 1995: 34.
25 Рау К., 2004: 63.
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те риторија беа откриени четири примероци (Т.II, 1-4), од кои два се со кружен реципиент, 
а на другите два примероци реципиентот не е зачуван. На полуксузните примероци рач-
ки  те се декорирани со разни мотиви. Таков пример е лажичката од Скупи (Т.II, 2) која е 
ре   чиси идентична со еден примерок пронајден на западната некропола на Скупи,26 што е 
по  казател за локална работилница. Лажиците кои се со малку поголеми димензии (Т.II, 1) 
нај  често имаат богата декорација на предната страна од рачката и се користат за мешање 
и нанесување козметички препарати, а потесно се датираат во II и III век.27 Едноставната из-
вед  ба на лажичките без декорација (Т. II, 3-4) придонесе за нивна масовна употреба ширум 
зем  јите под римска власт со бројни примери од Србија, Хрватска и Бугарија. Се користат 
од I век па сè до VI век.28

Козметичките спатули се предмети кои имале широка примена во козметичките сетови 
на Римјанките. Тие служеле за нанесување и размачкување на миризливите масла, за на-
не сување и мешање шминка, па дури и за чистење на ушите. Според големата сличност со 
ме талните медицински предмети со иста намена, може да претпоставиме дека коскените 
спа тули се користеле и за медицински цели. Постојат спатули со помали и поголеми ди-
мен зии со мал кружен или триаголен реципиент. Спатулата која е пронајдена на Скупи е со 
по мали димензии и мал кружен реципиент (T.II, 5). Спатулите се хронолошки неосетливи и 
се изработуваат од I до IV век.

Коскените пиксиди се дел од козметичкиот прибор и се копии на дрвените и керамичките 
пик сиди. Тие, всушност, претставуваат мали кутии во кои се чувале прашкести материи како 
шминки или одредени лекови. Пиксидите кои се изработувале од коска биле составени од 
три дела, капак, реципиент и дно. Трите примероци од Скупи (T.II, 6-8) се фрагментирани и 
ги немаат сите делови, освен еден на кој му е зачуван реципиентот и дното (T. II, 6). Ги да ти-
раме според аналогии од соседството од крајот на I век до средина на V век.29

Втората категорија предмети од коска и еленов рог ја нарекуваме предмети за об ра бот-
ка на ткаенина и изработка на облека, со самото тоа се подразбира дека таа ќе ги оп фа ти 
пред метите како што се прешлени, вретена, макари, плочки за разбој (за плетење на ниш-
ки те) и игли за шиење.

Коскените прешлени по формата и намената не се разликуваат од прешлените из ра-
бо  тени од други материјали (метал, керамика, камен). Може да бидат декорирани или со 
ед  ноставна изведба без декорација. Иако има тврдења дека се изработувани исклучиво 
од еленов рог, примерите од градската територија на Скупи (T. II, 13-14) покажуваат дека 
се изработувале и од коски на други животни, како говедо и риба.30 Овие прешлени се ко-
рис  теле исклучиво за вретена заради својата мала тежина. Се забележува нивна масовна 
упо т реба во доцната антика.

Макарите се предмети кои служеле за намотување на конците со кои се шиело, плетело 
и ткаело. Во Скупи имаме два примероци (Т.II, 15-16), од кои едниот е со полуксузна из ра-
бот ка и без перфорација во средината. Иако без директни аналогии, овој тип предмети ги 
да тираме во IV век според наоди од соседството.31

Коскените плочки за разбој се среќаваат со правоаголен и триаголен облик, а служеле за 
раз делување на конците со различна боја и мешање на конците при такењето. Примерокот 
од Скупи е со правоаголна форма и четири перфорации на аглите (Т. II, 17). Овие предмети 
се хронолошки неосетливи заради нивната намена и нивната форма.

26 Јованова Л., 1992, 197, сл. 2.
27 Пенчева Е., 2005, 583. 
28 Petkovič S., 1995, 34.
29 Petkovič S., 1995, 37.
30 При идентификација на живитните од кои се направени прешлените ми помогнаа советите и сугестиите на зоо-

арх еологот Анета Фиданоска. 
31 Petkovič S., 1995, 45.
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Коскените игли со иглени уши се сместени во оваа категорија бидејќи нивната примарна 
на мена е за изработка на облека. Од Скупи имаме четири примероци (Т. II, 9-12) од кои две 
се од типот коскени игли со рамно завршена глава со иглени уши (Т. II, 11-12). Намената на 
овие предмети е јасна, а датацијата неопределива. Примероци од овие игли се чести наоди 
на истовременските локалитети во земјава и пошироко.

Два коскени предмети и еден предмет од еленов рог (Т. II, 18-20) од градската територија 
на Скупи условно можеме да ги сместиме во категоријата алатки и орудија. Станува збор 
за цилиндрична рачка која има кружна перфорација на потесната страна и правоаголен 
за сек на пошироката (Т. II, 18), кои најверојатно служеле за вметнување и прицврстување 
на алатката. Овој тип предмети најчесто се декорирани со геометриски мотиви. Намената 
на овие предмети сè уште е дискутабилна. Тие најчесто се детерминираат како рачки за 
нож,32 но поради недоволна проученост на овој тип предмети прашањето за нивната функ-
ција засега ќе остане неодговорено. Карактеристични се за доцноантичкиот период и се 
датираат во втората половина на IV век па сè до VI век. Многу се чести како наод, нај ве-
ројатно заради нивната издржливост. Во Македонија имаме примери речиси од сите ло ка-
литети од римскиот и доцноантичкиот период како Скупи, Стоби, Хераклеја, Баргала, Гра-
диш те-Таор, Градиште-Коњух, Градиште-Пчиња итн.

Во коскениот арсенал од градската територија на Скупи се наоѓа и еден цилиндричен 
пред мет со извонредна изработка (Т.II, 19). Сместен е во оваа категорија само заради не-
го вата форма. Изработен е на метален струг со стога симетрија, краевите му се рамно пре-
се чени, што може да се поврзе со функцијата на предметот. На двата краја најверојатно 
имало вметнати елементи од ист или различен материјал. Можеби служел како рачка за 
стило33 или, пак, е дел од дводелно вретено. Врз основа на одличната изработка би можеле 
пред метот да го датираме од II до IV век. 

Кај третиот примерок (T.II, 20) станува збор за рачка со поголеми димензии изработена 
од метатарзална или метакарпална коска од поголемо животно (говедо, коњ, елен). Рачката 
е декорирана со врежани геометриски мотиви. Поради недостаток на аналогии нема да 
шпе кулирам со намената и датацијата на предметот.

Познато ни е дека Римјаните биле љубители на хазардни игри. Тоа го покажува и големиот 
број предмети за тие игри пронајдени на римските локалитети како пулови, зарови и пио-
ни. Еден наод од градската територија од Скупи покажува дека и скупјаните играле так ви 
игри. Се работи за коцка (зар) за играње со помали димензии изработена од коска (T.II, 
21). Коцката е со броеви од еден до шест изведени со врежување на концентрични кру-
го ви. Овој тип предмети често се изработувале и од други материјали како камен и ке ра-
ми  ка на кои обележувањето се изведувало со боја. Предметите за игра не се редок наод 
на античките локалитети. Директни аналогии имаме на локалитетите во Србија, како, на 
при  мер, една коцка од поставката во музејот во Ниш датирана во IV век,34 иако поради по-
пу  ларноста на игрите овие предмети најверојатно биле користени и пред и потоа.

Меѓу наодите се среќаваат и два предмета со непозната намена, но според нивната из-
вед ба, која е еднострано пластични изведени мотиви, може да претпоставиме две намени. 
Првиот предмет е со малку поголеми димензии и има декорација изведена со врежување, 
во форма на рибина коска на едната страна (Т. II, 23), додека вториот е со мали димензии (T. 
II, 22), кружен пресек и врежани концентрични кругови на едниот крај. Првата претпоставка 
е дека нивната изработката не е довршена, но според измазнетоста на другите страни тоа 
е малку веројатно. Втората претпоставка е дека се работи за печати за декорирање ке ра-
ми ка (сл. 1а). Оваа претпоставка се заснова врз аналогиите на декоративните елементи од 

32 Petkovič S., 1995, 49.
33 Petkovič S., 1995, 50. 
34 Drča S. et. all, 2004, 210, k.e. 175.
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Сл.1а. Коскен печат со врежани 
концентрични кругови.

Сл.1б . Фрагмент од печатена керамка 
декориран со мотив на концентрични 

кругови.
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печатената керамика на доцната антика.35 Се надеваме дека натамошната обработка на ма-
те ри јалот ќе донесе нови сознанија за овој тип предмети.

Бројноста на коскените предмети од градската територија на Скупи покажува дека тр го-
ви јата со овој тип предмети била развиена. За постоење локални мајстори за изработка на 
пред метите се доказ пронајдените полупроизводи (T.III, 1-9) кои најчесто се застапени со 
од резоци од еленов рог, корен од еленов рог и делумно обработени одрезоци од еленов 
рог (T.III, 1-3) и коска (T.III, 9).

Kоскените предмети од градската територија на Скупи се со добра и квалитетна из ра-
бот ка и направени од квалитетна суровина. Без разлика дали биле локални производи или 
не, луксузноста дава слика за богато, економско и трговско развиено општество, а неговите 
жи тели го вбројува во граѓани од високите социјални сталежи. Недостатокот од поопширна 
сту дија за коскени предмети од античките локалитети во Република Македонија не нѝ доз-
во лува пошироки и поточни заклучоци за намена и датацијата на овие предмети. 

35 Ончевска Тодоровска М., 2004, 81.
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During the research campaigns in 2008, 2009 and 2010 on the site Scupi among other parts 
of the site, a large part of the city urban area was excavated. This segment of the city urban 
area is on east of the street Cardo and is part of the central core city Scupi. On the investigated 
area was discovered early Christian basilica and a thermal facility - public bath from the Roman 
period. Bone items which are under discussion in the text are found in chronological last noted 
cultural horizon, dated in the VI century and the beginning of the VII century, and in the cultural 
horizon which belongs to the Roman period.

Through numerous movable artifacts, which ware discovered in these excavations, it is no-
ticeable the presence of bone and antler horn objects, which certainly proves their mass pro-
duction through centuries of living in the city. Bone items as type of finding are indicators for 
technical-technological and economic development of a settlement in a certain period. Use of 
bonе and antler horn items was evident even in the Paleolithic, but the technique for the pro-
duction of bone items varies greatly across prehistoric and historic periods.

In the Roman Empire due to the general social, economic, cultural and political conditions 
the use of objects from animal bones and antler horn is becoming massive. As raw materials 
commonly were used long bones of the big domestic (cattle, horses) and wild (deer, wild boar, 
fish) animals, and horns of deer and beef. For making luxury items they used d’Ivoire.

Objects made of animal bones and horns are used for several purposes. Mostly bone and horn 
were used for preparation of personal items, as well as to develop tools and tools for processing 
leather, textiles or ceramics, and objects with decorative purpose as handles and applications.

Bone items from the city urban area are with good quality, they are craft from quality raw 
material. Whether they were local products or imported, luxury gives us a picture of the rich 
and economically developed society, and puts its inhabitants among the citizens of high social 
classes. Lack of a comprehensive study on bone objects from ancient sites in the Republic of 
Macedonia does not allow us, broader and more accurate conclusions about the purpose and 
dating of these items.

This paper in addition to its primary purpose, the presentation of the cases of bone and antler 
horn from the city urban area in Scupi, aims to contribute to the affirmation and valorization to 
the objects from bone and horn. With further research on sites and issues concerning this kind 
of items, we may form complete picture for people who once inhabited these regions. 

А. Бошковска, Предмети од коска од Скупи - градска територија, истражувања 2008-2010 година

s u m m a r y

ANA BOŠKOVSKA

BONE OBJECTS FROM SCUPI - CITY TERRITORY,
EXPLORATIONS 2008-2010
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ГОРДАНА ЈАНЕВА
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Штип 

НАОДИ ОД РИМСКИ ПРОВИНЦИСКИ МОНЕТИ
ВО БРЕГАЛНИЧКИОТ РЕГИОН

Во римскиот империјален период на територијата од Брегалничкиот Регион, освен ре гу-
лар  ни те римски изданија, циркулираат и емисии на римското провинциско моне то ковање, 
во хро нолошки рамки од 44–275 год. Административно, ова подрачје во овој вре мен ски 
период влегува во границите на две провинции. Средниот и горниот тек на Бре гал ни ца 
влегуваат во римската провинција Тракија, а подрачјето на Овче Поле во границите на про -
вин  цијата Ма кедонија.1 Присуството и застапеноста на овој тип монетни наоди (76 пр.) оп-
фаќа примеро ци од провинциите: Тракија, Македонија, Горна Мезија и Дакија. Групата мо-
нети од римската про вин ција Тракија се состои од примероци ковани во монетарниците 
Пау талија (19 пр.), со кон ти нуирано присуство од нејзиното отворање во 139 год. н.е., со из-
да нијата на императори те Ан тонин Пиј, Фаустина II, Марк Аврелиј, Септимиј Север, Јулија 
Домна, Гета и Каракала од 217 год., кога и се затвора оваа монетарница; емисии (2 пр.) од Ка-
ра кала и Гордијан III, од монетар ни цата во градот Хадријанопол (отворена за време на Хад-
ри  јан 117/138, затворена во време на Гордијан III, 238-244год.), и по еден примерок од Комод 
и Елегабал, емитувани од монетарницата во Филипопол (81/96-218/22 год.).2

Во поглед на дистрибуцијата, присуството на нумизматичкиот материјал од оваа рим ска 
про в инција може да се поврзе со неколку моменти. Првенствено, тоа е истата ад ми нис тра-
тив  на припадност,3 досега потврдена во повеќе наврати со археолошки податоци и пишани 
извори.4

1 Папазоглу Ф., 1957, 78, 84.
2 Kos P.,1998,132, 276, 287; во сите три монетарници се коваaт монети во пет вредности, во зависност од тежината 

на истите.
3 Монетните наоди од римската провинција Тракија во предметниот нумизматички материјал се среќаваат само 

во горниот и средниот тек на Брегалница.
4 Еден од тие се и испитувањата на трачки елементи во средниот тек на Брегалница од страна на Венедиков, каде 

освен констатираните малобројни натписи со трачки имиња, места и етникони, во една од петте трачки могили од II 
век од н.е., на просторот наречен Беш Тепе кај с. Карбинци, меѓу гробните прилози се најдени и монети на Пауталија 
(Папазоглу Ф., 1957,85 (ф.н. 90), Венедиковъ Ив., 1943, 34).

УДК 737.1(37)(497.711)”44/275”
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Освен истата административна припадност, овде e и фактот дека Брегалничкото под рач-
је е дел од тритте патни траси формирани од Римската Империја на територијата на Репуб-
лика Македонија, односно од дијагоналниот пат Хераклеја-Пауталија, кој ги поврзувал Вар-
дарската ма гистрала и Егнацискиот пат, а премостувајќи го Вардар, по најкуса линија се упа-
тувал кон Астибо (Штип), спуштајќи се до устието на реката Лакавица во Брегалница.5 Во 
рам ките на те ри торијата на Пауталија, која ги вклучува долините на Горна и Средна Струма, 
при родната крс тосница е така формирана што на врската запад-исток во насока на патот 
Стоби-Скупи-Пауталија-Филипополис, од југ е затворена со падините на Осогово, а со сооб-
ра  ќајната врска која поминувала низ Малеш постои поврзување на населбите на долината 
на Струма и Горна Бре галница. Како надоврзување на предходните два моменти, присус-
твото на овој тип монети е и одраз на римскиот војнички елемент.6

Од Римската провинција Македонија забележително е присуството на изданијата на Ма -
кедонскиот Коинон7 (22 пр.), емитувани во периодот од I-III век, за време на римските им пе-
ра то ри Клавдиј, Нерон, Антонин Пиј, Марк Аврелиј, Александар Север и Гордијан III. За мес-
то то на ко вање на монетите на Македонскиот Коинон, особено за изданијата од I и II век, 
пот врдено е мислењето дека тоа е монетарницата во Бероја, која била седиште и центар на 
истиот, а  и „неокорија“ на провинцискиот култ,8 додека за Тесалоника, административен 
цен тар на про вин цијата Македонија, е прашање, а и мала е веројатноста за монетоковање, 
и тоа за емисиите од III век.9 Во првите два века присутни се реверсните иконографски 
претстави на македон ски от штит и крилестата молња, како традиционални македонски 
симболи, додека автономните провинциски изданија од прва половина на III век, се 
карактеризираат со аверсната иконографска претстава на Александар III Велики, како 
еден вид на иден тификување на царот со овој лик. Изборот на македонските градови и 
Македонскиот Кои нон за ваков вид на претставување, од друга страна, е и дефинирање на 
себеси преку локалните традиции кои веќе не претставувале опасност за Рим. Освен овие, 
присутни се мал број монети (6 пр.) од монетарницата во Стоби10 и еден примерок (Гордијан 
III) од монетарницата во градот Едеса. Во поглед на дистрибуцијата, освен територијалнаата 
блискост на овие македонски градови со подрачјето на Брегалница, овде треба да се 
спомене и транзитниот карактер, односно фактот дека во Стоби се крстосувале двете 
римски магистрали (една по долината на Вардар, од Солун за Скупи и Ниш, а другата од 
Хераклеја до Сердика.11 Бероја, како седиште на Македонскиот Коинон, е понастрана од Виа 
Егнатија. Но и тоа дека северно од Штип се наоѓала границата меѓу Македонија и Тракија, 
која одела кон исток веројатно кон планината Плачковица и средниот тек на Стримон. По 
затворањето на монетарниците во Павталија (217 год.), Филипопол (222 год.) и Хадријанопол 
(244 год.) во римската провинција Тракија, како и монетарниците во римската провинција 

5 Lilčić V.,1994, 114.
6 На пример, еден од малкуте зачувани епиграфски споменици откриен во с. Двориште (Малешево, горен тек на 

Брегалница), подигнат во чест на Каракала, зборува за присуство на кохорта (I или II), најверојатно сместена над с. 
Владимирово, каде се откриени остатоци од римски логор, а каде што поминувала горе споменатата сообраќајна 
врска. Постои и милење дека во ова подрачје постои утврден логор за кохортата (над с. Владимирово), каде 
постои пат, кој од долината на Струма преку планинските превои на Џами-Тепе и Плачковица води кон долината на 
Брегалница (Керамитчиев А.,1979,154,155).

7 Коинот претставува средишен орган на македонска заедница на градови, кои уште од Раното Царство околу 44 
год. од н.е., како и другите коинони е трансформиран во институција со врски што водат до провинцискиот култ на 
царот, со организирање годишни фестивали и игри во чест на императорот.

8 Burell B., 2004,191,193.
9 Бероја се појавува како центар на Коинонот во време на Флавиевците, до средина на III век, додека Тесалоника 

е понастрана од ова провинциска организација (Папазоглу, 1957, 116).
10 Сите примероци, освен двете емисии од Каракала, се од територијата на Овче Поле.
11 Керамитчиев А.,1966, 40.

Г. Јанева, Наоди од римски провинциски монети во Брегалничкиот регион
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Македонија, Стоби и Едеса во 222 год., како и последното споменување на Македонскиот 
Коинон во време на Филип I (244-249 год.), на оваа територија големо присуство бележи 
виминакиската монета, односно емисиите на монетарницата на колонијата Виминакиј во 
римската провинција Горна Мезија. Продукцијата на Виминакиј, како населба на римските 
ветерани, но истовремено и центар и упориште на римскиот војнички елемент, припаѓа 
на царскиот систем на строго контролирано ковање, условено од посебни потреби, и 
монетарница, која, покрај Рим и Антиохија во периодот на првата половина на III век, е 
трета која емитува изданија за Римската Империја.12 На подрачјето од Брегалница  присутни 
се изданија, речиси од самиот почеток на виминакијската локална ера, за чија почетна 
хронологија постојат повеќе мислења, а се движат во временски распон од јануари 239 год. до 
ноември 240 год., но доминира мислењето дека започнува во втората половина на 239 год.13 
Работата на виминакијската монетарница престанува во 256 год., за време на Галиен (253-
268 год.). Од 14 владетели и членови на нивните семејства кои емитуваатат изданија во овој 
период со преку двесте варијанти,14 во предметниот нумизматички материјал се присутни 
емисии (22 пр). на редовни типови15 (тип А), на трипондиуси и дупондиуси, емитувани 240/1-
251/3 год., од II-XIII виминакиска локална ера, со претстава на стандарниот реверсен тип.16 
Овде неможе да се каже за иста административна припадност со Брегалничкиот Регион, 
туку како една можност на дистрибуција, е движењето на римските воени единици, како 
и историските случувања во првата половина на IIIвек. Имено, Виминакиј емитува пари, 
посебно наменети за војската на Дунав, но со посредство на војниците тие циркулираат 
на поголема територија, како и одраз на монетарните услови, односно потребата од ситни 
пари во Римската Империја поради големата монетарна криза во III век.

12 Boriċ-Breškoviċ B,1983,70 (ф. н. 6) 
13 Dušanić S.,1976,53.
14 Орлов Г., 1958, 281.
15 Освен редовните, во четвртата година на локалната ера, виминакиската монетарница издава низа вонредни 

емисии со нови претстави на реверсот (Душанић С., Новац колоније Виминацијума и датуми из Римске историје 
средине III века, Старинар Н.С. XII/61, Београд 1961, 145).

16 Персонифициран лик на колонијата Виминакиј, меѓу лав, симболична претстава на VII Клавдиева легија и бик, 
симбол на IV Флавиева легија (Dušanić S, 1976, 53).

Дата

Монетарници

ВкупноВим. Павт. Филипо. Хадриј. Бероја Тес.? Стоби Едеса Дакија

41-68 4 4

98-117 1 1

138-161 2 8 10

161-180 9 5 3 17

192-217 8 1 1 10

218-235 1 3 2 6

238-244 9 1 2 1 13

245-251 13 1 14

256 1 1

Вкупно 22 19 2 2 17 5 6 1 2 76

Табела 1
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Монетните наоди (2 пр. на сестертии) од монетарницата во римската провинција Дакија,17 
кои вообичаено во најголем број на случаи се придружен нумизматички материјал на вими-
на киската монета, овде се емитувани во 246/7 и 255/6год, во II и X година на локалнaта ера. 
Нас  проти виминакиската, на дакиската монета во текот на целото ковање се појавува една 
ос  новна претстава на реверс, со пет типа.18

Врз основа на познатите нумизматички податоци, ако се направи една паралела (табела 
1) може да се види дека кога има прекин на работата во римската монетарница Стоби, во 
периодот на вториот прекин во 118-161 год., во време на Хадријан и Антонин Пиј, зна чи-
тел но е присуството на изданијата на Македонскиот Коинон и на монетарницата во градот 
Пав талија, која е отворена во тој период (139 год.). Во првата половина на III век, тоа е мо не-
тарницата Виминакиј, која и во рамките на поновите испитувања на нумизматичката цир-
кулација во Брегалничкиот Регион, покажа најголем процент на учество во однос на рим-
ските царски монетарници во овој временски период. Сите пронајдени примероци се со 
позната археолошка позадина, распоредени вдолж средниот и горниот тек на река Бре гал-
ница, од нејзината лева и десна страна. Овде, всушност има археолошки сознанија за по го-
ле ма концетрација на населби, утврдувања, некрополи, каструми од римско време, како и 
ос татоци на гранични кастели.19

Во поглед на механизмот на дистрибуција, евидентно е следењето на начелото на ад ми-
нис  тративна припадност и територијалан блискост, додека останатото е одраз и условеност 
од повеќе фактори, како што се воено-историските случувања, присуство и движење на 
рим скиот војнички елемент; понатаму, стратешката положба која го овозможува тран зит-
ни от карактер на ова подрачје, но и влијанието на монетарните фактори и движења. Имајќи 
го предвид ова, како и врз основа познатиот увид на документираниот нумизматички ма-
те  ријал на застапеност на емисии на регуларните римски царски монетарници, може да 
се каже дека сите овие типови на примероци на римското провинциско монетоковање, 
во однос на останатите регуларни римски империјални изданија, чиј број во периодот од 
I-IIвек е многу мал,20 доминираат и се вклучени во локалната циркулација на Брегалничкиот 
Ре гион, која поголем степен на монетаризација покажува од почетокот на III век од н.е.  

17 Монетарницата во Дакија е отворена 246, а затворена 256/7 год. (Kos P, Ibid,74).
18 Основниот реверс е со претстава  женска персонификација меѓу два симбола на легии од Дакија: орел со венец 

во клунот од десната, како и лав од левата страна. Локалната ера е нумерирана  од  I-XI година. Pick опишува пет типа 
формулирани од А-Е (Pick B., 1898, 5, 23).

19 Како кастелот Хаџи-Хамзали, кој го контролирал патот Стоби-Астибо-Пауталија, и граничниот кастел кај село 
Малино во прва половина на 3.век

20 Како за илустрација, римските провинциски примероци на територијата на Брегалница, во тек на II век 
учествуваат со 65,21%, во однос на регуларните римски изданија со учество од 34,78%.
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КАТАЛОГ 1

Референтни каталози:
Gaebler H., Die Antiken Münzen Nord-Griechenlands. 
Band III, Makedonia und Paionia, Berlin 1906; Мушмовъ 
Н., Античнитъ монети на Балканския Полустровъ, 
София 1912.; Јосифовски П., Римската монетарница 
во Стоби, Скопје 2001; Pick B., Die Antiken Münzen 
von Dacien und Moesien, Berlin 1898; Ruzicka L., Die 
Münzen von Pautalia, Sofia 1933. 

РИМСКА ПРОВИНЦИЈА 
ГОРНА МЕЗИЈА

ВИМИНАКИЈ 
Тип А
Ав. Биста на императорот со ловоров венец,
оклоп и палудаментум, надесно
Рев. Женска стоечка фигура
(персонификација на Виминакиј),
помеѓу бик, од десна, и лав од лева страна.

Гордијан III (238-244)
1. Сестертиј, 240-241
Ав. IMP CAES M ANT [GOR]DIANVS AVG
Рев. PMS C-OL VIM AN •II•
АЕ; 29 mm; 15 g 
Pick, No. 76

2. Сестертиј, 240-241
Ав. IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG
Рев. PMS C-OL VIM AN II
АЕ; 30 mm; 18,45 g 
Pick, No. 76

3. Сестертиј, 240-241
Ав. IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG
Рев. PMS C-OL VIM AN II
АЕ;30 mm; 17,3 g 
Pick, No. 76

4. Сестертиј, 242-243
Ав. IMP GORDIANVS PIVS [FEL AVG]
Рев. [PMS C-OL] VIM AN IIII
АЕ; 29 mm; 15 g.  
Pick, No. 83

5. Сестертиј, 242-243
Ав. IMP GORDIANVS PIVS FEL [AVG]
Рев. PMS COL VIM AN IIII
АЕ; 28 мм; 16,9 g  
Pick, No. 83

6. Виминакиј, 242-243
Ав. IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
Рев. PMS COL VIM AN IIII
АЕ; 30 мм; 18,34 g 
Pick, No. 83

7. Сестертиј, 242-243
Ав. IMP GORDIANVS PIVS [FEL AVG]
Рев. PMS COL VIM AN IIII
АЕ; 29мм; 18,0 g 
Pick, No. 83

Филип I (244-249)
8. Сестертиј, 243-244
Ав. IMP M IVL PHILIPPVS AVG
Рев. PMS COL VIM AN V
АЕ; 29 mm; 16,3 g 
Pick, No. 96

9. Сестертиј, 243-244
Ав. IMP M IVL PHILIPPVS AVG
Рев. PMS COL VIM AN V
АЕ; 28 mm; 17,6 g 
Pick, No.96

10. Сестертиј, 244-245
Ав. IMP M IVL PHILIPPVS AVG                        
Рев. PMS C-OL VIM AN VI                                     
AE; 19,7 g; 28 mm 
Pick 102

11. Сестертиј, 244-245
Ав. IMP M IVL PHILIPPVS AVG                        
Рев. PMS C-OL VIM AN VI                                     
AE; 16,2 g; 27 mm 
Pick 102

12. Сестертиј, 244-245
Ав. IMP M IVL PHILIPPVS AVG                        
Рев. PMS C-OL VIM AN VI                                     
AE; 17,5 g; 28 mm 
Pick 102
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13. Сестертиј, 246-247
Ав. IMP M IVL PHILIPPVS [AVG]
Рев. PMS COL VIM AN VIII
АЕ; 29 mm; 16,3 g 
Pick, No. 104

14. Сестертиј, 246-247
Ав. IMP M IVL PHILIPPVS AVG
Рев. PMS COL VIM AN VIII
АЕ; 26 mm; 13,0 g 
Pick, No. 104

15. Сестериј, 246-247
Ав. IMP M IVL PHILIPPVS AVG
Рев. PMS COL VIM AN VIII
АЕ; 27 mm; 14,87 g 
Pick, No. 104

16. Сестериј, 246-247
Ав. IMP M IVL PHILIPPVS AVG
Рев. PMS COL VIM AN VIII
АЕ; 29 mm; 17,45 g 
Pick, No. 104

Херенија Етрускила 
17. Сестертиј, 250-251
Ав. HER ETRVSCILLA AVG
Рев. PMS C-OL VIM AN XII
АЕ; 26 mm; 15,6 g
Pick, No. 137

Хостилијан (251)
18. Сестертиј, 250-251
Ав. C VAL HOST M QVINTIS CAE
Рев. PMS C-OL VIM AN XII
АЕ; 27 mm; 12,5 g 
Pick, No. 148

Трајан Декиј (249-251)
19. Сестертиј, 249-250
Ав. IMP CAES C MES Q DECIVS PP AVG
Рев. PMS COL VIM AN XI
АЕ; 27 mm; 12,6 g 
Pick, No. 134

20. Сестертиј, 250-251
Ав. IMP TRAIANVS DECIVS AVG
Рев. PMS COL VIM AN XII

АЕ; 26 mm; 12,3 г.;
Pick, No. 127
Требонијан Гал (251-253)

21. Сестертиј, 250-251
Ав. IMP C VIBIO TREBON GALLO AVG
Рев. PMS C-OL VIM AN XII
АЕ; 26 mm; 13 g 
Pick, No. 160

22. Сестертиј, 250-251
Ав. [IMP C VIBIO] TREBON GALLO AVG
Рев. PMS C-OL VIM AN XII
АЕ; 27 mm; 13,2 g 
Pick, No. 160

РИМСКА ПРОВИНЦИЈА ДАКИЈА

Филип I (244-249)
Тип А
Ав. Биста со ловоров венец, надесно
Рев. Стоечка женска фигура (персонификација на 
Дакија), во една рaка држи маслинова гранка,
во друга знак во чие поле стои DF (Dacia Felix), 
помеѓу орел ( во клун венец ) од десна и лав од ле-
ва страна.

23. Сестертиј, 247-248г.
Ав. IMP M IVL PHILIPPVS AVG
Рев. PROVINCIA DACIA AN II
AE; 29 mm; 18,10 g 
Pick, No. 6

Валеријан I (253-260)
Тип E
Ав. Биста со ловоров венец, надесно
Рев. Стоечка женска фигура 
(персонификација на Дакија),
со раширени раце, во секоја рака држи
знак, помеѓу орел ( во клун венец )
од десна и лав од лева страна.

24. Сестертиј, 255-256
Ав. IMP PL VALERIANVS [AVG]
Рев. PROVINCIA DACIA AN X
AE; 9,5 g; 29 mm 
Pick, No. 64
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РИМСКА ПРОВИНЦИЈА ТРАКИЈА

ПАВТАЛИЈА

Антонин Пиј (138-161)
25. Ав. AVT KAICAP ΑΝΤΩΝΙΝΟC
Рев. ΠΑVΤΑΛΙ-ΤΩΝ
AE; 19 mm; 4,4 g 
Ruzicka, 21

26. Ав. AVT KAICAP ΑΝΤΩΝΙΝΟC
Рев. ΠΑVΤΑΛΙ-ΤΩΝ
AE; 20 mm; 4,2 g 
Ruzicka, 21

Фаустина II (161-175)
27. Ав. [ΦAVCTEINA] CEBACTH
Рев. OVΛΠIAC ΠA-VTAΛIAC
AE; 21 mm; 6,6 g 
Ruzicka, 62

28. Ав. ΦAVCTEINA CEBACTH
Рев. OVΛΠIAC ΠA-VTAΛIAC
AE; 21 mm; 6,5 g 
Ruzicka, 62

29. Ав. ΦAVCTEINA CEBACTH
Рев. OVΛΠIAC ΠA-VTAΛIAC
AE; 21 mm; 6,6 g 
Ruzicka, 95

30. Ав. ΦAVCTEINA CEBACTH
Рев. OVΛΠIAC ΠA-VTAΛIAC
AE; 21 мм; 6,0 g 
Ruzicka, 104

31. Ав. ΦAVCTEI-NA CEBACTH
Рев. OVΛΠIAC ΠA-VTAΛIAC
AE; 21 mm; 6,3 g 
Ruzicka, 97

32. Ав. ΦAVCTEIN-A CEBACTH
Рев. OVΛΠIAC Π-AVTAΛIAC
AE; 21 mm; 6,3 g 
Ruzicka, 120

33. Ав. ΦAVCTEI-NA CEBACTH
Рев. OVΛΠIAC ΠA-VTAΛIAC

AE; 20 mm; 5,6 g 
Ruzicka, 62

34. Ав. [ΦAVCTEINA CEBACTH]
Рев. [OVΛΠIAC ΠA-VTAΛIAC]
AE; 21 mm; 7,8 g 
Ruzicka, 120

Марк Аврелиј (161-180)
35.Ав. [AVT KAI] MAV P [ΑΝΤΩΝΙΝΟC]
Рев. [  ] ΜΑΣΙΜΟV ΠΑVΤΑΛΩΤΩΝ
AE; 30 mm; 19 g 
Mушмовъ, 4094

Септимиј Север (193-211)
36.Aв.AV KΛ CEΠT CEVH
Rev. OVΛΠIAC ΠAVTAΛIAC ΗΓΕ
ΑΕ; 27 mm; 15 g 
Mушмовъ, 4189

Јулија Домна (193-211)
37. Ав. IOVΛIA ΔO-MNA CEB
Рев. OVΛΠIAC ΠAVTAΛIAC
ΑΕ; 30 mm; 14,8 g 
Mушмовъ, 4218

38. Ав. [IOV]ΛIA ΔO-MNA CEB
Рев. OVΛΠIAC ΠAVTA-ΛI[ΩΤΩΝ]
ΑΕ; 23 mm; 7,4 g 
Ruzicka, 475

Гета (209-212)
39. Ав. AVT KΠ CE-ΠTI [MI ΓETAC]
Рев. OVΛΠIAC ΠAVTAΛIAC
ΑΕ; 30 mm; 13,0 g 
Mушмовъ, 4352

40. Ав. Π CEΠTI ΓETAC
Рев. ΠAVTA-ΛIΩΤΩΝ
ΑΕ; 21 mm; 3,7 g 
Mушмовъ, 4326

Каракала (196-217)
41. Ав. AVT KΑΙ MAVP ANTΩNEINOC
Рев. [OVΛΠIAC] ΠAV[TAΛIAC]
ΑΕ;30 mm; 13,9 g 
Ruzicka, 692; Mушмовъ,4 263
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ФИЛИПОПОЛ

Комод (177-192)
42. Ав. AV ΚΑΙ ΚΟΜΟΔΟΣ
Рев. ΦΙΛΙ-ΠΠΟΛΙΤ[ΩΝ]
ΑΕ; 18 mm; 3,7 g 
Mушмовъ, 5224

Елагабал (218-222)
43. Ав. Α Τ Κ Μ ΑVΠ ΑΝΤ-ΩΝΕΙΝΟC
Рев. ΦΙΛΙΠΠΟΛΕIΤΩΝ ΝΕΩΚΟΡΩΝ [ΩΚ]
AE; 19 mm; 4,0 g 
Mушмовъ, 5419

ХАДРИЈАНОПОЛ

Гордијан III (238-244)
44. Ав. ΑVΤ Κ ΜΑΝΤ Γ-ΟΡΔΙΑΝΟC[ΑΥ]
Рев. ΑΔΡΙΑΝΟ-ΠΟΛΕΤΙΩΝ
AE; 24 mm; 7,7 g 
Mушмовъ, 270

РИМСКА ПРОВИНЦИЈА МАКЕДОНИЈА

БЕРОЈА

Клавдиј (41-54)
45. Бронза, 41-54
Aв. [ΤΙ ΚΛΑΥ∆ΙΟΧ ΚΑΙΣΑΡ]
Рев. ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ 
АЕ, 25 mm; 9,4 g
Gaebler (1906), 238-239

46. Бронза, 41-54
Ав. TI KΛAY∆ΙΟΣ [KAYΣAΡ]
Рев. ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ
АЕ, 23 mm; 3,7 g
Gaebler (1906), 238-239

47. Бронза, 41-54
Ав. [TI KΛΑΥ∆ΙΟC ΚΑΙΣΑΡ]
Рев. ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΟΝ
АЕ, 23 mm; 8,3 g
AMNG Gaebler (1906), 238-239

Нерон (54-68)
48. Бронза, 54-68
Ав. KAIΣAP [NEPΩN]   
Рев. [ΣEBA]ΣTOΣ MAKEΔONΩN

AЕ; 7,6 g; 23 mm
Gaebler (1906), 242

Антонин Пиј (138-161)
49. Бронза, 138-161
Ав. [KΑΙΣΑΡ  ΑΝΤΟΝΙΝΟC]
Рев. ΚΟΙΝΟΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ 
АЕ; 23 mm; 8,5 g
Gaebler (1906), 261

50. Бронза, 138-161
Ав. KΑΙСΑΡ [ΑΝΤΟΝΙΝΟC] 
Рев. ΚΟΙΝΟΝ ΜΑ-ΚΕ∆ΟΝΩΝ 
АЕ; 25 mm; 10,3 g
Gaebler (1906), 261

51. Бронза, 138-161
Ав. KΑΙСΑΡ ΑΝΤΟΝΙΝΟC 
Рев. ΚΟΙΝΟΝ ΜΑ-[ΚΕ∆ΟΝΩΝ]
АЕ; 25 mm; 9,2 g
Gaebler (1906), 261

52. Бронза, 138-161
Ав. ΚΑΙCΑΡ [ΑΝΤΩΝΙΝΙΟC]
Рев. KOINON [ΜΑ]−ΚΕ∆ΟΝΩΝ
АЕ; 23 mm; 8,6 g
Gaebler (1906), 261

53. Бронза, 138-161
Ав. ΚΑΙCΑΡ [ΑΝΤΩΝΙΝΙΟC]
Рев. KOINON ΜΑ−ΚΕ∆ΟΝΩΝ
АЕ; 26 mm; 11,4 g
Gaebler (1906), 261

54. Бронза, 138-161
Ав. [ΚΑΙCΑΡ ΑΝΤΩΝΙΝΙΟC] 
Рев. KOINON ΜΑ−ΚΕ∆ΟΝΩΝ
АЕ; 26 mm; 10,7 g
Gaebler (1906), 261

55. Бронза, 138-161
Ав. ΚΑΙCΑΡ ΑΝΤΩΝΙΝΙΟC
Рев. KOINON ΜΑ−ΚΕ∆ΟΝΩΝ
АЕ; 26 mm; 10,0 g
Gaebler (1906), 261
56. Бронза, 138-161
Ав. KΑΙСΑΡ ΑΝΤΟΝΙΝΟC 
Рев. ΚΟΙΝΟΝ ΜΑ-[ΚΕ∆ΟΝΩΝ]
АЕ; 26 mm; 11,0 g
Gaebler (1906), 258
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Марк Аврелиј (161-180)
57. Бронза, 161-180
Ав. ΚΑΙCΑΡ [ΑΝΤ]ΩΝΙΝΟC
Рев. ΚΟΙΝΟΝ ΜΑ−[ΚΕ∆ΟΝΩΝ]
АЕ; 24 mm; 9,6 g
Gaebler (1906), 272

58. Бронза, 161-180
Ав. ΚΑΙCΑΡ ΑΝΤΩΝΙΝΟC
Рев. KOINON [ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ] 
АЕ; 23 mm; 9,2 g
Gaebler (1906), 272

59. Бронза, 161-180
Ав. ΚΑΙCΑΡ ΑΝΤΩΝΙΝΟC
Рев. KOINON ΜΑ−ΚΕ∆ΟΝΩΝ 
АЕ; 23 mm; 7,3 g
Gaebler (1906), 272

60. Бронза, 161-180
Ав. ΚΑΙCΑΡ ΑΝΤΩΝΙΝΟC
Рев. KOINON ΜΑ−ΚΕ∆ΟΝΩΝ 
АЕ;18 mm; 3,0 g
Gaebler (1906), 268

61. Бронза, 161-180
Ав. ΚΑΙCΑΡ ΑΝΤΩΝΙΝΟC
Рев. KOINON ΜΑ−ΚΕ∆ΟΝΩΝ 
АЕ; 24 mm; 7,4 g
Gaebler (1906), 272

Псевдоавтономни изданија
231-235 г. (време на Александар Север)

62. Ав. ΑΛΕΣΑΝ∆ΡΟΥ
Рев. KOINON ΜΑ−ΚΕ∆ΟΝΩΝ
АЕ; 26 mm; 8,6 g 
Gaebler (1906), 408

63. Ав. ΑΛΕΣΑΝ(∆ΡΟΥ)
Рев. KOINON ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝNE [Ω]
АЕ; 27 mm; 9,2 g 
Gaebler (1906), 423
64. Ав. ΑΛΕΣΑΝ∆ΡΟΥ
Рев. KOINON ΜΑΚΕ[∆ΟΝΩΝ]
АЕ; 26 mm; 8,2 g 
Gaebler (1906), 423a

238-244 г. (време на Гордијан III)
65. Ав. ΑΛΕΣΑ[∆ΡΟΥ]
Рев. KOINON ΜΑ−ΚΕ∆ΟΝΩΝN COR
АЕ; 27 mm; 10,9 g 
Gaebler (1906), 602

66. Ав. ΑΛΕΣΑΝ∆ΡΟΥ
Рев. KOINON ΜΑΚΕ[∆ΟΝΩΝ]
АЕ; 26 mm; 9,9 g .
Gaebler (1906), 562

СТОБИ

Трајан (98-117)
67. Бронза, 98-117
Ав. IMP NERVA TRAIN [ ]
Рев. MVNI-CIPI STOBEN-SIVM
АЕ; 21 mm; 7,1 g 
Мушмовъ, 6533; Јосифовски, 47-68

Марк Аврелиј (161-180)
68. Бронза,161-180
Ав. IM M AV ANTONINVS GS
Рев. STOBEN-SIVM
АЕ; 24 mm; 12,1 g 
Мушмовъ, 6537; Јосифовски, 104-109

69. Бронза,161-180
Ав. IM M AVR ANTONINVS GS
Рев. STOBEN-SIVM GS
АЕ; 26 mm; 11,9 g 
Мушмовъ, 6536; Јосифовски, 100-103

70. Бронза,161-180
Ав. IM M [ ] – ANTONI[NVS]
Рев. MV [  ]
АЕ; 24 mm; 11,0 g 
Мушмовъ, 6538; Јосифовски, 77-89

Каракала (198-217)
71. Бронза, 198-217
Ав. M AVREL ANTONI[ ]
Рев. MVNICI STOBEN
АЕ; 24 mm; 5,2 g 
Мушмовъ, 6568 (Елагабал); 
Јосифовски, 438-457
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72. Бронза, 198-217
Ав. M AVREL [  
Рев. [  ] STOBEN
АЕ; 24 mm; 5,2 g 
Мушмовъ, 6568 (Елагабал); 
Јосифовски, 428-437

* Во каталогот не се дадени само каталошките единици за два примероци од монетарницата Пауталија, изданија 
на Гета (209-212 год.) и Каракала (198-217 год.), како и еден примерок од Хадријанопол, емисија на Каракала. Сите на-
оди се од локалитет Чифлик, с. Драмче, Делчево, од причина што, не ми беа се достапни за типолошка идентификација. 
Броевите од фотографиите соодествуваат со тие од каталогот.
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ЕДЕСА

Гордијан III (238-244)
73. Бронза, 238-244
Ав. [ΑVΤ] Κ Μ ΑΝΤΩΝΙΟC ΓΟΡΔΙΑΝΟC
Рев. [ΕΔΕCC]ΑΙΩΝ
АЕ; 25 mm; 9,1 g 
Мушмовъ, 6275
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T. I

Сл. 1. Сл. 4. Сл. 8.

Сл. 10. Сл. 13. Сл. 18.

Сл. 21. Сл. 24. Сл. 25.
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T. III

Сл. 44. Сл. 48. Сл. 46.

Сл. 54. Сл. 58. Сл. 60.

Сл. 62. Сл. 63. Сл. 64.
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Сл. 65. Сл. 68. Сл. 69.

Сл. 70. Сл. 71. Сл. 73.
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During the Roman Imperial Period, in the Region of Bregalnica, besides the regular Roman 
Imperial issues, there is circulation of the Roman provincial coinage in the chronological frames 
between 44 and 275 AD. In the numismatic material which is subject of this paper there are mon-
etary samples (76 coins) from the Roman provinces Thrace, Macedonia, Upper Moesia and Dacia. 
The group of coins from the Roman province of Thrace (23 samples) is comprised of coins mint-
ed in the towns of Pautalia, Hadrianopolis and Philipopolis with a time span of minting from the 
issues of Antoninus Pius (138-161 AD) to Gordian III (238-244 AD). The issues of Pautalia are domi-
nant (19 samples) with a continuous presence since the opening of the mint in 139 AD to the ter-
mination of the minting activity in 222 AD. From the Roman province of Macedonia (29 samples), 
there is a noticeable presence of issues from the Macedonian koinon (22 samples), from 1st to the 
3rd century, issued during the Roman emperors Claudius, Nero, Antoninus Pius, Marcus Aurelius, 
Alexander Severus and Gordian III. They were minted in Beroia, seat and centre of the koinon, and 
in Thessalonica, administrative centre of the province. The remaining coins are from the mints of 
Stobi and Edessa. 

After closing the mints in Pautalia (217 AD), Phillipopolis (222 AD) and Hadrianopolis (244 AD) 
in the Roman province of Thrace, and the mints in Stobi and Edessa (222 AD) in the province of 
Macedonia, as well as the last mention of the Macedonian koinon in the time of Phillip I (244-249 
AD), there is a large presence of the Viminacium coin in the Bregalnica region i.e. the issues (regu-
lar types of dupondii and tripondii) minted in the colony of Viminacium, in the Roman province of 
Upper Moesia, issued from 240/1 to 251/3 AD (II-XIII local era of Viminacium).

The monetary finds from the mint in the Roman province of Dacia, which usually are an accom-
panying numismatic material of the Viminacium coin, were issued in 246/7-255/6 AD. Regarding the 
mechanism for distribution of these monetary finds, it is evident that the rule for administrative be-
longing and territorial closeness was followed, while the rest is reflection and conditioned by mul-
tiple factors such are military-historical events, presence and movement of the Roman military el-
ement, strategic location which gives the transit character of this region, and the influence of the 
numismatic factors and movements. Based on this and the known insight of the documented nu-
mismatic material of presence of issues from the regular imperial mints, it can be concluded that all 
of these types of samples of the Roman provincial coinage, related to the remaining regular impe-
rial issues, whose number in 1st-2nd century is very small, dominate and are included in local circu-
lation on the territory of the Bregalnica region, where larger level of monetarization is shown from 
the beginning of the 3rd century AD.     

s u m m a r y

GORDANA JANEVA
National Institute for Cultural Heritage Protection and Museum - Štip

ROMAN PROVINCIAL COINS IN THE REGION OF BREGALNICA
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ИЛИНКА АТАНАСОВА
НУ Археолошки музеј на Македонија - Скопје
ТРАЈЧЕ НАЦЕВ
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

НОВИ СОЗНАНИЈА ЗА СТОПАНСКО-ЕКОНОМСКИОТ ДЕЛ 
ВО БАРГАЛА

Градот Брагала располагал со цела низа разновидни стопанско-производни објекти. Ис-
тра  жувањата во последните години го потврдуваат тоа.

Предмет на овој труд се најновите сознанија за стопанско-економскиот дел во ра но ви-
зан  тискиот град Баргала, добиени како резултат на истражувањата реализирани во период 
од 2007 до 2011 год. во секторот Епископиум.1 

Локација и историја на истражувањата

 Во источниот дел на Република Македонија, 17 km североисточно од Штип, во под нож-
је то на планината Плачковица е убициран градот Баргала. Се наоѓа во атарот на селото 
Горен Козјак, на десниот брег од Козјачка Река, на местото наречено Кале. 

Најстарите информации потекнуваат од И. Венедиков со објавувањето на откриениот 
нат пис врз камен блок на просторот меѓу Карбинци и Козјак. Освен податоците за годината 
на обновувањето на градската порта во 371 год., натписот ја потврдува и административната 
при  падност на градот Баргала во провинција Средоземна Дакија.2 Подоцна Ст. Михајлов ја 
спо менува и црквата Св. Ѓорѓи3, а  Р. Груjиќ4  дава податоци за  постоење археолошки ос та-
то ци на споменатиот простор од м.н. Кале.

Најстарите историски извори за градот потекнуваат од 451 год., а се наоѓаат во актите 
од Црковниот собор во Халкедон, каде се споменува и името на епископот Дарданиј од 

1 Раководител на истражувањата беше д-р Трајче Нацев, а со истражувањата во сектор Епископиум во периодот 
2009-2011 год. раководеше Илинка Атанасова од Музејот на Македонија - музејска збирка од Кочани. Целосната тех-
ничка документација е изработена од Љубица Кљонкова, архитект - виш конзерватор, а фотографиите се од Кире 
Спасов и Стефан Атанасов.

2 Венедиков Й., 1948, 86.
3 Михајлов С., 1949, 4-19.
4 Грујић Р., 1955, 212-215.

УДК 902.2:33(497.731)”652/653”
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Бар гала.5 Во Хиерокловиот Синекдем од 527 год. 
Баргала е вброена како еден од градовите во Ма-
ке донија Прва.6 Се споменува уште и во жи тие то на 
петнаесетте тивериополски ма че ни ци од Тео фи-
лакт.7

Лоцирањето и убикацијата на овој доц но ан-
тич ки и ранохристијански епископ ски центар 
е направено од страна на Б. Алек сова во 1967 
год., кога се изве-де ни и првите археолошки ис-
тражувања во сек торот Епископиум, што го зафаќа 
се вер ниот дел од утврдувањето. Од 1995 година 
ар  хеолошките истражувања се на со чу ваат кон 
дефинирање на фортифи ка цијата,8 а од 2007 год. 
истражувањата се про ши рија и во цен тралниот дел 
на градот, при што беше от кри ен уште еден објект 
со сакрални обе лежја - опре делен како Градска 
базилика.9 

Обѕидието на фортификацијата затвора тра пе-
зоидна форма со вкупна површина од 4,85 ha. Пос-
тавена е во правец северозапад-југоисток со улици 
со ортогонален систем. 

Сектор Епископиум 2007-2011

Истражувачките активности во овој сектор 
беа сконцентрирани на простор во ши рочина 
од 15 m, од внатрешната страна на обѕидието, 
покрај североисточниот од бран бен ѕид, и тоа од 
се  вероисточниот влез во северен правец, кон 
аголната кула 6. Прво е видливо зајакнување на 
од  бран бениот ѕид. На просторот од кулата 7, до 
се вероисточнот влез, доѕидани се 4 плат фор ми 
во техника opus incertum од кршен и дел кан камен 
врзуван со малтер, и при лепени од внатрешната 
страна. Тие се со приб лижно квад ратна основа 
со различни ди мензии од 1,5 до 2,5 m, веројатно 
од тоа како дозволувал прос то рот (план 1). Во 
текот на истражувањата беа от кри ени  не колку 
објекти прилепени директно на одбранбениот ѕид, 
користејќи го него притоа како четврта страна. 
Сите но во откриени објекти се со стопанско-еко-
номски карактеристики. 

5 Папазоглу Ф., 1957,  82.
6 Папазоглу Ф., 1957, 246. Но според дел од поголемиот дел на научници веројатно се работи за грешка во 

преписот и би требало да стои Македонија Втора.
7 Алексова Б., 1967, 11.
8 Нацев Т., 2008.
9 Нацев Т., - Фрков Ј., 2009, 151-156.

И. Атанасова - Т. Нацев, Нови сознанија за стопанско-економскиот дел во Баргала

План 1.
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Североисточниот влез, преку кој градот ко му   ницирал со субурбиумот,10 е затворен во 
подоц неж на та градежна фаза11 со преграден ѕид во кој биле вградени сполии од постари 
градби, бази и основи, со зачуван врежан натпис врз една од нив.12 Тој водел директно на 
ули цата Виа Декумана, која во овој дел се шири во помал плоштад со широчина до 10 m, која 
засега е откриена во должина од 15 m.13 Поплочена е со големи неправилни камени плочи. 
Јужно од него, непосредно до самата порта, откриено е поило за вода за кое секундарно е 
упо требен  саркофаг од бел ситнозрнест мермер со богата и многу квалитетно изработена 

10 Нацев Т., 2011, 275.
11 Со голема веројатност можеме да претпоставиме дека тоа се случило истовремено со пренамената на северо-

ис точ ното станбено крило.
12 Испишаниот текстот сè уште не е анализиран.
13 Таа е откриена со најновите истражувачки активности, иако со оглед на ортогоналниот систем и претходно 

откриената Виа Принципалис беше сосема очекувано.

Сл. 1а. Поила за вода.

Сл.1. Детаљ од улица 
со дел од водоводна 
инфраструктура.
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фи гурална декорација (сл. 1, 1a). Фигуралната претстава е свртена кон одбранбениот ѕид.14 
Југоисточно од поставениот саркофаг, врз камените плочи со кои е поплочена улицата, 
има уште едно поило од грубо обработен камен кое со многу голема веројатност може да 
се поврзе со објектите кои функционирале во постарата градежна фаза. И двете камени 
поила сосема се вклопуваат во градската инфраструктурна мрежа за доводно-одводниот 
систем.15

14 За негово поставување се дислоцирани камените плочи од улицата за да може да се вклопи и директно да се 
поврзе со веќе постоечката инфраструктурна мрежа на градот. Во овој степен на истраженост немаме да кажеме од 
каде е донесен овде.

15 Нацев Т., 2011, 273-282.

Сл. 2. Печка, прва фаза на истражување.

Сл. 2а. Печка, прва фаза на истражување.

И. Атанасова - Т. Нацев, Нови сознанија за стопанско-економскиот дел во Баргала
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Објект 1 (Работилница за метал?)

Северно од влезот е oбјектот 1 кој го сочинуваат три засебни простории кои се поврзани 
ме ѓусебно. Во централниот дел, по целата должина на објектот 1, постои заеднички ѕид кој 
ги поврзува сите три простории. Во средишниот дел на објектот, работно дефиниран како 
Ра ботилница за метал,16 во просторијата 3, која е со неправилна површина, откриена е 
печка со кружна основа (план 1, објект 1).  

Просторија 3 се издвојува на северната страна од печката. Комуницира со влез на јуж-
ната страна кон Епископската базилика. Во источниот агол на просторијата е откриена го-
ле ма печка со кружна форма со дијаметар од 4 m. Печката е на растојание од 0,30 m од 
бе демот, стабилизирана е со два потпорни ѕида градени од камен со жолта запечена глина, 
со дебелина од 0,50 m. Потпорните ѕидови се прилепени на бедемот под  агол од 90 °, а  рас-
тојанието меѓу нив изнесува 1,70 m (сл. 2, 2а).

Прицврстена е на заедничкиот ѕид меѓу просторија 3 и просторија 1a, со подѕидување 
од керамички тули и запечена земја, изведено со лепезесто проширување од печката кон 
ѕидот, поплочено со камени плочи. На овој простор е евидентирано интензивно присуство 
на траги од горење, пепел и зголемена концентрација од метална згура. Ѕидовите на печката 
се зачувани во височина од 0,90 m. Градени се од фрагментирани тегули, употребени се-
кундарно, наредени една врз друга, со што формираат ѕид со широчина од 0,50 m, стес ну-
вајќи се калотесто кон врвот. Темелната основа на страничните ѕидови од печката се гра-
де ни во комбинација од речен камен и тула. Подната партија е квалитетно фундирана во 
не колку различни нивоа: најпрво има субструкција од појадар камен, а врз него е нанесен 
дебел слој од глинеста земја - црвеница,17 потоа следува еден порамнувачки, растресит не-
на биен слој од кршени тегули и тули, врз кој е нанесен слој од жолта компактна земја, a во 
нај горниот слој се наредени подни керамички тули кои беа откриени пробиени. Нивното 
при суство е констатирано само по рабовите на печката (сл. 3, 3а). Во северниот дел на 
печ ката е констатирано уште едно полукружно стеснување, ѕидано во истата техника, со 
што се формира празен простор, испуст во кој е откриена зголемена концентрација згура, 
пепел и траги од горење кој наликува на оџак.

Во истата просторија, западно од печката, откриени се два амбалажни сада со зачувани 
траги од жито во едниот од нив. 

Печката е поврзана со просторијата 1а преку отвор фланкиран со два поголеми камења 
кои се со висина од 0,60 m и благо закосени кон врвот, а широчината на отворот изнесува 
0,50 m. Десно од отворот се откриени работна платформа и подѕидана јама со пепел. Ра-
бот ната платформа е поставена врз субструкција од жолта компактна земја и од двете 
стра ни подѕидана со речен камен спојуван со кал, а работната површина ѝ е обложена 
со камени плочи од црвен песочник, карактерис тични за поплочување на објектите во 
доцноантичкиот период по течението на реката Брегалница.18 Нивното присуство овде ве-
ро јатно е со секундарна употреба, донесени од Епископската базилика (сл. 4). На прос то-
рот пред работната површина се откриени поголем број фрагменти од садови со погруба 
фак тура и поголеми димензии.

Откриената јама е во северниот агол на просторијата 1а, меѓу работната платформа и 
ѕидот од бедемот, убаво подѕидана со камен со приближно кружна форма со пречник од 
0,90 m, која паралелно со бедемот продолжува со подѕидување во вид на канал. Просторот 

16 Поради зголемената концентрација на метална згура, откриена во непосредното опкружување во текот на 
истражувањата.

17 Конески К., 1999; која има карактеристика на голема еластичност.
18 Согледување на еден од авторите на текстов; во тек на истражувањата вршени на објекти по течението на 

реката Брегалница.
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се отвори до длабочина од 0,60 m во однос на просторијата која целата беше исполнета со 
пепел (сл. 4а). 

Во текот на истражувањето на целата површина беа видливи траги од горење и пе-
пел, зго лемена концентрација од фрагментирана градежна и амбалажна керамика, со 
најголема кон центрација на просторот пред печката. Откривани се и повеќе камени спо-
лии од постари објекти и фрагментирани парапетни плочи. Од оваа просторија се кому-
ницирало со прос торијата 1 преку влез со едно скалило со широчина на отворот од 0,90 
m. Нејзината намена веројатно била за складирање поради поголемиот број откриени 
фрагментирани питоси. Од просторијата 1а директно се комуницирало и со Виа Декумана 
преку  влез со  ди мензии од 1,80 m. Целиот објект е поврзан со квалитетно изработена 
водоводна и канали за циска мрежа. Низ него поминува еден од основните доводни канали 
со ориентација исток-запад,19 како и делови од инсталацијата на неколку поединечни кра-
кови изведени со керамички тубуси поврзани со хидростатен малтер.

Не успеавме да откриеме поблиски споредбени примери за овој објект, освен една печ-
ка која наликува барем во изгледот и формата на основата од градиштето во Таор, каде 
што авторот, според придружниот движен наод, ја дефинира како печка за печење леб и ја 
смес тува во раниот среден век.20 И покрај тоа, сепак сметаме дека печката во Баргала има 
по блиски аналогии со новооткриениот објект откриен во Созопол, Бугарија, со најновите 
ар хеолошки истражувања кои се спроведени, а кој од страна на тамошните археолози ра-
ботно е дефиниран како Комплекс печки за обработка на метал, во кој се откриени 5 печ-
ки со приближно исти димензии и изглед како печката во Баргала.21

При расчистувањето на горните слоеви во текот на истражувањата на целиот простор 
беа видливи траги од горење, што нè упатува на помисла дека е можно објектот да бил на-
силно разурнат, односно да настрадал во пожар.

Објект 2

Во продолжение во северениот правец откриен е објектот 2, кој е прилепен директно 
на одбранбениот ѕид. Тој простор засега е делумно истражен, но сепак постојат показате-
ли според кои влезната партија би требало да се побара во југозападниот дел. Објектот е 
составен од неколку засебни простории поврзани меѓу себе (план 1, објект 2). На челниот 

19 Нацев Т., 2011, 275.
20 Ристов К., 2006, 220-221, сл. 6.
21 Материјалот сè уште не е публикуван, за информацијата и дозволата да ја искористиме му благодариме на 

колегата Веско Хаџи Ангелов од Историскиот музеј во Самоков.

Сл. 3. Внатрешен изглед на печка. Сл. 3а. Печка, изглед внатре, детаљ.
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над ворешен ѕид, премачкан со малтер, видливи се декорации изведени во свеж малтер 
со мотиви на риба.22 Со оглед на основниот ѕидарски слог, тој најверојатно ѝ припаѓа на 
пос тарата градежна фаза. Ѕидан е од камен со квалитетен малтер како врзивно средство, 
а врз него е видлива подоцнежна интервенција во делот на влезната партија (сл. 5), како и 
надѕидување во различен ѕидарски слог во техника на сувоѕид. Влезот со широчина од 1 
m преку кој се влегувало во просторија поплочена со неправилни камени плочи дополни-
тел но е заѕидан. Од неа се влегува во простор со димензии од 1,70 х 1,20 m, кој се поврзува 
со соседната просторија со димензии 3 х 3,4 m, сместен меѓу двете изѕидани камени плат-
форми за зацврстување на одбранбениот ѕид П3 и П4. Подното ниво на последната спо-
мената просторија е поплочено со керамички подни тули со нееднаква димензија, секун-
дар но употребени, со исклучок  на еден мал дел во продолжение на П3 кој не е поплочен 

22 Димитрова Е., 1995, 49-66. Во случајов се работи за делови од постарата градежна фаза, па голема е веројатноста 
овие претстави да се поврзани со епископскиот карактер на базиликата, па оттаму и да имаат одредена евхаристична 
заднина.

Сл. 4. Работна платформа пред 
печка.

Сл. 4а. Печка со отпадна јама.
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(сл. 5а). Намената на овој објект со правилна форма со димензии од 7,5 х 5 m е сè уште 
не дефинирана. 

Работилница за стакло

Во продолжение на обѕидието е работилницата за производство на стакло. Зафаќа пра-
вил на површина со димензии од 12,6 х 6,3 m во која се издвојуваат неколку засебни прос-
тории (сл. 6). Внатрешната димензија што ја затвораат ѕидовите на кулата 7 каде што е сме-
стена печката изнесува 3,90 х 3,20 m. Печката е сместена во источниот агол на кулата 7 (сл. 
6а). Нејзините димензии во темелната основа зафаќаат поширок простор, а кон врвот се 
стес нуваат. Од две страни е зацврстена со два камени ѕида во кој се употребени и камени 
сполии од постари градби, едно мено и еден фрагмент од декоративна пластика со фло-
рални орнаменти. Пред кулата во правец со влезната партија се преостанатите две каме-
ни плат форми за зајакнување на  обѕидието П1 и П2. Во западниот агол од објектот има 
правоаголна просторија со подно ниво и ѕидови премачкани со хидростатен малтер, без 

Сл. 5. Објект 2 преградена влез-
на партија и надѕидување во 
втора фаза.

Сл. 5а. Oбјект 2, детаљ.
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простор за комуникација, веројатно во функција на када, користена во процесот на изра-
ботката на стаклените предмети. Откриените елементи во текот на истражувањето укажу-
ваат дека објектот бил опожарен, или намерно разурнат. Во јужниот агол на просторијата 
2а видлив е приклучок во централниот градски одводен систем (план 1).

Винарија23

Винаријата е сместена во објект чија првобитна намена била  репрезентативна, дефини-
рана во досегашната литература како североисточно станбено крило24 од три меѓусебно 
поврзани простории. Неговата комуникација со останатиот дел се извршувала низ неколку 

23 Нацев Т., 2012, (во печат).
24 Нацев Т., 2008, 87-89, пл. 7, сл. 80.

Сл. 6. Детаљ од работилница за 
стакло.

Сл. 6а. Печка за стакло
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влез ни партии преку отворениот трем на западната и затворениот трем на северозападна-
та страна. Објектот е прилепен на обѕидието од бедемот, чие надворешно лице во овој дел 
(куртина Е) е премачкано со малтер и декорирано со претстави на риби,25 веројатно и овде 
како елемент на евхаристичната симболика која на некој начин била поврзана со првобит-
ната намена на самиот објект.26 Подните партии кај две од просториите биле поплочени 
со неправилни камени плочи, а имале и квалитетна инсталирана доводно-одводна мрежа. 
Просторот, во некоја подоцнежна фаза, веројатно претрпел дополнителни измени и пре-
гра дувања, кога и служи за потребите на винаријата. Приспособени се три простории со 
вкупна површина од 152 m2. Просториите се наредени една до друга во низа заради про-
цесот на производство (план 1).

Централната просторија, означена како просторија 1, е со правоаголна форма и димен-
зии 7,15 х 5,75 m. Во просторијата се влегува од тремот преку влез со широчина од 1,50 m. 
Неј  зината внатрешност е решена во две нивоа: на повиското ниво, покрај југоисточниот 
ѕид се сместени две ѕидани преси - кади, а на пониското ниво се вградени два камени сада 
- таложници, од кој сега е зачуван само еден (сл. 7а), а од другиот е зачувано само под ѕи ду-
ва њето со кое бил фланкиран.

Преса 1 (сл. 7, лево) - со правоаголна форма и димензии 3,10 х 2,20 х 0,20 m; сместена во 
ис точниот агол на просторијата. Преса 2 (сл. 7, десно) - со правоаголна форма и димензии 
2,60 х 2,40 х 0,20 m; сместена во јужниот агол на просторијата. Во однос на пресата 1 е скра-
тена во должина за 0,50 m поради влезот во просторијата. Растојанието меѓу двете преси 
изнесува 1,20 m, а наменето е за комуникација со нив. 

Подната основа на просторијата е од набиена жолтеникава глина, која на овој дел е вид-
ливо дека навлегува и во основата на одбранбениот ѕид, а можно е и во субструкцијата на 
ѕидот, заради поголема еластичност, да била од компактна жолтеникава глина.

25 Нацев Т., 2008, 57, сл. 43а.
26 Димитрова Е., 1995, 49-66.

Сл. 7. Винарија -  вински преси.
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Темелната основа врз која лежат пресите е од кршен камен поврзан со кал, со многу го-
лема сличност како и субструкцијата при изградбата на фурната. Врз неа следува една ни-
велација од делкан камен поврзан со варов малтер, а најгоре се ѕидовите од тула и хидроста-
тен малтер градени во техниката opus testaceum во висина од 0,40 m. Подлогата за пресите е 
од речен камен поврзан со варов малтер со дебелина од 0,20 m, врз кој има слој од хидроста-
тен малтер и врз него се подредени керамички подни тули. При изградбата е водено сметка 
за полесно истекување на течноста, па пресите се изградени под агол со од ре дена косина. 
Во челните ѕидови и кај двете преси се вдлабнати отвори за излевање на теч носта директно 
во таложникот, без да се прелее преку ѕидовите. Страничните ѕидови над пресите до одре-
дена висина исто така биле малтерисани со квалитетен хидростатен малтер.

Пред вдлабнатите отвори од челната страна биле зацврстени камените таложници. 
Це лосно е зачуван само таложникот пред пресата 2, а пред другата е зачувана само кон-
струк цијата со која тој бил фланкиран. Зачуваниот сад - таложник, е изработен од камен, 
има полутопчеста форма, a неговите димензии се: висина 0,70 m, ширината на венецот 
изнесува 1 m, а дебелината на ѕидовите е 0,10 m. Венецот на садот е со рамен завршеток. 
За премнината му е околу 100 l. Просторот меѓу таложникот и ѕидот на просторијата е повр-
зан со декоративна камена пластика, со богата флорална орнаментика со препознатливи 
еле менти на винова лоза27 (сл. 7б).  

Не е извесно дали овде декоративната пластика е употребена како сполија, можеби од 
истиот објект во неговата претходна намена, со оглед на евхаристичната симболика или, 
пак, е наменски изработен. Двата таложника се поврзани меѓу себе со ѕид од камен со кал 
во ширина од 0,70 m. Пред пресата 1 е зачувано само лежиштето, кое според димензиите 
од говара на зачуваниот камен таложник, а недостасува и камената декоративна пластика.

На северозападниот ѕид од просторијата постои влез со ширина од 1 m, кој во некоја 
подоц нежна фаза бил затворен, а преку него се комуницирало со соседната просторија 3. 
Таа ја зафаќа најголема квадратура од винаријата со димензии од 16,85 х 5,75 m. Била поде-
лена на два дела со влез, кој носи двојна арка поставена на странични ѕидани столбци и цен-
трален со јонски капител.28 Задржан е нејзиниот првобитен изглед, кога припаѓала на лук-
сузната епископска резиденција, пред да биде приспособена за потребите на винаријата. 
Ко муникацијата се вршела преку влез со ширина од 1,40 m директно со покриениот трем.

Подната партија е од неправилни камени плочи со отворен одводен канал преку целата 
должина на просторијата, кој се спојува со друг покриен канал, каде што излегува од прос-
то ријата. Во својата првобитна намена од првобитната градежна фаза објектот имал уште 

27 Димитрова Е., 1995,137-141. Претставата на виновата лоза е симболичен приказ на евхаристијата.
28 Нацев Т., 2008,  87, сл. 80/6, 80/7.

Сл. 7а. Сад таложник. Сл. 7б. Декоративна пластика со винова лоза.
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Сл. 8. Детаљ од 
хореум.

не колку влеза, кои подоцна, во средината на VI век биле затворени. Не е потврдено присус-
тво на движен археолошки материјал во текот на истражувач ките активности. Нејзината 
по врзаност со просторијата 1, квадратурата што ја зафаќа и  изведениот доводно-одводен 
систем, како и квалитетно поплочената подна партија, нè наведуваат на помислата дека ова 
бил просторот кој бил користен при процесот на ферментација на виното.29

Последната просторија која би можела да биде во контекст со винаријата е просторијата 
2, која комуникациски е поврзана со работилницата за стакло. Таа е со димензии 5,75 х 1,85 
m. Во заедничкиот ѕид меѓу просториите 1 и 2 постојат отвори кои се поставени веднаш над 
пресите, што нè упатува на заклучокот дека одовде е истурано грозјето во пресите за ната-
мошна обработка. Ѕидовите  во оваа просторија се малтирисани со хидростатен малтер во 
висина од 0,70 m, а подната нивелација исто така е со хидростатен малтер. Засега не распо-
лагаме со информации за спопредба на винаријата како архитектонски комплекс, меѓутоа, 
врз основа на типолошката поделба направена од Р. Френкел30 врз откриените преси за 
масло и вино во регионот на Палестина, во поглед на нивните технички и функционални 
ка рактеристики, пресите од винаријата во Баргала припаѓаат на првата група преси од ти-
пот на едноставни вински преси со под за газење и сад таложник. Со споредба на располо-
живиот публикуван материјал аналогни примероци во поблиското опкружување наоѓаме 
кај винските преси во Стоби,31 Пелагонија,32 а подалеку на територијата од Италија,33 потоа 
со винските преси вдлабнати во карпа на територијата во Анадолија, во областите Западна 
Фригија,34 Ликија, Киликија и Карија,35 како и на територијата од Палестина.36

29 Нацев T., (во печат). FAB II.
30 Frankel R., 1999.
31 Материјалот сè уште не е публикуван, за информацијата ѝ благодариме на м-р Силвана Блажевска.
32 Кепески Л.- К., 2006, 425-438.
33 Rossister Ј.Ј. 1981, 345-361.
34 Yunus E. K., 2003, 11-18.
35 Diler A., 1994, 505-520.
36 Frankel R.,199, 51-59.
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Хореум

Последен во низот стопанско-економски објекти е складот за жито (план 1, слика 8) во 
кој биле сместени 16 питоси за чување жито наредени во редови.37 Оваа просторија е со 
приб лижно квадратна основа со димензии од 6,5 х 6 m. Комуницира преку два влеза со ши-
рочина од 1,5 m, едниот на североисточниот ѕид, со просторија од поплочен под со непра-
вилни камени плочи, а со другиот преку југоисточниот ѕид со отворен трем.

Заклучни согледувања

Реализираните истражувања во периодот 2007-2011 год. ги дополнуваат и делумно ги 
заокружуваат досегашните сознанија за секторот Епископиум. Со дефинирањето на дел 
од ново откриените содржини сè поочигледна е и намената на објектите прилепени кај об-
ѕи дието на просторот од аголната или кулата 6, па сè до североисточниот влез. Според 
ка  рактерот на објектите, целиот споменат простор го вбројуваме во стопанско-економски 
прос тор кој бил во функција на епископскиот центар. Од досегашните сознанија заснова-
ни врз извлечените заклучоци при истражувањето на целиот овој простор видливи се две 
хронолошки издвоени градежни фази.

37 Нацев Т., 2008, 86, 80/1, 80/2.
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The subject of this paper is the new evidence about the economic part of the Early Byzantine 
town of Bargala as result of the investigations between 2007 and 2011 in the sector  “Epsicopium”.

Sector Episcopium 2007-2011
The activities in this sector were focused in a 15 metres wide area, on the inner side of the 

northeast defensive wall, north of the northeast entrance, toward tower 6. 
Several buildings attached to the defensive wall (using it as their fourth side) were uncovered 

during the excavations. All of the newly discovered buildings have economic characteristics. 
Building 1 (Metal workshop?)
Building 1 is located to the north of the entrance and it is comprised of three separate rooms, 

connected with a one wall in the middle of the building. The working name of the building is 
Metal workshop and it comes from the increased presence of metal slag during the excavation. A 
kiln with circular plan was discovered in Room 3 which has irregular shape.

Building 2
It is located in line to the north of Building 1, attached to the fortification wall. There is visible 

decoration of painted motifs representing fish on the front outer wall, coated with plaster. The 
purpose of this rectangular building is not defined yet.

Glass workshop
The glass workshop is also along the defensive wall. It has regular shape and occupies area of 

12.6 x 6.23 m with several separate rooms. The kiln is located in tower 7.
Winery
The winery is located in a building that had earlier representative purpose. The building is 

known in the archaeological articles and books as northeast residential wing of three connected 
rooms. The central room marked as Room 1 has rectangular shape. Its interior has two levels. 
On the higher level there were two built presses – tubs, while on the lower level there were two 
stone vessels for collecting, only one of which is preserved.

Chorreum
Last in the string of economic buildings is the grain storage. Sixteen pithoi, grouped in lines, 

were found inside the building.
Conclusion
The conducted excavations in the period between 2007 and 2011, complement and com-

plete the existing knowledge for the sector “Episcopium”. With the defining of the newly dis-
covered contents, the purpose of the buildings attached to the defensive wall between the po-
lygonal tower (tower 6) and the northeast entrance becomes more obvious. According to the 
character of the buildings, the whole discussed area was economic part of the Bishop centre. 
The evidence from the excavations in the whole area made visible two chronologically different, 
constructive phases.
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БРАНИСЛАВ РИСТЕСКИ 
ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп 

СРЕДНОВЕКОВНИ НАОДИ ОД СЛОВЕНСКИОТ КУЛТУРЕН 
КРУГ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Воведни напомени

Раниот среден век (крајот на VI/почетокот на VII до средината на IX век), како и првата ета-
па на полниот среден век (средина на IX до првите децении на XII век), без сомнение, се едни 
од најслабо познатите периоди од минатото на територијата од Република Ма ке до ни ја.

Во тој поглед, од особено значење е изјаснувањето на круцијалните сегменти од рано-
сло венската култура, особено населбинските сегменти од оваа култура - живеалишните 
об јекти и садовата керамика.

Не помало значење за осознавањето на средновековието на територијата на Република 
Ма кедонија има поопстојното дефинирање на односот меѓу словенската култура и ната-
мошниот развиток на доцноантичката/рановизан тиската култура, особено низ призмата 
на процесите на нивна симбиоза.

Изјаснувањето на овие процеси во текот на првата етапа од полниот среден век, без сом-
не  ние, овозможува цела низ на индиректни податоци за карактерот на културно-ци ви ли за-
цис ките процеси во раното средновековие, но и основа за проучувањето на процесите во 
вто рата етапа на полниот среден век (први децении на XII до крајот на XII/почеток на XIII век).

Во согласност со карактерот на досегашните археолошки истражувања на територијата 
од Република Македонија, вака поставените цели најсоодветно можат да се изјаснат врз ос-
нова на поопстојна анализа на круцијалните населбински сегменти на материјалнта култу ра 
- живеалишните и станбено-производствените објекти, како и садовата керамика. Притоа, 
централно место во проучувањето на овие процеси имаат локалитетите кои биле пред  мет 
на поцелосно спознајно конципирани археолошки истражувања: Зајчев Рид, с. Зло   куќани; 
Клучка-Хиподром кај Скопје; Градиште кај с. Дебреште и Маркови Кули, Варош-Прилеп. 

Зајчев Рид, с. Злокуќани

Во рамките на систематските археолошки истражувања на античкиот град Скупи, сектор 
Терми, во периодот од 1986 до 1988 година беа откриени остатоци од раносредновековна 

УДК 904:616.7(367)”652/653”
711.42:903.23-033.6(367)”652/653”
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населба, при што беа регис-
три рани четири хоризонти.1

Првиот хоризонт, рас-
пространет непосредно под 
ху  мусот, го сочинуваат ос  та-
то ци од долните деловни на 
стан  бен објект (сл. 1). Ку ќа та 
при  паѓа на типот по лу зем-
јан   ки со правоаголна ос нова 
со димензии 3,10 х 2,80 m. 

Носечките делови од 
ѕи до вите на куќата биле 
изведени од вертикално 
поста вени дрвени колја со 
ди  јаметар од 0,20 до 0,30 
m, а отсуството на јами за 
пле  терната конструкција 
упа    тува на заклучок дека 
ѕи   довите биле изведени од 
хо ризонтално поредени др-
ве ни греди. Притоа, за ста-
би  лизирање на конс трук-
ци  јата на ѕидовите од полу-
зем   јанката од надворешната 
стра на биле искористени 
за   чуваните остатоци од до ц-
но    ан тичката градба.

Влезот во објектот, по сè 
изгледа, се наоѓал на источ-
ната страна. Подот бил изве-
ден од компактна жолта гли-

на, зарамнета од горната страна, а сегментот непосредно до ѕидовите бил незначително 
подигнат нагоре. Во западниот дел од куќата се откриени остоатоци од долниот дел на 
ѕидана печка.

Врз остатоците од станбениот објект, фрагментарно се зачувани остатоци од интактни 
кул турни слоеви составени од градежен шут во кои доминираат делови од античка гра-
дежна керамика, по сè изгледа секундарно користена. Во културните слоеви нема траги 
кои би укажувале на насилна девастација на објектот.

Вториот хоризонт го сочинуваат пет погребувања распоредени непосредно врз подот 
од постарата куќа, а под користеното ниво на помладиот станбен објект.

Фрагментарната зачуваност на остеолошкиот материјал, како и изместувањата на извор-
на та позиција, оневозможуваат во целост да се реконструира позицијата на погребените. 
Во најголем број случаи погребените биле положени на грб со испружени нозе. Главата се 
нао ѓала на западната страна, при што се констатирани незначителни отстапувања кон се-
вер или југ. Кај единственото поцелосно зачувано погребување е констатирана позиција 
на рацете врз градите.

1 Истражувањата беа сегмент од научноистражувачкиот проект „Раносредновековни населби и некрополи од 
VI/VII и VIII век“, раководител д-р Бошко Бабиќ, реализиран од Институтот за старословенска култура - Прилеп, сп. 
Ристески Б., 2002.

Б. Ристески, Средновековни наоди од словенскиот културен круг во Република Македонија

Сл. 1. Зајчев Рид, с. Злокуќани, хоризонт 1.



Maced. acta archaeol. 21 

417

Третиот хоризонт го сочи-
ну ваат остатоци од долните 
де лови од станбен објект 
(сл. 2), позициониран непо-
средно под остатоците од 
по младата куќа и деловите 
од погребувања. 

Постарата куќа припаѓала 
на типот еднопросторни по-
лу  земјанки со приближно 
пра  воаголна основа. Димен-
зиите на основата се 3,00 х 
2,30 m.

Ѕидовите од куќата биле 
из ведени од ветикално пос-
тавени дрвени колци (ди ја-
ме тар 0,18 до 0,25 m), распо-
редени на аглите од градбата, 
но и во средишните делови 
од ѕидовите. Ѕидовите од 
куќата биле конструктив-
но по врзани со остатоците 
од до ц ноантичката градба. 
Прос  торот меѓу дрвените 
кол ци (носачи) на покривна-
та конструкција бил исполнет 
со плетер. Влезот во ку ќата се 
наоѓал на источниот ѕид.

Подот во куќата бил изве-
ден од црвена, наместа пе-
чена земја, зарамнета од 
гор  ната страна. На просто-
рот до ѕидовите подот бил незначително подигнат нагоре. Во за падниот дел од станбениот 
објект се откриени фрагментарни остатоци од ѕидана печка: траги од горење и длабнати ни 
од камења и дрвени колци.

Во интактните културни слоеви поврзани со овој хоризонт се откриени фрагменти од 
садови од керамичкиот вид грниња, при што можат да се издвојат два основни типа.

Првиот тип се карактеризира со сразмерно ниско конкавно тело и низок, слабо закосен 
венец. Според формалните особености, овие садови несомнено се поврзуваат со доцноан-
тич ките грниња, при што е евидентно суштествено пониско техничко-технолошко ниво на 
из  ра ботка.

За разлика од нив, вториот тип грниња (сл. 3) покажуваат несомнени формални и тех-
нич ко-технолошки релации со истовремените садови од словенскиот културен круг.2 Един-
с тве ниот примерок кај кого е можна целосна реконструкција на обликот има сразмерно 
ви соко конично тело и низок венец, закосен под агол од 30 до 45 степени. За изработката 
е осо бено важно рачното оформување на садот и доработка на површините при статичка 
по зиција на грнето. Суровината за изработка на садот се карактеризира со присуство на 
крупни кварцитни примеси. 

2 Ристески Б., 2002, сл. 9.

Сл. 2. Зајчев Рид, с. Злокуќани, хоризонт 2.
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Четвртиот хоризонт го сочинуваат слојот на рушење и 
делови од користеното ниво на доцноантичките објекти, а 
во кој се вкопани долните сегменти од постарата раносред-
новековна куќа. Според типолошко-хронолошките особе-
ности на откриените наоди (фрагменти од садовова кера-
мика, монети, градежна керамика и др.), горната граница на 
овој хоризонт со сигурност може да се определи во втората 
половина на VI век. 

Треба да се напомене дека во горните партии од култур-
ните слоеви поврзани со четвртиот хоризонт не се конста-
тирани траги од насилна девастација.

Сумирајќи ги археолошките податоци од истражувањата 
во овој сектор, а поврзани со темата на овој труд, може да 
констатираме дека остатоците од станбените објекти се сег-
мент од една помала раносредновековна населба распро-
странета врз остатоците во југоисточниот сегмент на антич-
киот град Скупи.

Врз основа на стратиграфските согледувања и типолошките особености на откриените 
наоди, долната хронолошка граница на населбата може да се детерминира во последните 
децении на VI век, додека горната хронолошка граница со голема веројатност може да се 
определи во крајот на VII и првите децении на VIII век.3

Анализата на откриените наоди упатува на констатација дека станбените објекти во це-
лост се поврзуваат со истовремените објекти од словенскиот културен круг, додека меѓу 
от  криените примероци од садова керамика, покрај примероци на грниња најнепосредно 
по  врзани со словенската керамичка традиција, присутни се и примери поврзани со доц но-
античката керамика, но произведувани во принци пиелно поразлични социјално-еко ном-
ски услови.4

Клучка-Хиподром, Скопје

При заштитните археолошки ископувања во 1989-1990 година условени од изградба на 
пат, на локалитетот Клучка-Хиподром се откриени остатоци од раносредновековна насел-
ба распространета врз остатоците од некропола од доцнобронзеното време.5 

Фрагментарната зачуваност на деловите од станбените објекти не овозможува ниту во-
општена реконструкција на градбите ниту, пак, има посеопфатни показатели за просторна-
та распространетост на населбата. 

За разлика од тоа, типолошката разгранетост на откриените фрагменти од керамичкиот 
вид грниња на овој локалитет, овозможува поцелосни сознанија за културно-цивилизаци-
ските процеси во раниот среден век во Скопската Котлина, секако споредени со археолош-
ките сознанија од анализата на истовремените наоди од Зајчев Рид, с. Злокуќани.6

Имено, покрај керамичките садови од видот грниња кои укажуваат на континуитет на 
до цноантичките облици во раниот среден век, на локалитетот Клучка-Хиподром кај Скопје 
се откриени садови кои, без сомнение, можат да се вбројат меѓу примерите од словен-
скиот културен круг. Првиот тип грниња од оваа група (сл. 4) имаат ниско конкавно тело и 
про порционално низок, слабо закосен венец, додека вториот тип, исто така, имаат ниско 

3 Ристески Б., 2002, 81.
4 Ристески Б., 2013.
5 Митревски Д., 1995.
6 Ристески Б., 2004;  Ристески Б., 2013.

Сл. 1. Зајчев Рид, с. Злокуќани, 
хоризонт 1.

Б. Ристески, Средновековни наоди од словенскиот културен круг во Република Македонија
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кон кавно тело и сразмерно низок венец, но закосен под агол од 15 до 30 степени. И за са-
до вите од двата типа е карактерстично целосното оформување на рака и изработка од су -
ровина со крупни кварцитни примеси, како показател за технолошката постапка до би ва  ње 
суровина.

Грнињата од втората група (сл. 5) се застапени со еден тип, кој се карактеризира со про-
порционално високо, конкавно тело и сразмерно висок силно закосен венец. За изработ-
ката на овие примероци е карактеристично користењето на внимателно обработена су-
ровина и оформување на грнчарско тркало со мали технички можности - рачно грнчарско 
коло. Формалните, а делумно и техничко-технолошките особености на овој тип изработки, 
без сомнение, овозможуваат  садовите да бидат вброени во групата на словено-византи-
ски грниња.7 

Градиште, с. Дебреште

Во 1984 година, во рамките на систематските археолошки истражувања на локалитетот 
Гра диште кај селото Дебреште, се откриени остатоци од раносредновековна населба, при 
што во целост се откриени долните сегменти од еден станбен објект.8

При истражувањата во овој сегмент од локалитетот се констатирани три хоризонти во 
согласност со истражувачката стратегија за ископување до ниво на доцноантичките објекти.

Првиот хоризонт го сочинуваат фрагментарно зачувани интактни културни слоеви, да-
тирани според типологијата на откриените наоди (првенствено садова керамика) во пе-
рио дот од доцниот IX до првите децении на XII век.9

Со вториот хоризонт се поврзуваат откриените остатоци од раносредно вековен стан-
бен објект. Куќата претставува полуземуница (вкопана во подлогата околу 0,30 m) со при-
ближно правоаголна основа со димензии 2,68 х 3,20 m. Откриените длабнатини за носечки 
вертикално поставени дрвени греди укажуваат дека куќата имала двосливен кров. Ѕи до ви-
те на потесните страни од градбата се изведени од плетер и кал.

7 Ристески Б., 2004;  Ристески Б., 2013.
8 Бабиќ Б., 1995, 154.
9 Садовите се депонирани во ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп. Како учесник во теренските 

истражувања имав можност детално да ги  анализирам наодите во рамките на одделните стратиграфски целини.

Сл. 4. Клучка-Хиподром, Скопје, грне VII-VIII век. Сл. 5. Клучка-Хиподром, Скопје, грне VII-VIII век.
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На една од потесните страни бил позициониран влезот, а спротивно од него била пози-
ци онирана масивна камена печка. Подот бил изведен од набиена земја, зарамнета од гор-
ната страна. Евидентирани се интервенции врз подот и долните делови од ѕидовите, ре кон-
струк ци ја која несомнено е предизвикана од оштетување на овие сегменти од градбата.

Во културните слоеви кои му соодветствуваат на нивото на користење на градбата се 
от криени кеамички садови од видот грниња, при што е реконструирана формата на два 
ос новни типa.

Првиот тип го сочинуваат садови со сразмерно ниско, конично тело и пропорционално 
краток, слабо закосен венец, додека вториот тип има ниско овално тело и сразмерно низок 
венец, закосен под агол од 15 до 30 степени. За грнињата и на двата типа е крактеристична 
упо требата на внимателно обработена суровина и оформување на грнчарско тркало со 
сраз мерно мали технички можности.

Формално-технолошките карактеристики на грнињата ги вбројуваат овие садови во 
гру  пата на словено-византиски садови, и тоа во подоцнежната етапа на развиток во VIII и 
ра ниот IX  век.10

Третиот хоризонт го сочинуваат слојот на рушење и делови од нивото на користење на 
до цноантичките објекти, според типологијата на откриените наоди (монети, садова кера-
мика и др.), датиран во времето до последните децении на VI век.11

Врз основа на археолошките податоци, куќата, а со тоа и оваа фаза од раносредновеков-
на та населба на локалитетот Градиште кај селото Дебреште, со сигурност може да се дати-
ра во VIII и првите децении на IX век.

Средновековниот Прилеп - протоурбана фаза

Со систематските археолошки истражувања на просторот од археолошкиот комплекс 
Мар  кови Кули-Варош, Прилеп,12 како и со сеопфатните ревизиони истражувања реализи-
рани во последната деценија,13 се изјаснија структурата просторниот распоред и хро но ло-
ги јата на протоурбаната фаза на средновековниот Прилеп.14

Покрај фортификацијата, која по сè изгледа има ефемерен карактер,15 протоурбаната 
фаза на средновековниот Прилеп ја сочинуваат два основни сегменти: станбено-работни 
це лини и некрополи.

Одделните станбено-производни целини и секоја од констатираните некрополи се по-
зиционирани на засебни просторни целини - платоа, при што се меѓусебно поврзани со 
креа тивен систем на патеки. Ваквиот просторен распоред на основните сегменти несом-
не но говори дека се работи за протоурбана населба од разбиен тип, при што многу е ве ро-
јат но заокружените целини имаат семеен карактер.

Станбено-работните делови од населбата се разместени на горните (Сред Кули, Рамниш-
те), како и врз западните, јужните и источните падини на ридот Маркови Кули. Почнувајќи 
од средината на XI век, следиме процес на просторно проширување на населбата кон јуж-
ни от и источниот дел од подножјето на ридот.

Станбен сегмент. Живеалишниот сeгмент од целините најнепосредно се поврзува со 
по раните како и со истовремените станбени објекти од словенскиот културен круг, со тоа 

10 Наодите се депонирани во ЈНУ Институт  за старословенска култура - Прилеп.
11 Студиски наоди, депонирани во ЈНУ Институт за старословенска кулотура - Прилеп.
12 Бабиќ Б., 1986.
13 Ревизионите истражувања се изведни во рамките на научно-истражувачкиот проект „Доцноантички и 

средновековни населби во Северна Пелагонија“ (2003-2005 год.), главен истражувач: д-р Бранислав Ристески.. 
14 Истражувања се изведни во рамките на научноистражувачкиот проект „Доцноантички и средновековни 

населби во Северна Пелагонија, Мариово и Порече“ (2008-2011 год.), главен истражувач: д-р Бранислав Ристески.  
15 Ристески Б., 2017.
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што поради спецификите на теренот кај куќите од Маркови Кули се јавуваат максимално 
ин дивиуализирани решенија.

Сите досега откриени станбени објекти се надземни градби и по правило имаат чети-
ри   аголен тлоцрт, соодветно на податливоста на теренот за изведба на бараното решение. 
Подлогата за изведба на градбите се состои од набиена замја, гранитена карпа или ком-
би нација на двете подлоги. Исклучително важен сегмент, особено во горните партии од 
ридот, бил системот за заштита од поројните води, најчесто како систем на одводни канали 
и подови од дрвени греди подигнати врз дрвени базиси.

Конструкцијата на ѕидовите се состоела од вертикално поставени дрвени столбови-но-
сачи и плетерна исполна меѓу нив. Многу често масивни дрвени носачи, вкопани во подло-
гата биле поставувани на просторот помеѓу аголните столбови. Најчесто, кога тоа го овоз-
можувала конфигурацијата на тернот, вертикалните делови од карпите биле користени 
како ѕидови на објектите, за што сведочат трагите од доработка на вертикалните делови 
од гранитните карпи.

Покривите на куќите се состоеле од масивни дрвени греди со овален или четириаголен 
пресек. Покривите биле на една или две води, прекриени со слама или сено.

Вратите во куќите најчесто биле со едноставна конструкција - без особено нагласување 
на праговите, довратниците и надвратниците. Тесните длабнатини, констатирани во близи-
на на довратниците, говорат дека вратите биле поставени врз вертикална оска.

Фрагментарно зачуваните остатоци говорат дека во внатрешноста на станбените град-
би биле распоредени отворени огништа и легла со правоаголна или квадратна основа, нај-
чес то вдлабени во карпа.

Сл. 6. Маркови Кули-Варош, Прилеп, објекти од IX-XI век, градби од XII век.
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Работен сегмент. Вториот дел од овие 
по веќефункционални целини го сочинуваат 
објектите - аменети, за подготовка на храна, 
чување домашни животни, изработка на пред-
мети и сл., именуван како работен сегмент.

По правило, овој фонд на активности се 
из ведувани на отворено или во рамките на 
сраз мерно пространи, покриени градби - 
нас трешници. 

Основата на овие градби најчесто е чети-
риаголна, но се среќаваат и примероци мак-
симално подредени на обликот на дадениот 
простор.

За разлика од станбените градби, под-
логата за работните објекти е само грубо 
за рамнувана, независно дали се работи за 
зем јена или камена подлога.

Конструкцијата на овие објекти се состои 
од масивни дрвени столбови поставувани 
на аглите од градбите, а многу често во кон-
структивна улога се користени околните 
гра  нитни карпи.

Овие објекти најчесто не биле затворани 
со ѕидови, но се познати единечни приме-
роци кога се користени плетерни прегради 
во цела висина или до одредено ниво од 
град бата. Треба да се напомене дека како и 

кај стан бените објекти, многу често вертикалните страници од гранитните карпи биле ко-
ристени во функција на периметрални или преградни ѕидови.

Еднакво како и кај куќите, покривот на работните простории е изведен од дрвени греди 
со овален или четириаголен пресек, распоредени на една или две води. Од горната страна 
на покривната конструкција била поставувана слама, сено и сл.

Влезовите, таму каде што имало ѕидови од плет, се правеле од преплетени гранки пре-
криени со кал. Нема траги од посложена конструкција на влезовите (прагови, довратници, 
над вратници).

Во согласност со функцијата, кај голем дел од градбите се откривани објекти поврзани 
со складирање и подготовка на храна: јами, корита, дибеци, мелници и системи за цедење 
сок од грозје.

Со досегашните теренски истражувања на просторот на ридот Маркови Кули се конста-
ти рани три некрополи кои се поврзуваат со протоурбаната фаза, а кои го определуваат и 
прос  торниот распоред на средновековниот Прилеп од IX/X до почетокот на XII век. 

Некрополата Маркови Кули e позиционирана врз југоисточните падини од ридот Гробиш-
та, се наоѓа во југозападното подножје, а Поткули во источното подножје од Марковите Кули.

На овие три некрополи досега се истражени околу 270 гроба, при што не е исклучена 
мож носта дека во овој период се користени дел од единечните гробови  распространети 
врз карпите на ридот Маркови Кули, како и дел постарите антички некрополи, исто така 
вко пани во карпа.

Гробовите најчесто имаат трапезоидна основа. Погребувањето е реализирано според 
хрис тијански ритуали.

Сл. 6. Маркови Кули-Варош, Прилеп, објекти од IX-
XI век, градби од XII век.
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Типолошко-хронолошките карактеристики на наодите откривани во гробовите го пот-
врдуваат користењето на овие некрополи во рамките на протоурбаната фаза на среднове-
ков ниот Прилеп.16 

Културно-хронолошка детерминација

Покрај наодите откривани при ис тра жувањата на некрополите и карактерот на от-
криените станбено-живеалишни објекти, кру цијално место во културно-хронолошкото 
детерминирање на протоурбаната фаза на сред новековниот Прилеп имаат големиот број 
наоди од садова керамика, особено примеро ци те од керамичкиот вид грниња кај кои е 
можна целосна реконструкција на обликот.

Меѓу грнињата се среќаваат неколку основни типови, како, на пример, грниња со ниско 
кон кавно тело и краток, слабо закосен венец; грниња со ниско конкавно тело и издолжен 
венец, закосен под агол од 30 до 45 степени; грниња со ниско овално тело и пропорцио-
нал но низок венец, закосен по агол од 15 до 30 степени; грниња со издолжено овално тело 
и издолжен, силно закосен венец и др. Заедничко за изработката на овие садови е ко рис те-
њето на внимателно обработена суровина и оформување на грнчарско коло со сразмерно 
мали технички можности.

Според формално-технолошките карактеристики, грнињата генерално се поврзуваат 
со садовите од словенскиот културен круг, поточно, со поразвиените етапи од развитокот 
на словено-византиските грниња.

На крајот, за поопстојно хронолошко детерминирање на оваа фаза од средновековниот 
Прилеп, од особено значење се податоците добиени при ревизионите истражувања во сек-
торот Рамниште. Имено, врз користените нивоа на станбено-производствените објекти, а 
во рамките на интактни културни слоеви поврзани со користењето на објектите, откриени 
се голем број наоди од керамички садови кои според типолошко-хронолошките каракте-
рис тики се поврзуваат со времето од крајот на IX/почетокот на X, до првите децении на XII 
век; дотолку повеќе што овие културни слоеви се затворени со подови на објекти (сл. 6 и 
сл. 7) датирани во средината на XII век врз основа на прецизно датирани наоди од монети, 
са дова керамика и др.17

Заклучни согледувања

Иако малобројни, досега познатите наоди овозможуваат во општи црти да се изјаснат 
осо беностите на ранословенската култура во Република Македонија.

Куќите припаѓаат на општо познатиот тип полуземуници со правоаголна или квадратна 
ос нова, при што ѕидовите и покривите се изведени од дрво. Подовите се состојат од на-
биена земја, зарамнета од горната страна, а основен инвентар на станбените објекти се 
печ ките со незначителни разлики во техничките решенија.

Меѓу керамичките садови кај кои е можна реконструкција на обликот се издвоени два 
ос новни типови со конкавно тело, различни според пропорци оналната висина и пона-
гласено закосени венци. За изработката на овие садови е карактеристично користење на 
суро вина со крупни кварцитни примеси и целосно рачно оформување, како и печење при 
ниска контрола на термичките процеси.

Друга заедничка црта на овде третираните археолошки наоѓалишта е истовременото 
при суство на керамички садови со разнородни културни елементи: доцноантички/ранови-
зан тиски, словенски и словено-византиски.

16 Бабиќ Б., 1986: 192-195; Манева Е., 1992.
17 Ристески Б., 2017.



424

Имено, анализата на раносредновековните стратиграфски целини од локалитетите 
Зајчев Рид, с. Злокуќани, Клучка-Хиподром кај Скопје, Градиште кај с. Дебреште и др., не-
сом нено говори за истовремено присуство на керамички садови кои тежнеат кон под-
др  жување на рановизантиските садови, но реализирани во принципиелно поразлични 
социјално-економски, а со тои и производствени услови, примероци од словенскиот кул-
турен круг, како и производи кои  содржат формално-технолошки елементи од двете групи: 
словено-византиски изработки. Во неможност поопстојно да го проследиме развитокот на 
са довите од последната керамичка група во културно-хронолошки контекст, може да прет-
поставиме дека овие симбиотички процеси иницијално се реализирале во Подунавјето, а 
во сразмерно рана фаза и во централните делови од Балканскиот Полуостров.   

Просторно и функционално заокружената целина на протоурбаната фаза на среднове-
ковниот Прилеп, хронолошки детерминирана во доцниот IX/почетокот на X до првите де-
цении на XII век, без сомнение, ја манифестира поодминатата етапа на овие симбиотички 
процеси меѓу словенската и византиската култура, при што формално-технолошките по-
казатели  кај садовата керамика од ова време, откривана на голем број археолошки лока-
литети во Република Македонија, говори дека овие процеси се интегрални за централните 
делови од Балканскиот Полуостров.

Живеалишните и станбено-производните објекти во рамките на поротоурбаната фаза 
на средновековниот Прилеп, без сомнение, претставуваат директно продолжение на ра-
носредновековните објекти од овој вид, при што е евидентна исклучителната инвентив-
ност и градбена вештина во просторното уредување и изведба на објектите, подеднакво 
на повисоките сегменти од ридот како и во подножјето на Марковите Кули.

Во поглед на садовата керамика од оваа етапа на полниот среден век, евидентни се 
прин ципиелните измени во технологијата на изведба на производите, како и суштествени 
про мени во бројот на застапените видови (грниња, црепни, паници, стомни и др.) во рам-
ките на керамичките видови кујнски и трпезни садови, без сомнение детерминирани од 
на челните измени во социјално-економските услови во времето од втората половина на IX 
до првите децении на XII век. 
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This paper is an attempt to define the character of the Slavonic culture and its relation to the 
Late Antique – Byzantine culture, based on the analysis of the known material remains from the 
settlements (dwellings and pottery vessels) dated in the Early and the first stage of the Advanced 
Medieval period. It should be stressed that the conclusions are concentrated on the grounds of 
analysis of the material remains for which there is persistent archaeological data gathered from 
field research.   

Among the known finds from the Early and the first stage of the Advanced Medieval period, 
only at the sites of Zajčev Rid, village Zlokukjani, and Klučka-Hipodrom, near Skopje, there are 
complete material remains from the Slavonic cultural circle. The remains include dwellings and 
pottery, dated from the late 6th and the beginning of the 7th century all to the end of the 8th century.  

At these sites, as well as at the site of Gradište, near the village Debrešte, besides the further 
development of the Byzantine forms of pottery, produced in principally different social and eco-
nomic conditions, there are symbiotic Slavonic-Byzantine pottery vessels whose development 
should undoubtedly be linked with the earlier contacts of the Slavs with the Late Antique cul-
ture of the Podunavlje region or the other segments of the Balkan Peninsula.   

The spatially and functionally encircled unit of the proto urban phase of Medieval Prilep, 
chronologically determined from the late 9th/beginning of the 10th to the first decades of the 
12th century, undoubtedly manifest the advanced phase of these symbiotic processes between 
the Slavonic and Byzantine culture, and we can assume that these processes were realized in the 
central parts of the Balkan Peninsula.    

s u m m a r y

BRANISLAV RISTESKI
Institute for Old Slavic Culture - Prilep

MEDIEVAL FINDS FROM THE SLAVONIC CULTURAL CIRCLE 
IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
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ЗВОНКО БЕЛДЕДОВСКИ
МИТКО ШТЕРЈОВ
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Штип

АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА СРЕДНОВЕКОВНАТА 
ТВРДИНА ИСАР-КАЛЕ - ШТИП ВО 2009 ГОДИНА

Тврдината Исар се наоѓа во западниот дел на денешниот град Штип, на доминантно воз-
вишение меѓу реките Брегалница и Отиња. Тврдината е со правец на простирање север-југ 
и со должина од околу 350 m, а од коритото на реката Брегалница се издига на околу 100-
150 m. Ерозивните сили го одделиле возвишението со длабоки клисури, од север и од за-
пад реката Брегалница, а од југ суводолицата на реката Отиња. Во времето на феудализмот, 
кога потребата од сигурна заштита и одбрана била неопходна, таквата природна положба 
е искористена и на највисоките делови од возвишението е изграден средновековен град 
(сл. 1).

Крстосницата на патиштата што се наоѓа во подножјето на тврдината ја зголемува важ-
носта на оваа местоположба. Брегалничката Долина уште од најраните времиња на чове-
ковата егзистенција претставува многу значајна сообраќајница што ги поврзува северните 
и источните балкански простори. Особено значајна улога Брегалничкиот Басен добива во 
римско време. Во доцната антика во Брегалничкиот Регион е создадена голема мрежа од 
тврдини и населби, како Баргала, Крупиште, Мородвис, Виничко Кале, Црешка. Повеќето 
од нив своето постоење го продолжиле и во средниот век. Овој период е карактеристичен 
по големите етнички промени и прегрупирање на целиот Балкански Полуостров. Особено 
големи промени настануваат со преселувањето на Словените кон крајот на VI и VII век. До-
сегашните истражувања проследени со документирани научни сознанија укажуват дека 
ин вазијата на Словените врз Рановизантиското Царство се карактеризира со пустошење и 
уривање на градовите и населбите. Подоцна, врз доцноантичките и рановизантиските гра-
дови Словените формираат нови живеалишта и мали населби, а на некои од нив подоцна 
никнуваат и утврдени средновековни градови. Раносредновековната словенска населба, 
која подоцна поминува во организиран и утврден град Штип, никнала врз урнатините на 
ан тичкиот Астибо и византискиот Стипион. 

Средновековната историја на градот која започнува со населувањето на Словените на 
ова подрачје е проследена со бурни настани. Во IX век, за време на владеењето на бугар-
ски от хан Персијан и неговиот наследник Борис (852-889 год.), Македонија, а со тоа и 

УДК 902.2:9049497.731)”2009”
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Бре галничкиот Регион, потпаѓа под бугарска власт. Од 976-1014 година средновековната 
тврдина, односно градот Штип се наоѓа во составот на Самоиловата држава. Периодот од 
падот на Самоиловото Царство, па сè до големото проширување на српската држава на југ 
кон Македонија, кога Штип за подолго време останува под српска власт, се карактеризира 
со чести менувања на господарите: до 1197 година Византија, до 1207 година Бугарија, по-
тоа господарот на Просек - самостојниот господар Стрез до 1214 година, Епирското деспот-
ство до 1216 година, Бугарија до 1246 година, па Никејското Царство до 1254 година итн. Во 
овој период чести се навлегувањата на Печенезите, Куманите и Норманите во Македонија. 
За време на кралот Милутин (1282-1321 год.) Штип потпаѓа под српска власт и претставува 
гра нично подрачје на српската и византиската држава. Потоа, за кратко време, повторно 
паѓа под византиска власт. Српските феудалци за време на владеењето на Стефан Дечан-
ски (1321-1331 год.) го присоединуваат Штип кон српската држава. Феудален господар и 
упра вител на Штип во тоа време е протосевастот Хреља. По повлекувањето на Хреља со 
гра дот управува Јован Оливер. Од 1335 година, па сè до доаѓањето на Турците во Источна 
Ма кедонија управуваат браќата Константин и Драгаш Дејановци. 

Според предвидениот план и програма за работа, археолошките истражувања на 
средновековната тврдина Исар-Кале - Штип, кои се дел од капиталните проекти фи нан си-
рани од Владата на Република Македонија во 2009 година, се изведуваа на следните ло ка-
ции  (сл. 2).

1.  Локација акропол - истражување на акрополниот дел од средновековната тврдинa.
2. Локација Стара Кланица - откривање на средновековната црква Св. Власије. 
3. Локација Чекилан Скала - откривање на претпоставениот средновековен тунел.

З. Белдедовски - М. Штерјов, Археолошки истражувања на средновековната тврдина Исар-Кале - Штип...

Сл. 1. Исар - панорама.
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1. Акропол  

Истражен и откриен е речиси во целост акрополот на тврдината, највисокиот и нај ут в-
р де ниот дел  (феудалниот дворец) со површина од 1705 m2. На високото зарамнето плато 
од Исарот со приближно елипсовидна форма и правец на протегање север-југ, во должина 
од 120 m, регистрирана е целокупната зачувана архитектура од бедемските ѕидни платна, 
одбранбените кули, два влеза (јужен и северен), јужна и северна цистерна, еднокорабна 
црква и други објекти. Најголемиот дел од наведените активности се реализирани со ис-
тра жувањата во 2008 год., а со годинешните истражувања истите се речиси во целост доде-
фи нирани (сл. 3).

Откопи по должината на западното бедемско платно бр. 7 во северното крило на 
акрополот

Во текот на јуни се продолжи со откопите на просторот по должината на западното бе-
демско платно бр. 7, во северното крило на акрополот, опфаќајќи ги квадратите В12 и В13.  

Во квадратот В13, во непосредна близина на северната цистерна, цистерна бр. 2, регис-
три рани се делови од темелни остатоци на помал објект со приближни димензии од 6,00 х 
5,00 m граден од камен и кал, најверојатно од времето на раниот османлиски период. Од 
просторот во и околу објектот прибран е ситен керамички материјал од раниот османли-
ски период, како и дел од керамичко луле (сл. 4)

Празнење на северната цистерна (цистерна бр. 2) 

Објектот е лоциран во квадратите В15 и Г15. Цистерната е со димензии 10,00 х 5,20 m, 
внат решна површина од 7,50 х 4,00 m и ориентација северозапад-југоисток. Градена е од 
(кршен гранитен и во помала количина речен камен, а за врзивен материјал употребен е 
бел варов и црвен хидростатен малтер). За време на откопите, празнењето на цистерната 

Сл. 2. План 1 - тврдина Исар.
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во нејзината северозападна половина на ниво од 2,50 m е откриена подна површина од пе-
чени тули - произведени во поново време. Во шутот се пронајдени поголем број на чаури и 
пачки - делови од шаржери од стрелачко војничко оружје. Овие податоци јасно укажуваат 
дека објектот во поново време бил во секундарна употреба за привремен престој на вое-
ни единици, како за времето на Балканските и Првата светска војна така и за времето на 
по  ранешна Југославија (сл. 5).

Празнењето на цистерната во југоисточната половина е изведено до ниво од 4,20 до 4,50 
m. На ова ниво е констатиран подот на цистерната изведен од камени плочи поставе ни врз 
слој од хидростатен малтер. Во моментот на откривање регистрираната подна површи на 
е во добра состојба.

При овие длабоки откопи на насип од градежен шут регистрирана е поголема количина 
фраг ментирани керамички садови карактеристични за доцниот среден век. Истовремено, 

Сл. 3. План 2 - Акропол.

Сл. 4. Северно крило од акрополата.

З. Белдедовски - М. Штерјов, Археолошки истражувања на средновековната тврдина Исар-Кале - Штип...
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ре гистрирана е иако во помала количина и фрагментирана керамика од доцната анти-
ка. Во отстранетиот шут пронајдени се и делови од железни предмети - ковани железни 
кли нови и делови од железни алатки. Следеа откопи и во северозападната половина на 
објектот со отстранување на длабоки насипи на градежен материјал (шут: камен, малтер, 
фраг ментирани тули и тегули; делови од питоси и други керамички садови, како и делови 

Сл. 5. Северна 
цистерна.

Сл. 6. Северна 
цистерна по 
истражување.
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од потполно кородирани и распаднати железни предмети. На ниво од околу 4,50 m од де-
нешната највисоката точка од северозападниот ѕид на цистерната откриен е во целост до-
бро зачуваниот под на цистерната. Подот е изведен од камени плочи поствени врз моќен, 
многу квалитетен слој на црвен хидростатен малтер (сл. 6).

Со цел да се регистрира подната супструкција на цистерната во североисточниот агол 
на подот поставена е мала сонда. Со овие сондирања во подот на објектот констатирани се 
не колку слоеви хидростатен малтер поставувани директно на карпестата подлога.

Сл. 7. Северна 
кула.

Сл. 8. Јужна 
цистерна.

З. Белдедовски - М. Штерјов, Археолошки истражувања на средновековната тврдина Исар-Кале - Штип...
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По ѕидовите на средишните и долните партии на цистерната зачувани се заштитните 
слоеви од црвен хидростатен малтер. Во југоисточниот дел од североисточниот ѕид, во 
слојот на хидростатниот малтер, констатирани се фрагментирани керамички плочки пос-
та вувани во функција на зајакната издржливост на хидростатниот малтер.

Откопи на северното бедемско платно и северната кула на акрополата

Северното бедемско платно, констатирано во квадратите Б17, Б18, В17 и В18, регистри-
рано е единствено во темелната основа. Неговата зачуваност е делумна. Остатоците од те-
мелната основа на бедемското платно лежат директно на карпестата почва од теренот. Бе-
де мот однадвор, т.е. од север е со тростран полигонален завршеток. Челото на бедемот е 
со должина од 2,00 m, североисточ ниот дел е долг до 7,00 m, а откриениот северозападен 
дел изнесува околу 8,00 m. На поедини места зачуваната широчината на бедемот изнесува 
над 2,50 m (сл. 7).

На североисточниот дел од бедемот видливи се две градежни фази, првата од времето на 
доц ната антика, а втората средновековна. На овој дел од бедемот навнатре се регистрира-
ни остатоци од подна површина од камен и малтер во вид на калдрма што упатува на подна 
по вршина од внатрешна одбранбена кула - северна кула на акрополот (кула 7).

Празнење на јужната цистерна (цистерна 1)

Цистерната е лоцирана во квадратите Б8 и В8, непосредно пред денешните објекти на 
МРТВ. Вкопана е во карпестата почва на теренот со внатрешна површина од 8,00 х 4,00 m и 
ориентација север-југ.  Градена е од кршен гранитен камен и малтерисана е со моќен слој 
од црвен хидростатен малтер. Северниот и јужниот ѕид се со широчина од 0,80 m, а источ-
ни от и западниот 0,60 m. На длабочина од 3,20 m северниот и јужниот ѕид се проширени 
за 0,30 m. На ова ниво -3,20 m, во средишниот дел на објектот во растресит слој на земја 
ре гистриран е завршниот дел од вкопаната громобранска лента од инсталациите на дел 
од релејните објекти на МРТВ, кои ги оневозможија натамошните истражувања. Последни-
те откопи во длабочина до 5,40 m се изведени само во североисточниот дел на објектот. 
На ова ниво е констатиран подот на цистерната, изведен од камени плочи поставени врз 
моќен слој од хидростатен малтер (сл. 8).

Наоди: пронајдена е релативно голема количина фрагментирана доцносредновековна 
ке рамика. Застапени се неколку типови керамички садови: грниња, амфороидни стомни, 
под ници, чинии, паници, чајници, чаши (сл. 9, 10).

Регистрирани се и неколку мермерни фрагменти од античка скулптурална  и архитектон-
ско-декоративна пластика. Како позначаен наод го издвојуваме фрагментот од глава на 
женска мермерна античка статуа (заден дел од глава и дел од вратот), како и уште неколку 
по мали фрагменти од торзо на мермерна  статуа.

Поради горе наведените причини (локацијата на главниот громобрански вод во внат-
реш носта на цистерната) натамошното нејзино празнење е прекинато.

Јужно бедемско платно

Јужното бедемско платно во должина од 25 m е лоцирано во квадратите Б7, Б8, В6 и 
дел од квадратот Г6. Составено е од два крака, југозападен и јужен крак. Во средишниот 
дел од бедемот била вградена правоаголна кула со проекција нанадвор. Со исклучок на 
ју го  западниот дел, каде што бедемот е зачуван во висина од над 3,00 m, останатите делови 
на бедемот и кулата во целост се регистрирани само во темелната основа. Широчината на 
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бе демот  во југозападниот дел се движи  од 3,00 до 3,30 m, а зачуван е во висина над 3 m. Во 
неговата источна фасада вградени се скалила кои водат до високата одбранбена платфор-
ма (сл. 11).

Западната фасада на овој дел од бедемот со насилно вадење на градежниот материјал е 
до ведена до фаза на потполно уривање - паѓање на бедемот како целина (потребни се итни 
заш титни интервенции). Во квадратите В6 и Г6 е изведено само делумно документирање 
на јужната кула - кула 6. Поголемиот дел од основата на кулата се наоѓа под темелите на 
пос тојниот објект на МРТВ. Регистриран е источниот ѕид на кулата, во темелна основа, во 
дол жина од околу 6,00 m и дел од северниот ѕид во должина од 4,00 m, широк 1,50 m и за-
чувана висина до 0,50 m. За целосно дооткривање на објектот неопходна е дислокација на 
пос тојниот објект на МРТВ и релејниот столб.

Јужен дел од западното бедемско платно

Јужниот дел од западното бедемско платно на акрополот, регистриран во кадратите Б8, 
Б9, Б10, Б11 и Б12, е зачуван во целата негова темелна основа во должина од 40,00 m. Широ-
чи ната на неговата темелната основа, која е поставена директно на карпестата подлогa од 
те ренот се движи од 1,60-2,00 m во крајниот северен дел кај новооткриената внатрешна 
кула (кула 5), 2,60 m во средишниот до над 3,00 m во крајниот јужен дел, каде што запад-
ниот бедем се двои во два крака, едниот кон југоисток преминува во јужен бедем на акро-
полот, а другиот кон југ продолжува како дел од западниот бедем на тврдината. Неговата 
ви сина е зачувана на различни висински нивоа од 0,30-0,40 во квадратот Б12, до над 3,00 m 
во квадратите Б8 и Б9 (сл. 12).

Сл. 9. Чајници 12-14 век. Сл. 10. Чинии 12-14 век.
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На овој простор регистрирани се темелни остатоци од неколку простории (станбени 
објекти) доцносредновековни куќи градени од камен и кал, еднокорабна црква, бројни 
фраг менти од огнишна керамика, како и извесен број фрагментирана, луксузна, трпезна 
ке  рамика.

Откопи во внатрешниот простор на кула 5 

Со цел да се доистражи внатрешниот простор на кулата 5 која го дели акрополот на се-
вер но и на јужно крило на површина од 6,00 х 5,00 m, отпочнат e ископ на растресита сива 
земја помешана со голема количина на шут (камен и малтер). Со натамошните откопи на 
просторот од внатрешноста на кулата до длабочина од 0,60 m ја регистриравме подната 
пов ршина на објектот која се состои од бел варов малтер делумно зачуван, поставен ди-
ректно врз карпестата подлога на теренот. Истовремено го регистриравме проширениот 
фун дамент за 0,15-0,20 m на темелните основи на ѕидовите од кулата кои, исто така, лежат 
ди ректно на карпестата подлога од теренот. Широчината на ѕидовите изнесува 1,60 m, а со 
про ширениот фундамент на основата од темелите и до 1,70-1,80 m (сл. 13).

Последните откопи се изведени под подната површина во југозападниот агол на кулата, 
при што во карпестата подлога, во длабочина до 0,60 m, е откриена подлабока јама во која 
се регистрирани делови од доцноантички питоси. Во питосите најверојатно било чувано 
прет ходно откриеното јагленисано жито.  Со овие завршни активности објектот - кулата 5 
е во целост истражен. 

2. Локација Стара Кланица  

На локацијата Стара Кланица (северозападно подградие на  тврдината Исар - сред но ве-
ков  ниот град Штип) е отпочнато со сондажно истражување. Во прашање е зарамнето пла-
то над коритото на реката Брегалница со површина од околу 100 х 50 m. На овој простор 
се лоцираат можните темелни остатоци на средновековната црква Св. Власие, поз ната во 
средновековните записи. На оваа локација многу години и децении наназад и покрај на-
шите укажувања да не се изведуваат недозволени ископи, земјиштето е многукратно разо-
рувано и прекопувано за шумски насади и други нелегални откопи. Градежниот материјал, 
камен и малтер од темелните остатоци на објектите e разнесен по теренот, а по големиот 
дел од него и однесен (сл. 14).

Со откопи се отпочна во средишниот дел на зарамнетото плато со поставување на на-
должна сонда (сонда 1) со правец на протегање север-југ во должина од 35,00 и широчина 
од 2,00 m. На овој простор со претходни нелегални откопи на одделни места беа видливи 
темелни остатоци од ѕид на објект граден од камен и бел варов малтер. Со откопи до дла-
бочина од 0,40 до 0,70 m регистрирана е темелната основа на ѕид во должина од 32,00 m со 
мал прекин од 2,00 m во неговата северна половина. Широчината на темелната основа на 
ѕидот изнесува 1,20 m, а неговата висина на поедини делови е зачувана и до 0,40 m. Со овие 
ископи е регистрирана темелната основа на источниот ѕид на објектот.  На 2,50 m источно 
од крајниот северен дел на ѕидот со плитки откопи до 0,30 m се констатирани фрагменти 
од два помали питоси со зашилени дна, карактеристични за римскиот период.

Следната сонда (сонда 2) е поставена на јужниот раб од платото со правец на протегање 
исток-запад во должина од 60,00 и широчина од 2,00 m. При овие ископи е регистрирана 
темелната основа на јужниот ѕид чија должина изнесувала 56,00 m, а регистриран е во дол-
жина од 40,00 m. Широчината на темелната основа од ѕидот е еднаква со широчината на 
источ ниот ѕид 1,20 m. 
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Со поставената сонда по западниот раб на платото (сонда 3) регистрирани се делови од 
те мелната основа на западниот ѕид на објектот во должина од 20,00 m. Останатиот дел од 
ѕидот во должина, веројатно до 32,00 m, недостасува.  

Со изведените откопи по должината на северниот раб на платото (сонда 4) се откриени  
ос татоците од североисточната партија на објектот во должина од 8,70 m која завршува со 
пи ластри и ѕидан столбец, веројатно носач на арка од влезот во објектот, односно ограде-
ни от простор со приближна површина од 56,00 х 32,00 m. Со откопите по должината на 
се верниот раб на платото кон запад констатирано е отсуство на северниот ѕид од објектот. 
На овој простор по пат на нелегални ископи и од големата ерозија на теренот остатоците 
од северниот ѕид во потполност се уништени.

При разоткривањето на темелните остатоци од овој објект, кој формира голем ограден 
прос тор со димензии 56,00 х 32,00 до 37,00 m е евидентирана релативно мала количи-
на фраг ментирани керамички садови кои потекнуваат од различни временски периоди: 
пред  историски период (бронзено и железно време), класичен период, рана и доцна анти-
ка и средновековниот период.   

Во средишниот дел на овој ограден простор со приближна површина од 56,00 х 32,00 
до 37,00 m отпочнато е со истражување со плитки откопи, при што веќе при првиот откоп 
во длабочина до 0,20 m се констатирани темелни остатоци од ѕид на сакрален објект со 
ориентација исток-запад. Од внатрешната страна на објектот - на мал простор, јужно покрај 
ѕидот, во шутот од камен и малтер, регистрирани се поголем број фрагменти од фрес ко-
жи во пис. Од градежен материјал, покрај камен, малтер, фрагменти од тули, регистри рана 
е и по голема количина бигор, веројатно употребен како градежен материјал за горните 
партии на објектот. При откопот од јужната страна на ѕидот, покрај фрагментите од фреско-
малтер, еви дентирани се и делови од средновековен керамички сад - грне. 

Со истражувањата на овој простор кои продолжија и во текот на јуни  ги добивме следни-
те податоци, односно резултати.

Плитките откопи изведени по северниот раб на платото на карпестата подлога регис-
т  рираа минимални малтерни остатоци од северниот ограден ѕид во дожина од 7.00-8.00 
m кон североисток, кои се сепак доволни за регистрација и реконструкција на влезот од  
се вероисток. Источниот дел од конструкцијата на влезот укажува на можен двоен влез во-
влечен кон внатре. Тој е изведен со истурени пиластри и проширен ѕидан столбец носач 
на влезната арка. Во конструкцијата на влезот вградени се неколку добро обработени ка-
мени блокови од зеленкаст тврд камен песочник. При разоткривањето на овој простор 
ре гистрирани се делови од камени предисториски мелници - толчници. 

Во  источната половина од оградниот простор со отклон кон исток откриена е во целост 
ос новата на мал еднокорабен сакрален објект - средновековна црква градена од кршен 
гра нитен, а во помал дел и речен камен и бел варов малтер. Во темелната конструкција 
како сполии се употрбени поголем број добро обработени камени блокови од тврд, зеле-
никав камен песочник, веројатно од постар објект - антички храм(?). Во северниот ѕид на 
по високо ниво регистрирани се вградени фрагменти од тули, што укажува на можноста во 
кон струкцијата на ѕидовите да биле вградувани и редови на тули. Основата на црквата е 
со димензии од 11,80 х 6,90 m и внатрешен простор од 8,60 х 5,10 m. Длабочината на полу-
кружната апсида изнесува 1,30 m, а широчината на ѕидовите 0,90 m. Влезот од запад е со 
ши рочина од 1,40 m. До источната половина од јужниот ѕид однадвор дограден е во вид на 
подиум додатен дел со димензии 2,70 х 1,20 m. Во западната половина на наосот на 0,50 m 
до северниот ѕид регистриран е ѕидан столбец со димензии 0,70 х 0.60 m и зачувана висина 
до 0,60 m, веројатно носач на куполата од црквата. Јужниот столбец недостасува. Куполата 
била изведена од камен бигор, констатиран во голема количина при разоткривањето на 
објектот. Темелните остатоци од ѕидовите на црквата се зачувани во висина до 0,90 m. Оста-
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тоци од подот се регистрирани само во дел од апсидалниот простор. Подот бил изведен од 
ка мени плочи поставени врз малтерна подлога (сл. 15).

Црквата била живописана, на што укажуваат бројните фрагменти на фреско-малтер 
про   најдени при истражувањето на внатрешниот простор на објектот. На некои од фреско-
фраг   ментите се регистрирани кирилични букви (сл. 16).

 При разоткривањето на јужниот ѕид однадвор откриен е релативно добро зачуван ко-
ринтски капител од бел, ситнозрнест мермер што укажува дека на овој поширок простор 
постоел антички храм (сл. 17).

Непосредно околу црквата регистриран е дислоциран човечки остеолошки материјал 
од уништени гробни конструкции и неколку керамички садови со животински коски, риту-
ален чин на положување на храна за покојниците како пагански религиозен обичај, кој е 
де лумно задржан и регистриран и во христијан скиот погребен ритуал (сл. 18).

Источно и југоисточно од апсидата на црквата се откриени поголем број средновековни 
гроб ни конструкции (сл. 19, 20).

3. Локација Чекичан Скала

Со цел да се лоцира и регистрира претпоставениот средновековен тунел кој според 
на  родните преданија води од нивото на речното корито на Брегалница до тврдината на 
Исарот, отпочнати се подготвителни активности за негово лоцирање и откривање на ми-
кро  локацијата Чекичан Скала (сл. 21).

На овој простор во далечната 1986 год. на западната страна од Исарот во ниво на речно-
то корито, при минирањето на карпестата подлога за поставување на цевоводот за град-
скиот колектор беше откриен, односно пресечен дел од тунелот.  Со поставувањето на це-
воводот за колекторот пресекот на тунелот беше покриен со длабок насип и недостапен 
за истражување.

По извршените подготвителни активности уште со првите откопи успеавме да ја открие-
ме неговата локација и за релативно кус временски период е откриен во целост неговиот 
пресек во минираната карпа. Поради напукнатоста на карпата и ерозивноста на теренот 
ис тражувањата на внатрешноста, т.е. чистењето на тунелот од насип на камен и земја е 
отеж нато и забавено (сл. 22).

 Иако под многу тешки услови за работа, до овој момент успеавме да го регистрираме 
и истражиме тунелот во должина од над 20 m кој под кос, доста стрмен агол, следејќи ја 
ко сината на теренот, оди од нивото на речното корито кон тврдината Исар. Внатрешноста 
на тунелот е со импозантни димензии. Во пресекот на карпата висок е 2,50 m, а неговата 
широ чи на достигнува и до 1,60 m. Таванот е засводен, а подот е изведен од релативно до-
бро из делкани скалила кои ја следат косината на теренот на исток кон тврдината (сл. 23).

  Во текот на јуни продолжено е се празнење на тунелот во правец на неговата поставе-
но ст - ориентација од запад кон исток. Во внатрешноста на тунелот, покрај вешто изведе-
ните скалила со висина до 0,40 и широчина од 0,20 до 0,40 m, констатирани се извесни 
про ширувања - странично поставени одмаралишта, со што во овие делови широчината на 
тунелот достигнува и до 2,50 m. Просечните внатрешни димензии на тунелот изнесуваат: 
висина 2,20 m и широчина од 1,70 m. Тунелот е регистриран во должина од околу 30 m 
сметано од почетниот дел на карпата кој е отстранет со некогашното минирање за пос та-
ву вање на градската колекторска мрежа. 

На назначеното растојание натаму кон исток со вековната јака и интензивна ерозија на 
теренот тунелот е пробиен и исполнет со камен и земја. Во тој дел на тунелот од неговата 
десната страна регистрирано е уште едно проширување и свртување на тунелот под кос 
агол кон југ со 5-6 изделкани скалила кои водат во длабокиот тесен процеп меѓу карпите 
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(мала длабока клисура во должина од над 60 m со правец запад-исток) (сл. 24). Според наше 
мис лење, овој длабок процеп, всушност, претставува натамошниот дел од тунелот кој води 
на исток кон тврдината на Исарот, а кој е оштетен и уништен со големата, вековна ерозија 
на теренот. Натамошните истражувања за откривање на останатите делови од тунелот тре-
ба да се насочат на овој простор. При празнењето на тунелот во насипот од камен и земја 
ре гистрирани се ситни фрагменти од керамички садови од доцната антика и средниот век, 
како и мала количина на остеолошки материјал (можеби човечки). Истовремено испразнет 
е целокупниот секундарно нанесен насип, непосредно пред цевоводот од колекторската 
мрежа, сè до ниво од 4,80 m, при што се констатираа добро зачувани скалила кои водат на-
таму на запад под поставениот цевовод во должина од околу 8-10 m, сè до природниот за-
вр шеток на карпата кој во 1986 год. беше миниран и денес недостасува. На ниво од 4,80 m 
на просторот пред цевоводот на самите скалила се појавува вода од речното корито. Овие 
по датоци укажуваат дека речното корито во времето кога тунелот бил користен, т.е. бил во 
фун кција, се наоѓало на многу пониско ниво во однос на денешното. Тунелот бил користен 
за тајно снабдување со вода за жителите на тврдината, а истовремено служел и како таен 
пре мин за воени потреби.

Горенаведените податоци даваат доволна основа да се изнесе мислењето дека тунелот 
бил граден уште во античко време, а бил во употреба и во средниот век, за кое зборува и 
на родното предание за начинот на освојување на средновековен Штип од страна на Ос-
манлиите, а за кое известува во своите патописи и турскиот патописец од XVII век Евлија 
Челеби.

Резиме

Со изведените истражувања на археолошкиот локалитетот Исар на локациите: Акропол 
од средновековната тврдина Исар, локацијата Стара Кланица и локацијата Чекичан Скала 
ги добивме следните  резултати и сознанија.

Истражен и откриен е речиси во целост акрополот на тврдината, највисокиот и нај ут вр-
де ниот дел  (феудалниот дворец) со површина од 1705 m2. На високото зарамнето плато од 
Исарот со приближно елипсовидна форма и правец на простирање север-југ, а во должина 
од 120 m, регистрирана е целокупната зачувана архитектура од бедемските ѕидни платна, 
од бранбените кули, два влеза (јужен и северен), јужна и северна, цистерни, еднокорабна 
црква и други објекти. Најголемиот  дел од наведените активности се реализирани со ис-
тра жувањата во 2008 год., а со годинешните истражувања истите се речиси во целост до-
де фи нирани. 

Темелната основа на западниот бедем од акрополот е зачувана во целата негова должи-
на од околу 100 m2. Неговата широчина се движи од 2,70-2,80 во северното крило, 1,60-200 
m во средишниот дел кај новооткриената внатрешна кула (кула 5) и 2,60 до над 3,00 m во 
крај ниот јужен дел на јужното крило од акрополот, каде што западниот бедем се двои во 
два крака. Едниот крак кон југоисток преминува во јужен бедем на акрополот, а другиот 
кон југ продолжува како дел од западниот бедем на тврдината. На поедини места висината 
на бедемското платно се движи од 3,30 до 3,50 m, а кај кулата 5 и до 4,00 m.

 Јужното бедемско платно во должина од 25 m е составено од два крака, југозападен и 
ју жен крак. Во средишниот дел од бедемот била вградена правоаголна кула со проекција 
кон надвор. Со исклучок на југозападниот дел, каде што бедемот е зачуван во висина од над 
3,00 m останатите делови на бедемот и кулата во целост се регистрирани само во темел ната 
основа. Широчината на бедемот во југозападниот дел се движи  од 3,00 до 3,30 m, а зачуван 
е во висина над 3 m. Во неговата источна фасада се вградени скалила кои водат до високата 
од бранбена платформа. Западната фасада на овој дел од бедемот со насилно вадење на 
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гра дежниот материјал е доведена до фаза на потполно рушење, односно паѓање на беде-
мот како целина (потребни се итни заштитни интервенции). Во квадратите В6 и Г6 изведено 
е само делумно документирање на јужната кула - кула 6. Поголемиот дел од основата на 
кулата се наоѓа под темелите на постојниот објект на МРТВ. Регистриран е источниот ѕид на 
кулата, во темелна основа, во должина од околу 6,00 m и дел од северниот ѕид во должина 
од 4,00 m, широк 1,50 m и зачувана висина до 0,50 m. За целосно дооткривање на објектот 
неоп ходна е дислокација на постојниот објект на МРТВ и релејниот столб.

Северниот дел од источното бедемско платно, констатирано во темелната основа во 
дол жина од околу 30 m, започнува со кулата 3. Трасата на темелната основа на бедемот со 
ши рочина од 2,50 m кон север се следи во должина од околу 9,00 m, каде што со дополни-
тел но доѕидување кон запад ѕидот е проширен за околу 1,50 m. Ова проширување на бе-
демот чија широчина понатаму кон север достигнува до 4,00 m укажува на можна втора 
гра дежна фаза.  

Северното бедемско платно е регистрирано единствено во темелната основа. Неговата 
за чуваност е делумна. Остатоците од темелната основа на бедемското платно лежат дирек-
тно на карпестата почва од теренот. Бедемот однадвор, од север, е со тростран, полигона-
лен завршеток. Челото на бедемот е со должина од 2,00 m, североисточниот дел е долг до 
7,00 m, а откриениот северозападен дел изнесува околу 8,00 m. На поедини места зачува-
ната широчината на бедемот изнесува над 2,50 m.  

На североисточниот дел од бедемот видливи се две градежни фази, првата од времето на 
доцната антика, а втората средновековна. На овој дел од бедемот кон внатре регистрира ни 
се остатоци од подна површина од камен и малтер во вид на калдрма што упатува на под на 
површина од внатрешна одбрамбена кула - северна кула на акрополот (кула 7).

Во северозападното подградие на средновековната тврдина на зарамнетото плато над 
реч ното корито на Брегалница за првпат изведено е сондажно истражување, при што е от-
криен ограден бедемски простор во кој е лоцирана мала средновековна црква, веројатно 
црк вата Св. Власие, позната од средновековните записи. При разоткривањето на црквата 
регистрирани се бројни фрагменти од фрескоживопис. Околу црквата е регистрирана по-
голема средновековна некропола. Истражени се дваесет гробни конструкции. При ис тра-
жу вањето на овој простор, иако малобројни, регистрирани се археолошки артефакти - ке-
рамички и друг материјал кој укажува на долг временски период на човеково живеење на  
оваа локација, од брензенодопскиот па сè до раниот османлиски период.

На микролокацијата Чекичан Скала во западното подножје на Исарот во нивото на реч-
ното корито на реката Брегалница, откриен е дел од досега претпоставениот средновеко-
вен тунел, познат во народните преданија.   

Техничката документација ја изработи диа- Клонкова Љ.
Фотографиите ги изработија Спасов К. и Пандазиев Г. 
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The following results are the product of the archaeological excavations at the site of Isar on 
the locations Acropolis, Stara Klanica and Čekičan Skala. 

The Acropolis is the most fortified part (feudal castle) of the fortress with an area of occupa-
tion 1705m2 and it has been almost completely investigated and excavated. All of the preserved 
architecture of the defensive wall curtains, towers, two entrances (south and north), south and 
north cistern, one aisled church and other buildings are located on the high, leveled plateau of 
the Isar which is elliptic in shape and it is north south-oriented. Most of the activities were real-
ized with the excavations in 2008, and in 2009 they were finalized.

The foundation of the western defensive wall of the acropolis is preserved to a length of 
around 100 m. Its width ranges between 2.70 and 2.80 m in the north wing, 1.6 to 2 m in the 
middle near the newly discovered tower (tower 5) and 2.6 to over 3 m in the southernmost 
part of the south wing of the acropolis, where the west wing divides into two lines. One of the 
lines continues as south defensive wall of the acropolis, while the other continues as part of the 
western defensive wall of the fort. At some places, the height of the curtain of the defensive wall 
ranges between 3.3 to 3.5 m and near tower 5 it goes up to 4 m.

The south curtain of the defensive wall is 25 m long, formed by two lines, and marked as 
southwest and south line. A rectangular tower which projects outwards, was built-in the middle 
of the defensive wall. With the exclusion of the southwest part where the defensive wall is pre-
served over 3.00 m in height, the remaining parts of the wall and the tower are documented 
only at the level of the foundations. The width of the defensive wall in southwest part ranges 
between 3-3.3 m and it is preserved over 3m in height. Its eastern façade has built-in stairs which 
lead to a high defensive platform. The western façade of this part of the defensive wall was 
almost fully demolished i.e. a total collapse of the defensive wall (it requires urgent protective 
intervention) due to violent removal of the building material. The south tower – tower 6 was only 
partially documented in squares В6 and Г6. Most of the tower is under the foundations of the 
existing building of the Macedonian Radio Television (MRT). The foundation of the eastern wall 
of the tower has been registered as 6 m long, and the north wall is 4.00 m long, 1.5 m wide and 
preserved to a height of 0.5 m. The building of MRT as well as the relay tower should be dislo-
cated in order for the defensive wall tower to be fully excavated.

The north part of the eastern defensive wall is documented at foundation level and it is 30 m 
long beginning with tower 3. The line of the foundation of the 2.5 m wide defensive wall can be 
traced north to a length of 9 m, after what, the width of the wall increases 1.5 m with additional 
masonry. This enlargement of the defensive wall, whose width reaches 4 m towards north, sug-
gests possible second construction phase.

The north curtain of the defensive wall is documented only at foundation level. Its preserva-
tion is partial. The remains of the foundation of the defensive wall lay directly on the rocky soil 
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of the terrain. On the outside, towards north, the wall is with three-sided polygonal ending. The 
front of the wall is 2 m long, the northeast part is up to 7 m long and the revealed northwest part 
is around 8 m long. At some places, the preserved width of the wall is 2.5 m.

There are two visible phases on the northeast part of the defensive wall. One of them is Late 
Antique and the other is Medieval. On the inner side of the wall, there were remains of a floor 
made of stone and mortar. The floor certainly belongs to the interior of an inner defensive tower 
– north tower of the acropolis (tower 7).

Test trenches were set for the first time in the northwest suburbium of the medieval fortress, 
on the leveled plateau over the river bed of Bregalnica. The trenches revealed a small, wall-en-
circled area with a medieval church within. This is probably the church of St. Vlasius, mentioned 
in the medieval writings. Numerous fragments of fresco painting were found during the excava-
tions. Around the church there is a medieval necropolis. Twenty tombs were investigated. The 
excavations also revealed archaeological artifacts such are pottery and other moveable finds 
that suggest the long occupation of the area, beginning from the Bronze Age to the Early Otto-
man period.

Part of an assumed medieval tunnel, known in the local folklore, was uncovered at the micro 
location of Čekičan Skala, on the western slope of the Isar, at the level of the river bed of Bregalnica. 
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ТОМИСЛАВ МИКУЛЧИЌ
ЛУ Музеј на град Скопје

ГЛАЗИРАНА ВИЗАНТИСКА КЕРАМИКА НА 
СКОПСКОТО КАЛЕ

Големите археолошки ископувања на скопскиот Горен Град (Кале) во периодот 2007-
2010 година изнесоа на виделина обемен движен археолошки материјал: од пре исто ри јата 
и раната антика, од средновековниот византиски и словенски период, како и од ос ман-
лис киот период. Сите овие наоди имаат своја научна вредност. Сепак, меѓу сред но ве ков-
на та керамика по естетските вредности најмногу се издвојува византиската глазирана ке-
рамика. Работена е многу поквалитетно од обичната - домашна кујнска и утилитарна грн-
чарија. Украсена е со боење и глазура (од метални оксиди) и била двапати печена. Гла зи ра-
на та керамика претставувала голем луксуз: трпезен сервис наменет за најбогатиот слој на 
то  гашното општество.

На територијата од Република Македонија вакви наоди се ретки и ограничени со по не-
кол ку фрагменти. Засега, исклучок е Варош-Прилеп, каде со долгогодишните ископувања 
беа најдени повеќе цели садови и голем број фрагменти од оваа категорија.

Уште во 1967 година, во североисточната кула на Скопското Кале како насип во пот ру-
па ниот сутерен беше најдена група од триесетина искршени глазирани садови, главно, чи-
нии. Повеќето од нив беа реконструирани и објавени, со што беше запознаена стручната 
јав ност.1 Заедно со нив беа најдени и три монети на Алексиј III Ангел (1195-1203). На тој на-
чин керамичките глазирани садови прецизно се датирани на преминот од XII во XIII век.

Овие садови послужија и како репер при истражувањата на ваква керамика во Прилеп 
и другите места во Македонија и Србија,2 макар што денес веќе постои обемна светска ли-
те ратура за оваа проблематика. Археолошките ископувања во 2007 година на Скопското 
Кале понудија нов репертоар на вакви наоди, што ќе овозможат подлабоко студирање на 
оваа материја кај нас. Станува јасно дека работилниците на глазирана керамика во Скопје 
биле многу активни, снабдувајќи го со овој луксузен производ целиот среднобалкански 
прос тор. Најверојатно оттука и дошле поттикнувањата за отворање помали регионални 
ра  ботилници на просторот до Дунав на север.

1 Babić B., 1973, 45-55, Pl. I-VIII.
2  Бабиќ Б., 1984.
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Глазираната керамика настанала на Исток, а својата ренесанса ја доживува во Цариград 
во доцниот XI и XII век. Оттаму, преку Солун стигнуваат и првите примероци во Скопје, каде 
ве  ројатно набргу почнуваат да ги копираат. Во XI и XII век Скопје е значаен геополитички 
центар - седиште на голема тема (од ранг на катепанат), византиска управна регија што го 
оп  фаќала целиот Среден Балкан, до Дунав на север. Тоа е време на Комнените, политички 
ста билно и економски силно време, кога занаетчиството во Скопје го доживува својот нај-
голем расцут.3 Уште еднаш во XIV век Скопје ќе биде центар, односно престолнина на срп-
ска та држава, а под Душан на Балканското Царство. Во тие рамки и врз таа основа треба да 
ја следиме и продукцијата на глазираната керамика.

Во овој осврт нема длабоко да навлезам во стручната проблематика поврзана за оваа 
кера мика. Како учесник во археолошките ископувања на Скопското Кале сакам да ја пот се-
там стручната јавност за нејзиното постоење. Тоа е несомнено најбогат наод на гла зи рани 
ви зан тиски садови во внатрешноста на Балканот и пошироко. Станува јасно дека скоп ски-
те работилници, паралелно со увезените садови од Солун или Цариград, со повеќе или 
по малку вештина ги копирале престолничките новитети и давале свој придонес во ши ре-
њето на градската култура низ балканската внатрешност.

Ќе напомнам дека поради оштетеноста на средновековните станбени слоеви најголем 
дел од најдената глазирана керамика на Скопското Кале не може да се потпре на сигурна 
стра  тиграфија. Затоа останува како основа нивната типологија и поврзување со проверени 
наоди во византиското јадро (Цариград, Солун, Коринт, наоди од потонати кораби во Егеја). 
Од тие причини, само ќе ги наведам категориите на украсување застапени на Скопското 
Кале:

- монохромна глазирана керамика (сл. 1.1). Таа е најобилна. Глазираната површина ја наг-
ласува формата на садот. Монохромно глазираните садови го заситуваат естетскиот впе-
чаток. Најраните садови се глазирале со кремово жолтеникава или бледо резеда боја. Хро-
но  лошкиот развој на бојата на глазурата условно може да се градира од жолтеникави во XII 
век, па жолто до окер кафеави низ XIII и XIV, па до зеленикави и темнозелени монохромни 
са  дови со едноставни профили во XV век;4

 - керамика украсена со боени мотиви (без механичко гребење) (сл. 1. 2-6);
- керамика украсена во т.н. зграфито техника, која, исто така, е најбројна меѓу наодите. 

Тука забележуваме т.н. тенок зграфито,5 карактеристичен за XI и XII век. Цртежите се 
фино вгребени во енгобираната подлога, пред глазирањето и второто печење6 (сл. 3. 1-4; 
сл. 4. 1-6);

- медитеран зграфито, со подебели линии кои се врежани во подлогата.7 Контурите на 
прет ставите најчесто се нагласени со боење (зелени и жолтокафени тонови). Композицијата 
е изведувана послободно, со посмели и индивидуални концепции, во пореалистичен стил. 
Нај често се продуцирани во XIII и XIV век (сл. 3. 5-6, сл. 4. 1-6);

- шамплеве техника, слична на предходната. Контурите на претставите се изжлебени по-
широко, создавајќи ефект на релјефност.8 Мотиви кои најмногу се изведувале во оваа тех-
ни ка се: низа од кругови кои се преплетуваат, дебели брановидни линии, гранки, крстови 
ро зети, преплети и слично.9 И тука бојата го дополнува ефектот на пластичност. Оваа била 
и најценета украсна техника, применувана, главно, низ XII век. При комбинирањето на 

3 Микулчиќ И., 1996, 55.
4 Morgan Ch., 1942, 171
5 Morgan Ch., 1942, 116
6 Rice T. D., 1930, 19-20; Morgan, Ch. 1942: 120.
7 Rice T. D., 1930, 32.
8 Rice T. D., 1930, 4.
9 Bajalović-Hadži Pešić М., 1981, 7.
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шамплеве со медитеран зграфито, доминантниот мотив е изведен во шамплеве, а заднината 
е или сликана или изведена во зграфито техника10 (сл. 4. 1-5);

- техника на т.н. мраморирање; различни тонови жолта, темна и кафеава боја биле ка па-
ни врз енгобираната подлога, па потоа разлевани, пред глазирање.11 Оваа техника е многу 
рет ка и потешка за изведување. Користена е, главно, во XII век (сл. 5. 1-3).

Покрај византиската глазирана керамика, на Скопското Кале се ископани и неколку 
фраг                   менти од т.н. протомајолика вази.12 Тие биле продуцирани во Шпанија, каде што Ара-
пи те развиле слична глазирана керамика, но со побогат колорит. Глазурата прелиена врз 
сли каните мотиви била правена не од оловен, туку од калаен оксид. По печењето, млечно-
бе лата глазура делумно ги задушувала боените мотиви. Преку островот Мајорка била из-
ве зувана во христијанските земји, па оттука доаѓа и името Мајолика. Преку Италија по тр-
гов ски пат доспевала и во Скопје (сл. 7).

 

10 Morgan Ch., 1942, 168.
11 Morgan Ch., 1942, 82.
12 Morgan Ch., 1942, 170.
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1.

2. 3.

4. 5.

6.

Сл. 1. (1) Монохромна глазирана керамика; (2-6) Керамика украсена со боени мотиви.
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Сл. 2. (1-4) Керамика украсена во т.н. сграфито техника; (5-6) Медитеран сграфитo.

1. 2.

3. 4.

5. 6.
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1. 2.

3. 4.

5. 6.

Сл. 3. (1-6) Медитеран зграфитo.
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Сл. 4. (1-5) Комбинација на шамплеве и медитеран зграфито техника.
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Сл. 5. (1-3) Техника на т.н. мраморирање.
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The large-scale archaeological excavations of the Upper Town of Skopje (Kale) between 2007 
and 2010 have revealed abundant moveable archaeological material from the prehistory and 
early antiquity, the medieval Byzantine and Slavonic period, and the Ottoman period. All of 
this finds have their own scientific value. However, among the medieval pottery, the Byzantine 
glazed pottery stands out by its aesthetic value. It was made with much bigger quality than the 
common – cooking and utilitarian pottery. It is decorated with painting and glaze (made of met-
al oxides) and it was fired twice. The glazed pottery represented big luxury, tableware intended 
for the richest layer of the society.   

I will stress that as the result of disturbance of the mediaeval habitation layers most of the 
glazed pottery from the Kale Skopje cannot rely on stratigraphy that is certain. That is why the 
analysis remains on the ground of their typology and connection with known finds from the 
Byzantine core (Constantinople, Thessalonica, Corinth, finds from wrecked ships in the Aegean). 
For this reason I will present the categories of decoration present at Kale Skopje:

- Monochrome glazed pottery. It is the largest group. The glazed surface stresses the shape 
of the vessel. The monochrome glazed vessels saturate the aesthetic impression. The earliest 
vessels were glazed with creamy yellow or pale reseda green colour. The chronological develop-
ment of the glaze can conditionally be graded from yellowish in the 12th century, yellow to ochre 
brown through 13th and 14th century, and greenish and dark green monochrome vessels with 
simple sections in the 15th century.

- Pottery decorated with coloured motifs (without incision).
- Pottery decorated in so-called Sgraffito technique, which is also most numerous among the 

finds. The so-called thin sgraffito is noticeable, typical for the 11th and 12th century. The drawings 
are nicely incised in the enameled background, before the glazing and the second firing.

- Mediterranean sgraffito; with thicker lines incised in the background. The contours of the 
representations are often highlighted with paint (green and yellow-brown tones). The composi-
tion is executed freely with bolder and individual concepts, in a more realistic style. They were 
mainly produced in the 13th and 14th century.   

- Champlevé technique, similar to the previous; the contours of the depictions are incised wid-
er, creating and effect of relief. The motifs that were most commonly executed in this technique 
are string of intertwining circles, thick wavy lines, branches, rosette crosses, interlace etc. Here as 
well, the colour adds to the effect of plasticity. This was the most admired decorative technique, 
generally used in the 12th century. In cases of combination between champlevé and Mediterra-
nean sgraffito, dominant motif is executed in champlevé while the background was painted or 
executed in sgraffito technique. 

- Technique of so-called Marbling; different tones of yellow, dark and brown colour were 
dropped on enameled background and then spilled before glaze. This technique is rare and 
harder for execution. It was mainly used in the 12th century.

Aside from the Byzantine glazed pottery, there were few fragments of so-called Proto-Maiol-

s u m m a r y

TOMISLAV MIKULČIĆ
Museum of the City of Skopje

BYZANTINE GLAZED POTTERY FROM KALE SKOPJE
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ica vases found at Kale Skopje. They were produced in Spain where the Arabs developed similar 
glazed pottery with richer colorite. The glaze covering the painted motifs was not made of lead 
but of tin oxide. After the firing, the milky-white glaze slightly muted the colour motifs. Through 
the island of Majorca it was exported to the Christian lands. This is where the name Maiolica 
comes from. Through Italy, it reached Skopje by trade.       

T. Микулчиќ, Глазирана византиска керамика на Скопското Кале



ЕЛИЦА МАНЕВА
Филозофски факултет - Скопје
Институт за историја на уметноста и археологија 

ГРУПЕН НАОД НА ЛУКСУЗЕН НАКИТ
- Скопско Кале, доцен  XIV век -*

Во 2010 година, за време на археолошките ископувања на Скопското Кале  (сл. 1), откриен 
е групен наод од луксузен накит: пар наушници и аграфа за закопчување на наметка.1 

Ова депо било скриено под еден камен во ѕид формиран со кал. Наодите се откриени во 
редот камења непосредно над подното, земјено ниво, од скромен објект на неколку метри 
ис точно од резиденцијалниот монументален комплекс сместен на најдоминантниот дел од 
Скоп ското Кале2 (сл. 2).

Наушниците се изработени од позлатена бронза и вметнат полублагороден украсен 
камен. Тие се зачувани речиси потполно, со незначителни оштетувања. Одместо-наместо 
се прекриени со дива патина, а делумно се излижани или, пак, бронзената, зелена патина 
го пробива мошне тенкиот златен премаз3 (сл. 3, сл. 4).

Според своите морфолошки карактеристики, тие припаѓаат на кружниот тип. За разлика 
од првата група, каде украсниот корпус е во вид на полн круг, овие наушници припаѓаат на 
вто рата група со разновидни отсечки во горниот дел.4 Во случајов, станува збор за петтата 
ва ријанта каде кружното украсно тело има триаголен исечок.5

* Овој труд е презентиран во месец октомври 2012 година во Охрид по повод одбележувањето на 
50-годишниот јубилеј од дејноста на акад. Цветан Грозданов. Тој ќе биде објавен на англиски јазик во Зборникот на 
трудови посветен на акад. Ц. Грозданов, МАНУ (во печат). 

 1За отстапениот материјал му благодарам на д-р Драги Митревски, раководител на археолошките ископувања 
на Скопско Кале.

2 Податоците за начинот на откривање на овој групен наод ги добив од д-р Марјан Јованов, раководител на 
истражувачки сектор.

3 Заради кревкоста наодите се само превентивно исчистени и се делумно заштитени во лабораторијата на 
Музејот на Македонија. Во таква состојба се и документирани. Цртежите ги изработи археологот Давча Спасова, а 
фотографиите се од м-р Орданче Петров.

4 Радојковић Б., 1969, 132; Алексова Б., 1957, 14; Манева Е., 2012, сл. 1-15;  Манева Е., 2013, Inventaria Archaeologica 
Personarum I, 25-34.

5 Во депо од XVI век од Сашка црква, Ново Брдо (Косово) се откриени слични наушници од петтата варијанта 
на вториот тип. Тие, веројатно, биле дел од семејни драгоцености скриени во XVI век, но би можеле да се датираат 
порано. Зечевић Е., 2006, 242, 243, кат. бр. 147.

УДК 902.2:739.2.033(497.711)”13”
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Е. Манева, Групен наод на луксузен накит, Скопско Кале, доцен XIV век

Сл. 1. Скопско Кале – панорамска снимка (2012 год.)

Сл. 2. Скопско Кале - основа и локација на групниот наод
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Сепак, целокупниот изглед, начинот на изработка, материјалите од кои се направени, ди-
мен зиите (h = 55 mm, d = 41 mm) и тежината (а. 14,38 g, б. 13,93 g) се по многу нешта спе ци  фични 
и ги детерминираат овие примероци во уникатни примероци кои можат да се име нуваат како 
вариетет скопско кале од типот кружни наушници од втората група, петта ва  ријанта.

Нивниот украсен корпус има облик на плоскат цилиндер со триаголен исечок. Тој е офор-
мен од два потковичесто исечени дела од позлатен бронзен лим, споени на над во реш ните ра-
бо ви со лента од истиот материјал широка 6 mm, колку што изнесува и пресекот на корпусот.

Надворешните површини се декорирани со мошне тенки, мазни или впредени фи ли-
гран     ски жички од кои се обликувани украсните мотиви; по рабовите има низи од крукчиња, 
до  дека во внатрешните полиња „Ѕ“ спирали со повеќе намоти. Нивната минуциозна из вед-
ба наликува на вез. Меѓу спиралите, странично и во долниот дел, се сместени мали шуп ли-
ви полукалоти од лим како замена за украсните камчиња.

Во средишниот дел од лицевата, видлива страна,  вметнат е полублагороден украсен 
ка мен - проѕирен, горски кристал со нијанси во боја на чад.6 Во основата камчињата се 
квад  ратни (а = 14 mm; h = 4 mm). Начинот на којшто се тие зацврстени за подлогата со че-
ти ри метални нитни од страните е мошне карактеристично техничко решение за бе ле жа-
но кај луксузниот накит од XIV век. Тоа се среќава и кај наушниците од кочанското депо и 
кај наушниците и венецот од богатата остава од Маркови Кули- Варош, Прилеп, како и кај 
други поединечни или групни наоди од ова време.7

Задната страна на наушниците од Скопско Кале е декорирана на ист начин како и пред-
на та, со тоа што во централниот дел наместо украсен камен е поставена полукружна шуп-
ли ва полукалота од лим.

Надворешното, кружно поле кое го обиколува корпусот, е украсено со пет радијално 
пос   тавени цевчиња од намотана жичка. Овој манир во декорирањето е вообичаен кај круж-
ни те наушници, како и кај луксузните зрачести типови од XIV век, но и кај обнародените 
по  доц нежни варијанти.8

6 Експертизата на полублагородниот, украсен камен ја изврши минерологот Дејан Шкартов – дипл. инж.
7 Манева Е., 1992, Т.24 (24/23аб), Т.27, Т.31(58/43); Манева Е.,2005, 23, fig. 10, cat. no. 24 ab-26ab.
8 Maneva Е., 2005, cat.  no. 23ab, 24ab; Maneva Е., 2007, cat. no. 11-13ab.

Сл. 3. Наушници - Скопско Кале - цртеж во три 
проекции 

Сл. 4. Наушници - Скопско Кале - лице и опачина

1a 1б 1в

2a 2б 2в

1a 1б

2a 2б
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Теглето е лачно, изработено од впредени, подебели жички. Тоа е зацврстено за корпусот 
со два шарнира што е, исто така, типично за луксузните наушници од XIV век, но и за по доц-
нежните имитации. Несомнено е, според тоа, дека овие наушници не биле носени прот на ти 
во ушната школка, туку дека виселе околу ушите и образите прикачени на некој вид клиски.9

Во народните дијалекти од Македонија за овој вид накит се употребуваат зборовите: 
уш  ници, образници, узобраски, наметушки итн.10

Целокупниот изглед на наушниците од Скопско Кале соодветствува со еден опис од 
1375 година забележан во дубровничките архиви. Имено, во депозитот на Јаков Манчетиќ, 
пи сарот Ненац Чохориќ, покрај другото, споменува и кружни наушници запишувајќи: „...
Unum par çerçelorum auri rotundorum scalariscorum cum lapidibus preciosis…“.11

Кружните наушници се посведочени и на фрескоживописот на ктиторските портрети, 
кај владетелките, благородничките и кај светителките од висок род, кај невестите итн. 
Меѓу највпечатливите примери се тие насликани на портретите на кралицата Симонида 
од Старо Нагоричино и Грачаница (сл. 5), на кралицата и царицата Јелена од Лесново, Бела 
Црква, Дечани, од црквата Св. Константин и Елена - Охрид итн.12 Тие се среќаваат и кај ли ко-
вите на младите светителки, кај Христовите девици13 (сл. 12, сл. 13), кај невестите во сцени 
од свадбата во Каана (сл. 6) итн. Една еволуирана форма детално е прикажана и на кти тор-
скиот портрет на Mилица од Матка од самиот крај на XV век.14  

9 Манева Е., 1992, Т.38(м/3).
10 Манева Е., 2012, сл. 1-15.
11 Ковачевић Ј., 1953, 144, n. 393; Радојковић Б., 1969, 133, n. 262.
12 Ковачевић Ј., 1953, 144-146.
13 Во црквата Св. Богородица Љевишка - Призрен (1306/1307), циклусот „Христовите невести“, св. Варвара, св. 

Катарина(?), св. Ирина и св. Недела се прикажани со неколку варијанти на кружни наушници. Радовановић J., 1988, 73. 
црт. 7, 8.

14 Суботиќ Г., 1980, сл. 104.

Сл. 5. Портрет на кралицата Симонида, 
Грачаница (1320 год.).

Сл. 6. Свадбата во Каана, Св. Никола Орфанос - Солун 
(1315-1320 год.).

Е. Манева, Групен наод на луксузен накит, Скопско Кале, доцен XIV век
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Сл. 7. Аграфа - Скопско Кале, фронтален и 
страничен изглед.

Сл. 8. Групен наод на аграфи, Св. Атанас, 
Варош - Прилеп.

Сл. 9. Изглед на аграфа, Св. Атанас, Варош - 
Прилеп.

Сл. 10. Аграфи - Св. Софија, Охрид.

Сл. 11. Мозаични портрети на Јустинијан и Теодора, Сан Витале - Равена.



458

Најмаркантниот археолошки наод на кружни наушници од Македонија е златниот,  рас -
кош   но изработен примерок со вметнати полублагородни камчиња (тежок 83 g) од ко чан-
ско то депо со скапоцености од средината на XIV век.15 Од XV век потекнуваат еле ган тните 
златни круж ни наушници од Кратово.16 Во XV-XVI век во употреба се обнародени ва ри јанти 
од овој тип наушници, некогаш и со ориентални примеси, со прикачени трепетушки. Тие се 
изра  бо тени од бакарен лим со евтини изведбени техники.17

Аграфата најдена заедно со парот наушници во скриеното депо на Скопско Кале, без 
сом  нение, била дел од иста колекција велмошки накит (сл. 7).

И аграфата е изработена од позлатена бронза во техника на ковање, дополнета со фи-
лиг   ран и гранулација. Но таа не е целосно зачувана. Недостасува задниот дел кој се состоел 
од кружна основа со цевчест испуст со кој таа се закопчувала, придржувајќи ги краевите 
од наметката.

Горниот украсен дел од аграфата е кружен, односно во вид на цилиндер. Видливата над-
во   решна плоштина била декорирана со шупливи полукалотести испакнатини поредени во 
вид на осумлистна розета околу средишниот дел во кој имало украсен камен кој сега не-

дос   тасува. Очигледно е дека полукалотите биле замена за украсното камење и бисерите кај 
по с  капоцените предлошки. Секоја од овие полукалоти е окружена со фини филигрански 
жич  ки и со гранулирани партии.

Овој вид накит како археолошки наод е мошне редок. Меѓутоа, во Македонија се от кри-
е ни неколку исклучително луксузни примероци.

Пред сè, тоа е групниот наод од две поголеми и три помали аграфи откриени кај црквата 
Св. Атанас во Варош, Прилеп (сл. 8, сл. 9). Тие, како драгоценост на видно велмошко се меј с-
тво  биле засолнати во една вкопана јама, веројатно во немирните времиња на доцниот XIV 
век.18 Овие аграфи се сребрени, некои со остатоци од позлатување, раскошно де корирани, 
со зачувано или отпаднaто украсно камење во средината. Сите имаат иста конструкциска 
шема: дводелни се, со цевчести испусти како специфичен механизам за закопчување на 
зад   ната страна.

Прилепските примероци се богато украсени со гранулација и филигран. Околу над во-
реш   ниот раб се поредени полукалотите коишто го доловувале впечатокот на бисери или 
по  лу   благородни камчиња.

15 Maneva Е., 2005, cat. no. 23ab.
16 Maneva Е., 2005, cat. no. 29.
17 Maneva Е., 2007, cat. no. 11-13ab.
18 Манева Е., 1992, 27, 28, Т.97; Манева Е., 2005, cat. no. 70a-e.

Сл. 13. Св. Недела и Св. Варвара, 
Курбиново (1191 год.).

Е. Манева, Групен наод на луксузен накит, Скопско Кале, доцен XIV век
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Сл. 14. Христовите невести – св. Варвара, св. Катарина (?), св. Ирина и св. Недела Богородица Љевишка - 
Призрен (1306/1307 год.).

Потврда за ова се двата скапоцени примерока на аграфи кои се откриени за време на 
кон   зерваторските зафати во апсидниот дел од црквата Св. Софија во Охрид.19 (сл. 10). Кај 
нив со сигурност се забележуваат скапите и сложени, златарски техники и присуството на 
вмет     нати украсни камења и бисери на горната видлива страна, така како што најчесто се 
при    кажани и на фрескоживописот.

Аграфите и по својот морфолошки изглед, и по скапоцените материјали, и по изработката, 
прет   ставуваат реминисценција на античките кружни, плочести фибули, носени на десното 
ра  мено или на градите. Со нив се закопчувале патрикиските плаштови20 (сл. 11).

Потврда за тоа има и во пишуваните извори. Имено, византиските благородници од 
рангот илустрес во VII век, меѓу останатите аристократски инсигнии, носеле и пурпурна 
на  метка со фибула.21

Во Правилникот за патрикии (Patricius Ordo) од XI век се наведува и наметката (mаntus) 
како еден од патрикиските атрибути.22

Членот 48 од Душановиот законик ја споменува бисерната свита – наметка меѓу вел-
мош  ките обележја. А таа, секако, се закопчувала на градите или на десното рамено со ска-
по  цена аграфа.23

Кружните фибули на десното рамено или на среде гради коишто потоа се преточуваат 
во луксузни аграфи се забележуваат и во нумизматичката, доцноантичка и средновековна 
про   дукција на монети.

Највпечатливи се, сепак, претставите на средновековниот фрескоживопис. Тие се нас ли-
ка  ни на ктиторските портрети кај личности со висок хиерархиски ранг (сл. 13)  и кај мажите 
и кај жените (сл. 12). Повеќето од нив се кружни, но ги има квадратни, (сл. 15) правоаголни 
и ромбоидни. По правило се декорирани со бисери.24 

Во палеологовската и поствизантиската уметност светите воини и маченици во сцените 
на Небесниот двор се прикажани со велмошки инсигнии, како стратези на Великиот цар. 

19 Единствените, достапни податоци за нив ни се познати преку 2-3 недоволно јасни фотографии и според 
усното кажување на колегата Владо Маленко од Охрид.

20  Преку мозаичните портрети на Јустинијан и Теодора од Сан Витале - Равена може да се воочи генезата на 
овие видови средновековен луксузен накит. Маркантните, кружни фибули со кои се закопчани пурпурните, царски 
плаштеви, во средниот век постануваат еден вид брошеви со специфичен механизам за зацврстување, различен од 
античкиот.

21 Werner Ј., 1984, 40-42.
22 Werner Ј., 1984, 40-42.
23 Благојевић М., - Петковић  С., 1989, 171
24 Ђурић С., 1985, 87-92, сл. 104, 106, Т.IV.
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Пок рај појасите, инсигниските обележја се претставени и преку бисерните наметки за коп-
ча ни со раскошни примероци на аграфи25 (сл. 14).

Нема сомнение дека парот наушници и аграфата од Скопско Кале се колекција на женски 
вел  мошки накит.

Манирот во изработка, намелените димензии и тежина, квалитетот на употребените ма-
те  ријали, односно метали, севкупниот изглед, како и местото на наодот, даваат основани 
прет  поставки за вредноста и временската определба на овој накит.

Се чини дека тој е изработен во втората половина на XIV век. Нивната сопственичка или 
има  тел, сеедно, во некаква неволја ја засолнува оваа драгоценост кон крајот на XIV век, и 
ни  когаш повеќе да не се врати по неа.

25 Грозданов Ц., 1988, 5-34.

Сл. 14. Св. Димитрија и Св. Теодор, манастир Трескавец (1485 год.).

Е. Манева, Групен наод на луксузен накит, Скопско Кале, доцен XIV век
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Excavations at Skopsko Kale (Skopje Fortress) in 2010 uncovered a pair of 14th century ear-
rings and an agraffe (clasp) for fastening a dignitary’s cloak. The earrings are of the circular type, 
crafted of gilt bronze, inlaid with semi-precious stone, and richly decorated with filigree. The 
agraffe is decorated in a similar manner, though with minor damage. This kind of jewellery has 
been attested in fresco paintings of dignitaries of high birth and hierarchical rank. The hoard is 
from a collection of jewellery that belonged to a woman of noble birth and was hidden during 
the turbulent late 14th century.

s u m m a r y

ELICA MANEVA
Faculty of Philosophy - Skopje
Institute for Art History and Archaeology

LUXURIOUS 14TH CENTURY JEWELLERY FROM A HOARD DISCOVERED IN 
SKOPSKO KALE
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Со обемните археолошки истражувања на Скопската тврдина, чија реализација започна 
во март 2007 година низ османлискиот културен хоризонт, откриени се остатоци од об-
јек  ти за потребите на воените структури, основи од станбена архитектура и многубројни 
движ  ни наоди кои сочинуваат забележителен процент од севкупните културни сведоштва.

Меѓу нив, откриените монети претставуваат релевантни докази преку кои се потврдуваат 
по ве ќеслојните културни хоризонти, одредени аспекти од монетарната циркулација и во-
е но-населбинските активности на Скопската тврдина.

Иако засега ги презентираме парцијално, сепак преку нив во континуитет се потврдуваат 
па   ричните изданија на османлиските султани. Истовремено, тие пратставуваат највалидни 
ма  теријални докази за воено-политичките и историски случувања во континуитет од вре-
ме то на четвртиот султан Бајазит I (1389-1402)1 до десеттиот Сулејман I Законодавецот 
(1520-1566), потоа со повремени прекини до владеењето на Сулејман II (1687-1691).

Од поновиот период застапени се емисиите на султаните: Абдулхамид I (1774-1789), 
Мах муд II  (1808-1839), Абдулмеџид (1839-1861),  Абдулазиз (1861-1876) и др.

Во нумизматичката збирка при Музеј на град Скопје од претходните истражувања во 
тв   рдината (1967) регистрирани се само пет монети од времето на Махмуд II (1808-1839) и  
не   говиот син и наследник Абдулмеџид (1839-1861).2

* * *

Нецело столетие по формирањето на Османлискиот бејлук (1299-1300) ослабените бал-
кан ски држави по Маричката (1371) и Косовската (1389) битка ја губат самостостојноста, 

1 Сo археолошките истражувања на Самуиловата твдина во Охрид меѓу останатите, откриени се 13 мангари кои 
датираат од времето на султанот Мурат I (Hüdavendigâr),1362-1389. 

2 Бабиќ Б. - Микулчиќ И., 1967, 48-52; Бабиќ Б. -Микулчиќ И., 1983, 55-63; Mikulčić I. 1973,179-185; Винчиќ Ж.,1971, 
29-46; Микулчиќ И.,1996, 298-309.
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вле гувајќи во границите на идната империја. За кус период Османлиите територијално се 
про шириле кон Тракија, Македонија и поголеми делови од Бугарија и Србија.  

Периодот на османлиската доминација во Скопје се бележи од 1392 година, кога бил 
тран с формиран во отворена градска населба од  највисок ранг -  шехер,  додека  тврдината 
ќе биде центар на воените структури - кала (кале).3

Покрај исклучително поволната географска и стратешка положба, Скопје низ вековите 
ќе има водечка позиција и како економски, трговски и транзитен центар на Балканот. Во 
пе риодот кога освојувачките цели на Османлиите се поместувале кон север, сосема очеку-
ва но новата власт ќе ја искористи положбата на Скопје. Тогаш градот ќе стане центар на 
воено краиште, односно управна единица од воен и привремен карактер, коишто осман-
лиските власти ги организирале во пограничните области на Империјата. Значи, првите 
де цении од османлиското владеење тврдината претставувала воено средиште од каде се 
под готвувале натамошните територјални проширувања на Империјата кон Србија, Босна, 
Црна Гора и Албанија. 4 

Низ вековите градот и тврдината биле подложени на промени во поглед на военото и 
адмистративно уредување. Од центар на воено краиште, подоцна нахија, за да добие ста-
тус на посебен санџак кон средината на XVI век. Скопскиот санџак, односно Скопје како 
не гов центар во наредниот период ќе прерасне во еден од поважните османлиски воени и 
ци вилни центри на Балканот.5

Без да навлегуваме во детални податоци околу поставеноста на османлиското воено 
уре дување, кое претставувало примарен сегмент од целокупната државна организација, 
ќе ги наведеме единствено воените структури специфични за тврдините, во контекст на 
на шава студија.6

Азапи, била единица од лесна пешадија формирана уште пред јаничарскиот корпус и се 
ко ристела како помошна претходница на османлиската војска. Се избирале по препорака 
во центарот на Империјата, а од XVI век се поставувале како чувари на тврдините со статус 
на војници и одредени примања. Нивниот број зависел од големината и важноста на твр -
ди ната која ја обезбедувале, но биле ангажирани и за други потреби, како изградба на мос-
тови и прокопување на тунели. 7

Покрај азапи - пешадиски единици, во XV век се формирани и азапи во тврдините, кои-
што биле ангажирани како пешадиски погранични сили - serhad kulu. Единиците го ну ли је 
(gönüllü) и бешлије (beșliler) исто така биле стационирани во тврдините. Кон крајот на XV 
век функционирале како погранични сили (jerli kulu) регрутирани од автохтоното на се ле-
ние на областа којашто ја обезбедувале и се исплатувале од управата на санџакот на која  
те риторјално припаѓале (цртеж 1).8

Под управа на диздарот во тврдините служеле и војници (хисар ери) и чувари кои се на-
ре кувале азапи или фарисани. 

Владетели и номинали

Со цел што попрегледно ги претставиме монетарните текови во тврдината се водевме 
пред сè, следејќи ги воено-политичките и историски моменти во Империјата и активности 
на османлиските султани, кои несомнено се рефлектирале на нејзината широка географска 

3  Бојаниќ Д.,1965/6, 5-17; Ѓорѓиев Д.,1997. 
4  Bogoević-Kumbaraxi L., 1998, 222-225. 
5  Ѓорѓиев Д.,1997.
6  Husić A., 2000,199-200.
7  İhsanoğlu E., 2004, 488.
8  İhsanoğlu E., 2004, 512 (превземено).

Д. Живкова, Османлиски парични емисии од Скопска тврдина, истражувања 2007-2010 година
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те риторија. Дистрибуцијата на османлиските пари во тврдината се поврзува првенствено 
со присуството на воените структури во неа.

Основачите на Османската Империја, според традицијата, ја поставиле државата врз 
ос нова на три примарни компоненти од суштинско значење за нејзиното натамошно оп-
сто јување и територјално проширување. Тоа била војската, монетарниот систем и верско-
со ци јалната хиерархија во структурата на нејзините поданици.9

Токму воената организација и монетарниот систем, се фактори кои условиле за релативно 
кра ток период малото погранично османлиско кнежевство да прерасне во империја, една 
од петте истакнати светски политички сили под чија контрола ќе егзистираат држави од 
три континенти.10 

Иако, сребрената акча била основна османлиска парична единица, бакарниот мангар со 
по ниска номинална вредност најверојатно во пораниот период се користел и за  исплаќање 
на османлиските пониски воени структури, кон што нè наведува на нивната доминантна 
зас та пеност меѓу османлиските монети откриени на Скопската тврдина.11 

Првите мангари во Империјата биле ковани од Мурат I (1362-1389) во тогашните цен три на 
Империјата -  Бурса и Едрене.12 Нивната продукција била контролирана, што значи се ковале 
во ограничени количини и за разлика од акчите не биле подложни на фал си фи ку ва ње.13

Со интензивирањето на воените дејствија и експанзионистичките цели на Империјата 
осо бено насочени кон северната граница, продукцијата на бакарните номинали значително 
се зголемувала.

Најраните мангари откриени на Скопската тврдина датираат од периодот на Бајазит I 
(1389-1402), кога во Скопје  започнува времето на османлиското владеење.

Бајазит I, иако владеел кус период, пуштил во промет три типа мангари со специфични 
мотиви - три хоризонтални линии кои го симболизирале континуитетот на неговото вла де-
е ње и петтострана ѕвезда, синоним за воени способности и постигнати цели (сл. 1).

Територјалната експанзија кон Балканот ја запрел Тимур (1336-1405), поразувајќи го Ба-
јазит I во воените конфликти кај Анкара во 1402 година. Тогаш, Империјата опфаќала де-
ло ви од Балканот, Румелија, но и од Анадолија, со која владеел најстариот син на Бајазит, 
Емир Сулејман (1402-1411).14

Неговите мангари на аверсната страна содржат нов декоративен мотив, тоа е претстава 
на тугра, монограмен печат на султанот. Тој од иконографски аспект е битен декоративен 
еле мент, бидејќи за првпат во историјата на османлиската продукција ќе биде применет на 
па рите ковани од Емир Сулејман и ќе остане до крај на османлиското монетоковање (сл. 2).

Наследените имоти, Бајазит I ги предал на управување на неговите помлади синови Мех-
мед Челеби (1403-1413) и Муса Челеби (1411-1413). Единствениот емитуван тип на акча за вре-
ме на двегодишно владеење на Муса, регистрирана е меѓу монетите од тврдината (сл. 3).15

Наредниот период од безмалку 20-на години на интеррегнум, во османлиската историја 
се бележи како период на постојани немири околу освојување за престолот меѓу синовите 
на Бајазит I, но и заложби за обединување на Царството. 

Целта ја постигнал Мехмет Челеби, обединувајќи ги териториите на Анадолија со тие на 
Ру мелија, по што се прогласил за султан Мехмет I (1413-1421). Меѓу откриените монети во 
Скоп ската тврдината располагаме со мангар кован во Едрене (сл. 4).

9  Hammer von J., 1979, 37. 
10  Inalxik H., 1974. 
11  Kabaklarlı N., 1998. Mangır.
12  Сречковиќ С., 1989, 53-67. 
13  Srečković S., 2002, 37-41. 
14  Hammer von J., 1979, 37-41.
15  Srečković S., 1999, I, 99. 
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Засега, процентуално најзастапени се мангарите емитувани од Мурат II (1421-44; 1446-
51) ковани во Едрене, Бурса, Коња и др.16 По долгогодишните војувања успеал во 1430 го-
ди на да го освои Солун и повеќе српски градови. Извесен период го отстапил упра ву ва-
ње  то на малолетниот син Мехмед II, но поради бунтот на јаничарите околу новите акчи, 
ко  вани со полош квалитет од претходните, бил приморан да управува со Империјата до 
кра јот на животот (сл. 5).

За животот во тврдината во првите децении од османлиското владеење користиме по -
датоци од архивски документи и Пописни дефтери од XV век, чии транскрипции од ори-
ги налните нѝ пренесува Лидија Богоевиќ-Кумбараџи. Документот содржи детален попис 
на алати, оружје и прехрамбени продукти во Скопската тврдина, имиња на христијани кои 
ра ботеле во неа и висината на нивните примања, изразена во акчи.17

Меѓу оригиналните документи од XVI и XVII век кои се чуваат во цариградските архиви 
транс крибирани и публикувани од Душанка Шопова се наоѓа и следниов: „За правилно 
пол зување на чуварите во Скопската тврдина”.18

Во 1453 година, по повеќегодишни обиди, Мехмет II (1444-46; 1451/81) успеал да го 
освои Константинопол и повеќе од дваесет независни територии, по што ќе биде наречен 
Fatih (Освојувач).  Како апсолутен владетел  на Империјата се водел со идејата да се владее 
со целиот свет. Се смета за основоположник на Царството на два континенти, Европа и 
Азија, со седиште во освоеното Костантиние (Истанбул), кој наредните четири столетија ќе 
оста не нејзин центар.19 

За неговото владеење биле ковани повеќе типови на мангари во Едрене и Бурса, по доц-
на и во Костантиние (сл. 6, 7).

Мехмет II извршил реорганизација на војската и администрацијата, спровел реформи 
во законскиот и даночен систем и одобрил отворање нови ковници. Успеал да ја зацврсти 
влас та во Србија, освојувајќи го во 1455 година Ново Брдо, познат рударски центар.

Кон крајот на XV век производството на бакарни мангари е потврдено од речиси сите 
мо  нетарници во кои се ковале и акчите. 20

Во 1481 година со поддршка од Јаничарскиот корпус со Империјата завладеал Бајазит 
II (1481-1512). Веројатно и во тој период Скопската тврдина била центар од каде се вр-
ше ле под готовки за нови освојувања кон Црна Гора (1496), Полска (1497-99), Венеција 
(1499/1504) и други (сл. 8, 9). 21 

 Во дизајнот на неговите мангари, покрај вообичаените, се содржат и нови декоративни 
мо тиви со животински претстави, меѓу кои и рибата, симбол на ковницата во Тире, Ре пуб-
л и ка Турција (сл. 10).22 Во тврдината е откриена акча кована во Новар за владеењето на 
Бајазит II (сл. 11).23

Селим I (1512-1520) го искористил незадоволството на јаничарите (12000), ветувајќи им 
исплата од три акчи дневно доколку го поддржат неговото доаѓање на престолот. Тогаш, 
ру  мелиските ковници биле попродуктивни заради потребата од зголемување на фи нан-
сис   ките приходи неопходни за новите походи кон Египет, териториите на Мемлуците и 
Пер сија. Покрај султанска, ја понел и титулата на Шах (сл. 12).24

16  Srečković S., 1999, I, 151-185.
17  Bogoević-Kumbaraxi L., 1998, 223.
18  Шопова Д., 1955, 40.  
19  Hammer von J., 1979,151-233.
20  Винавер В., 1970, 46.  
21  Nikolae E., 2003, 97-112. 
22  Kabaklarlı N., 2005, 181-190.
23  Ivanišević V., 1999, 139-147.
24  Ölçer C., 1989.
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 Темелите на Империјата биле поставени за време на Мехмед II, додека највисок по ли-
тич ки, економски и воен прогрес бил достигнат за владеењето на Сулејман I Ве ли чес т ве-
ни от (1520-1566). 

Претставува најмаркантна личност меѓу османлиските султани, десеттиот од нив, уп ра-
ву вајќи со Империјата цели 46 години. Во османлиската историографија периодот од не го-
вото владеење се именува како „златен период“.25 Успеал Империјата да ја воведе во сфе-
ра та на европската политика, заземајќи страна при војувањата меѓу Карло V од ди нас тиј ата 
Хаб збурговци и францускиот крал Франсоа I. 

Од неговата парична продукција во тврдината покрај мангари емитувани од Кос тан-
ти  ние, Едрене, Халеп  (сл. 13,14), застапени се и акчи ковани во Скопје, Новар, Кратово и 
дру ги цен три (сл. 15).26

Со успешните освојувачки походи на Сулејман I државата доживеала најголема те ри  то-
ри  јална моќ, опфаќајќи и области од Унгарија, Персија, Сирија, Арабија и Северна Аф ри ка. 
Покрај реорганизација на државните институции и војската, султанот во 1536 година  до нел 
нови закони за рударство и ковање пари со прецизно дефинирани стандарди и ус ло ви за 
ковање. Истовремено, одобрил реактивирање на старите рудници и отворање нови ков ници. 
Тогаш, Кратовскиот Регион познат по рудните богатства и активната ковница прет  ставувал 
исклучително значаен центар за развојот на монетарната продукција во Цар  ство то.27

По повлекувањето на османлиските војски од Малта 1565 година и неуспешниот поход 
на Сулејман I кон Унгарија 1566 година бил прекинат османлискиот продор кон Европа и 
Сре доземното Море, што условило нејзино забрзано територјално и политичко слабеење, 
кое што кулминирало многу подоцна, по битката кај Виена во 1683 година.28

Експанзионистичката политика и тенденција на постојано војување кон исток и кон за-
пад водена во време на султан Сулејман I постепено ќе биде напуштана за владеењето на 
не говите наследници. 

Бидејќи државните приходи биле значително намалени, но и расположивите количини 
од племенити метали, парите се ковале со сè полош квалитет, додека при трговските транс-
ак ции доминирале фалсификувани пари. Балансот меѓу побарувачката и понудата бил на-
ру шен и со големиот прилив мексиканско сребро пренесено преку европските трговци 
на османлискиот пазар. Споменативе состојби предизвикале девалвација на сребрените 
пари и  монетарна криза во периодот од 1585-86 година, чии последици несомнено ќе има-
ат негативен одраз во повеќевековното опстојување на моќната Империја и областите кои 
те риторјално ѝ припаѓале.29

Засега, со исклучок на откриените монети ковани од Мурат IV (1623-1640) и Ибрахим 
(1640-1648) се прекинува континуитетот во ковништвото на наредните девет османлиски 
сул   тани. Најверојатно во тој период Скопје и тврдината го губат воено-стратешкиот примат, 
би дејќи османлиските војски веќе биле стационирани во Белград, Сараево и други по го ле-
ми центри поблиски до австро-унгарската граница. 

„... Тоа е град со цврста и силна тврдина со двојни бедеми кои имаат петоаголен облик. 
Sи довите се високи до 50 аршини и го обиколуваат целиот град. На неа има 70 бастиони и 
три демир порти што се свртени кон југоисточната страна...”. Овие зборови ги запишал 
за твр дината познатиот турски патописец Евлија Челеби кој престојувал во Скопје во 
1660/61 година.30 

25  Сречковиќ С., 1987, 77-144.  
26  Srečković S., 2003, III.   
27  Шериф А., 2001. 
28  Hammer von J., 1979, 340-514.
29  Pamuk Ş., 2003, 43-44 (131). 
30  Матковски А.,1991, 447.  
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Како последица од зачестените воените порази, лошата економска состојба, зна чи тел-
ни от по раст на финансиските расходи и намалените количини на сребро, монатарната 
криза кул  минирала за владеењето на султан Сулејман II (1687-1691). Иако државата се 
обидела да ја запре девалвацијата и да ја намали вредноста на акчата, всушност пре зе ме-
ни те мерки до  полнително ја влошиле состојбата. 

За да се надмине кризата се исковала инфлаторна емисија на мангари, која за кусо вре-
ме ќе стане доминантна на пазарот (сл. 16). Иако целта била да се зголемат  државните 
при  ходи, спротивно од очекувањата, како последица се почувствувала општествено-еко-
ном  ска нестабилност, незадоволство на војската и населението, но и значителен пад на 
вред  носта на мангарот, за да се се прекине неговото ковање во 1691 година.31 

Повеќе примероци од инфлаторни мангари откриени се со археолошките истражувања 
на Белградската тврдина меѓу кои застапени се типови  ковани во Сараево и  Костантиние 
(Истанбул)32 но и меѓу паричните изданија од Атинска Агора.33

Иако, во каталогот на Kabaklarlı N. се опфатени и претставени се мангари сè до вла де-
е ње то на султанот Селим III (1789-1807)34 инфлаторните мангари ковани од Сулејман II се 
пос ледни застапени меѓу монетите од Скопската тврдина. 

Честите австро-турски војувања водени во скопската околина оставиле тешки последици 
во секојдневниот животот на населението, рефлектирајќи се на развојот на градот, патната 
ко муникација и трговските релации. 

По неуспешниот обид за заземање на Скопје во 1689 година  австрискиот генерал  Сил вио 
Пи коломини го запалил градот, кога, без сомнение, настрадале и објектите во тв р ди на та.35

Следниот податок за тврдината датира од 1771 година, во кој се споменува изградба на об-
јекти за сместување на војската, со што се потврдува нејзиното натамошно стратешко зна чење.36

Кога заземањето и смените на војските ќе зачестат, тврдината и натаму ќе функционира 
како утврдување за одбрана и сместување на османлиската војска и при подоцнежното 
пов лекување кон југ. Тоа ни го потврдува и оригиналниот план на тврдината каде што пре-
циз но се исцртани  објектите во неа,  најверојатно од крајот на XVIII-XIX.37  

Од тој период во тврдината се откриени парични изданија на султанот Абдулхамид I (1774-
1789), Махмуд II (1808-1839) (сл. 17), Абдулмеџид (1839-1861) (сл. 18), Абдулазиз (1861-1876) и др.

Меѓу откриениот нумизматички матерјал од Скопската тврдина помалубројни се среб-
ре  ните акчи, но засега не е регистрирана ниту една златна монета. Застапени се ретки ти-
по ви на мангари кои датираат од пораниот османлиски период, емитувани од повеќе ков-
ни ци низ Империјата. 

Сегашнава фаза на истраженост на монетите овозможува натамошно поцелосно проу-
чу   вање на сложената културна стратиграфија, градбените фази, историските прилики и 
по врзаноста со останатите  многубројни матерјални наоди. Посеопфатна систематска ана-
ли за на нумизматичкиот матерјал, околностите на откривање на поединечните ретки ти-
по  ви, концентрацијата на ниво на сектори но и адекватни истражувања на архивска граѓа 
од османлиска провениенција и документи  кои се однесуваат на пописите во тврдината и 
вое ната  посада,  во целост ќе ги отсликаат  активностите во тврдината за време на  ос ман-
лис  ката доминација.  

31  Hammer von J., 1979, III, 34-61.
32  Поповиħ М. - Бикиħ В., 2004. 
33  Miles C.G., 1962, 2-26.
34  Kabaklarlı N., 1998.
35  Винчиќ Ж., 1971, 41-44. 
36  Kostić K., 1922, 21-22.  
37 Планот се чува во Архивот на Република Македонија и е добиен преку меѓуинституционална сора ботка со 

Државниот архив на Република Турција во Истанбул. 
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КАТАЛОГ

1. Mангар, Бајазит I (1389-1402) 
Бакар, t - 1.88 g, r - 17 mm
Ав. Бајазит с. на Мурат     
Рев. Нека биде вечно .... орнамент
Скопска тврдина, сектор 2.
Референца: Kabaklari, N. 04-X-1/5*

 2. Mангар, Емир Сулејман (1402-1411)
Бакар, t - 2.05 g, r - 16 mm
Ав. Tuğra /Монограмен печат
Рев. 806 /1403 Имињата на калифите
Скопска тврдина, сектор 22.
Референца: Kabaklari N., 05A-X-01/06 (*)

3. Aкча, Муса Челеби (1411-1413) 
Сребро, t - 0.93 g, r - 14 mm
Ав.  Муса син на Бајазит
Рев. Ковано /Едрене/ Нека биде вечно неговото                     
владеење  813 / 1411
Скопска тврдина, сектор 8.
Референца: Kabaklari N., 07-Adr-08 *

4. Мангар, Мехмед I Челеби (1413-1421) 
Бакар, t - 1.05 g, r - 14 mm
Ав. Мехмет Mehmed 
Рев. 816/1413 Нека биде вечно неговото владеење
Скопска тврдина, сектор 9.
Референца: Kabaklari, N. 05B-X-26/29*

5. Aкча, Мурат II (1421-41/ 1446/51)  
Сребро, t - 1.30 g, r - 13 mm
Ав. 825/1422 Мурат син на Мехмет Хан
Рев.Нека биде вечно неговото владеење, ковано 
во Едрене
Скопска тврдина, сектор 9.
Референца: S. Srećković, Akches I, 157/typ B I

6. Mангар, Мехмет II, 1444/45-1451/81 
Бакар, t - 0.75 g, r - 13 mm
Ав. Султан Мехмет син на Мурат Хан
Рев. Нека биде вечно неговото владеење, 857/1453 
ковано  
Скопска тврдина, сектор 8.
Референца: Kabaklari, N. 07-Adr-08 *

7. Mангар, Мехмед II, 1444/45-1451/81 
Бакар, t - 1.62 g, r - 13 mm   
Ав. Мехмет с. 848 / 1451 Мурат
Рев. Нека биде вечно неговото владеење, ковано 
во Едрене
Скопска тврдина, сектор 9.
Референца: Kabaklari, N. 07-Adr-01 *

8. Mангар, Бајазит II (1481-1512)
Бакар, t - 2.74 g, r - 13 mm
Ав. Бајазит Хан 

Рев. Орнамент
Скопска тврдина, сектор 4.
 Референца: Kabakları, N. 08-X-137*

9. Mангар, Бајазит II (1481-1512) 
Бакар, t -  2.90 g, r - 15 mm
Ав. Султан Бајазит с(ин) на Мехмет Хан
Рев. Орнамент
Скопска тврдина, сектор 14.
Референца: Kabaklari, N. 08-X-60 (*)

10. Mангар, Бајазит II (1481-1512)
Бакар, t - 0.64 g, r - 13 mm
Ав.Риба
Рев. Нека биде вечно неговото владеење...
Скопска тврдина, сектор 15.
Референца: Ölçer, C. 81
Kabaklari, N. 182

11. Aкча, Бајазит II (1481-1512)
Сребро, t -  0.75  g, r - 11 mm
Ав. Султан Бајазит с(ин) на Мехмет хан
Рев. Нека му е славна победата, ковано во Новар 
886/1481?
Скопска тврдина, сектор 22.
Референца: Srećković, S. II, 112/26
     
12. Mангар, Селим I (1512-1520)
Бакар, t - 2.09 g, r - 16 mm
Ав. ..Костантиние...?
Рев. Орнамент
Скопска тврдина, сектор 21.
Референца: Kabaklari N., 09-Qos-37 (*)?

13. Мангар, Сулејман I (1520-1566)
Бакар, t - 2.05 g, r -  14 mm
Ав. (Костантиние) Орнамент
Рев. Орнамент
Скопска тврдина, сектор 11.
Референца: Kabaklari, N. 10-Qos-44/46

14. Мангар, Сулејман I (1520-1566)
Бакар, t - 1.43 g, r - 13 mm
Ав.  Орнамент
Рев. Ковано во Костантиние., 9 (42) /  1536 ?
Скопска тврдина, сектор 15.
Референца: Kabaklari, N. 10-Qos-61

15. Акча, Сулејман I (1520-1566)
Сребро, t - 92 g, r - 10 mm
Ав. Султан Сулејман син на Селим хан 
Рев. Ковано во Скопје, година..
Скопска тврдина, сектор 22.
Референца: Pere, N. 209
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16. Мангар, Сулејман II (1687-1691) 
Бакар, t - 1.24 g, r - 19 mm
Ав. Tugra/монограмен печат
Рев Ковано во Костантиние 1099/1687
Скопска тврдина, сектор 15.
Референца: Kabaklari, N. 20-Qos-01*

17. Ноктал (20 пари), Махмуд II (1808-1839) 
Сребро, t - 1.03 g, r -  21 mm
Ав. Tugra/монограмен печат и цветна декорација
Рев. (25) Ковано во Костантиние, 1223/1825
Скопска тврдина, сектор 21. 
Референца: Pere, N. 827-828

18. Yirmi para (20 пари), Абдулмеџид (1839-
1861) 
Бакар, t - 3.20 g, r - 21 mm
Ав. Монограм (цветна декорација) год. 20
Рев. Нека му е славна победата, ковано во Костан-
ти ние, 1255/1839
Скопска тврдина, сектор 20. 
Референца: Pere, N. 908

Д. Живкова, Османлиски парични емисии од Скопска тврдина, истражувања 2007-2010 година

Референци: 

Kabaklarlı, N. 1998, Mangir, Osmanlı imperatorluğu 
bakır paraları coins of Ottoman Empıe 1299-1808, 
Istanbul. 
Kabaklarlı, N. 2005, Tirede darpedilen hayvan 
motifleri  osmanlı mangırları,Türk Nümismatik derneği 
yayınları, Sevgi Gönül hatıra sayısı, Istanbul, 181-190.
Nuri, P. 1968.  Osmanlilarda Madeni Paralar. Istanbul. 
Ölçer, C. 1975. Nakışlı Osmanlı mangıları. Istanbul, 81
Srećković, S. 2000.  Akches II (Volume Two), Beograd.
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The large scale excavations of the Skopje Fortress which began in March 2007, have revealed 
remains of buildings for the needs of the military structures, foundations of residential archi-
tecture and large number of moveable finds which comprise significant number of the overall 
material evidence. 

From the present knowledge and preliminary analysis of the discovered numismatic, the 
presence of copper mangars and the silver akçes in lower percentage is evident. 

Although we present them partially, the coins continuously confirm the issues of the Ottoman 
sultans, and at the same time the political and historical events from the time of the fourth sul-
tan Bayezid I (1389-1402) to the tenth sultan Suleyman I the Lawgiver (1520-1566), and onwards 
with some interruptions to the reign of Suleyman II (1687-1691).      

From the more recent period, present are the issues of the sultans: Abdul Hamid I (1774-
1789), Mahmud II (1808-1839), Abdulmejid (1839-1861), Abdülaziz (1861-1876) etc.

During the analysis of the monetary flows in the fortress we were guided by following the 
military-political and historical moments in the Empire and the activities of the Ottoman sultans 
which undoubtedly reflected on its wider geographical area. The distribution of the money in 
the fortress is primarily linked with the accommodation of the military structures in it. 

The present stage of research of the coins allows further analysis of the complex cultural stra-
tigraphy, the construction phases, historical circumstances and the relation to the other numer-
ous material finds. More comprehensive systematic analysis of the numismatic material, the con-
text of discovery of individual rare types, concentration in the sectors, and adequate research of 
the Ottoman archives and documents which are related to the lists about the fortresses and their 
garrison, will completely reflect the activities in the fortress during the Ottoman domination.  

s u m m a r y

DRAGICA ŽIVKOVA
Museum of the City of Skopje

OTTOMAN COIN ISSUES FROM THE SKOPJE FORTRES
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МИМИЦА ВЕЛОВА-ГРАОРКОВСКА

АРТИФИЦИЕЛНА ДЕФОРМАЦИЈА НА НЕКОЛКУ 
ЧЕРЕПИ ОД ИСТОЧНАТА НЕКРОПОЛА НА СКУПИ

Артифициелното или намерното вештачко деформирање на черепот, односно главата со 
цел да се оформи одреден идеал на убавина или да се нагласи одреден социјален сталеж на 
из   браниот, кому му се правела деформацијата во периодот на раното детство со помош на 
тек  стилни или кожeни ленти, дрвени штички или други направи, се среќава во сосема од вое -
ни регии во светот и во сосема различни историски периоди. Најстариот научно докажан и 
про најден примерок на череп со вештачка деформација датира од 45000 год. пр. н.е. од пеш-
те  рата Шанидар во Ирак.

Најголема распространетост на оваа практика се случува во периодот на Големите преселби, 
во доцноримскиот и периодот од почетокот на средниот век, особено со миграцијата на Ху-
ни  те и други номадски народи, кога таа се шири низ цела Централна Европа.1

Вернеровата теза е дека културата на вештачкото деформирање на главите на своите но-
во  роденчиња најпрво во Европа ја носат Аланите и Сарматите во III и IV век, а продолжува и 
со Хуните во раниот V век, додека во VI век е раширена меѓу германските племиња Готи (Крим 
и Бугарија), Гепиди (Унгарија, Хрватска, Словенија, Босна и Србија), Лангобарди (Моравија), 
Ту  ринги и Бургунди.2

Артифициелните деформации германските народи ги постигнувале преку бандажирање 
на главата на детето, со една или две вкрстени текстилни или кожени ленти, со широчина од 
4-5 cm, почнувајќи од раѓањето или по првата година, па по повеќегодишно бандажирање на 
гла  вата поради притисокот таа добивала неприроден изглед, а трагите од бандажирањето се 
вид  ливи на черепите во форма на вдлабнувања широки и.т. од 4-5 cm. Во пределот каде што 
лен  тата вршела притисок (однoсно на фронталната, париеталните и окципиталната коска), 
нас   танувала и некроза на коската и таа во тој дел атрофирала, односно се истенчувала. 

Кај деформирањето со користење една лента бандажирањето било позиционирано над 
или на средина од челната коска и одело до окципутот, односно средина на тилот, и со тоа 
гла   вата се скратувала. Кај бандажирањето со две вкрстени ленти, едниот бандажер одел во 
пред  ходно споменатиот правец, а, другиот, вкрстувајќи се, поминувал над точката брегма, на 
те мето и acusticus externus до окципутот или под мандибулата (сл. 1). Со ова де фор ми рање 
гла  вата се скратувала во латералната дол жи на и фронталната ширина, а на сметка на тоа до-
би вала неприродна висина и конична фор ма.

Во литературата овие черепи се кла си фи цирани во два генерални типа - ануларен (цир    кум-
фе рентен или циркуларен) и та бу ларен (фронтоокципитален, односно анте ро-постериорен) тип.

1 Wolfgang H. Arnold, Victoria A. Fedorischeva, Ella A. Naumova, Nikolay I. Yabluchansky, 2008, 139-146.
2 Hakenbeck S., 2009, 65.

УДК 726.821:616.714(497.711)
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M.Велова-Граорковска, Артифициелна деформација на неколку черепи од источната некропола на Скупи

Сл. 1. Цртеж кој ја илустрира техниката на ар-
тифициелното деформирање на черепот со 

бандажирање. Цртежот е превземен од Neurosurg 
Focus 36 (4):E1, 2014 ©AANS, 2014.

Ануларниот тип е карактеристичен за 
гер  манските народи и Протобугарите. 

Вештачките деформирани черепи кои 
до сега се констатирани припаѓаат на ин-
ди  видуи со различен пол и индивидуална 
воз раст, од најмлади детски покојници до 
возрасни покојници кои починале во воз-
рас та над 60 години, па според тоа може 
да се претпостави дека кранијалните веш-
тач ки деформации не предизвикувале при -
тисок врз мозочниот развој, односно на  ру-
шување на мозочната активност, мен тал ни 
ретардации или смрт.3 Мозокот се прис по-
со бувал на просторот и притоа нормално 
се раз вивал. Само физиономијата, односно 
морфологијата на главата била променета.

Најголем број од овие черепи, од пе-
рио дот на Големите преселби на народите, 
се про нај дени на доцноримските и рано-
сред новековните некрополи во Унгарија, 
Австрија, Ро ма нија, Бугарија, Хрватска, Сло-
ве нија, Босна и Србија.

Во Унгарија, унгарските антрополози ги 
утврдиле на некрополите во Pogorasti, Tirgsor, Dunaujvaros (некрополи кои се припишуваат 
на Сарматите), Balaton, Mosz, Kiszombor (не кро поли од IV-VI век) и неколку гепидски не кро-
поли по реката Тиса.4 Најголем број од нив припаѓаат на Гепидите (утврдено според ма те-
ри јалната култура во гробовите) и сите тие ја имаат т.н. окципито-фронтална деформација 
до биена со вкрстувањето на двата бан да же ри.5

На територијата од денешна Бугарија досега се пронајдени повеќе протобугарски и гот-
ски вештачки деформирани черепи од двата пола и на различна возраст, на некрополите 
во Кабиле, Варна, Кулевча, Девња, Кривина, Абритус, Августа Трајана, Нови Пазар, Табачка 
То пола, Абланица, Борино, Ќустендил.6 Тие се сместени во хронолошка рамка од III-XI век. 
Имаат видливи траги од лентите на фронталните, париеталните и окципиталните регии и 
се од ануларен тип.7 

На просторот од поранешна Југославија до 1990 година деформирани черепи се утвр-
де ни на повеќе некрополи, меѓу кои и на археолошки потврдени германски некрополи. На 
те ри торијата од Хрватска, Словенија и Босна тие се присутни на локалитетите во Винковци, 
Ба тина, Јаково, Шкоцијанске Јаме, Рифник, На Лејху, Дравље, Левкова Јама и Раковчани, 
а во најголем број се на територијата на Србија (со голем број на детски покојници). Со 
по еден или два пронајдени черепи се карактеризираат некрополите и локалитетите кај 
Алек сандрево, Суботица-Шандор, Суботица-Хусарбарак, Ада Сента, План. Јелица-Чачак и 
Ме диана-Ниш.8 Cерија од дури 31 (или 1/3 од истражените скелети) вештачки де формиран 
черепи од гепидската постара и помлада некропола Више Гробаља, на рим ски от град 

3 Enchev Y. – Nedelkov G. – Atanassova-Timeva N. – Jordanov J., 2010, 6.
4 Hakenbeck S., 2009, 70.
5 Fothi E., 2000, 88-89.
6 Боев П. – Кондова Н. – Чолаков С., 1987, 35.
7 Enchev Y. – Nedelkov G. – Atanassova-Timeva N. – Jordanov J., 2010, 2.
8 Микић Ж., 1993, 203; Микић Ж., 1994, 133-134; Mikić Ž., 2006, 651; Милинковић М., 2004,193-194.
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Виминациум, која во европски размери спаѓа во најдобрите репрезенти на овој феномен.9 
Се работи за 12 черепи на мажи, 10 на жени и 9 на деца, деформирани со тех  никата на 
бандажирање со лента околу главата, во две регии: фронто-окципитална и па рие то-
окципитална, односно од фронталната коска до врвот и дното на тилната коска или со 
вкрстување од челото кон тилот, и од тилот до над точката брегма.10 Сите черепи се нај  дени 
во најбогатите гробови, па според авторот, тоа покажува дека деформирањето не било 
само од естетски побуди, туку и мода кај оваа популација и привилегија на најбогатиот 
ста  леж. Истражувачот на овие черепи, како и на целата скелетна серија - проф. д-р Живко 
Ми киќ, според бројот на откриените скелети на покојниците, ја утврдил и хипотетичката 
на  селба (која не е археолошки детектирана) на Гепидите, федерати во византиската војска, 
која би броела 30-40 жители во просек. Според сите добиени резултати: живот во изолат со 
сил ни женидбени бариери, дефицит на жени и деца, краток животен век кај женската по пу-
ла ција, авторот може да постави хипотеза за релативно брзо исчезнување на Гепидите или 
на селение кое на овие простори живеело помалку од 100 години.11

Проф. д-р Микиќ, претходно, утврдувајќи ја најјужната точка на појавување на овие че-
репи кај Јелица-Чачак, во 2000 и 2001 година, со истражувањето на некрополата кај рим-
ски от град Медиана кај Ниш, констатира уште два најнови примероци на овие черепи од  
пе риодот на Големата преселба на народите. Тие го потврдуваат антрополошкото при-
суство на германските народи на ова тло. Д-р Микиќ ја поместува најјужната точка на нив-
ната присутност и појаснува дека Гепидите не биле само на поминување низ Медиана, туку 
дека тие тука имале своја населба.12

Со археолошките и антрополошките ис   тражувања во 2010 година на источната не   кро-
пола кај римскиот град Скупи за прв пат на територијата од Македонија и во исто ријата 
на археолошките истражувања во Македонија се открија артифициелни, т.е. на   мерно 
де формирани черепи со техниката на циркуларно бандажирање со текстилни лен  ти.13 

9 Микић Ж., 1994, 134-135.
10 Микић Ж., 1993, 209; Mikić Z., 2007, 47.
11 Микић Ж., 2007, 137; Микић Ж., 1993, 207.
12 Mikić Ž., 2006, 651.  
13 Археолошките истражувања беа вршени од страна на Музејот на град Скопје, под раководство на архео-

ло гот Ленче Јованова. Антрополошката анализа на споменатите примероци беше извршена од м-р Мимица 
Ве лова-Граорковска

Сл. 2. Череп бр. 1663/XV со видливи траги на цир-
куларно, вкрстено бандажирање. Возрасна жена. 

Сл. 3. Череп бр. 1663/XIV со фронто-окципитално 
бандажирање. Жена која починала на возраст од 

20-30 години.
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Черепите припаѓаат на 5 жени, еден маж и 
неколку фрагменти од детски че  репи. Тех-
никата на бандажирање ни дава мож ност за 
претпоставка дека најверојатно Ге пидите, 
Готите или припадници на некое друго гер-
ман ско племе биле присутни и во гра дот 
Скупи и дека засега токму Скупи е нај јужната 
точка на нивно погребување и живеење на 
Бал канот. Веројатно и тие како и Ге пидите на 
Виминацијум и Медијана, тука имале своја 
на селба и некропола или дел од нек ропола, 
а подоцна биле репогребани на источната 
не кро пола.

Три од женските черепи припаѓаат на по којнички кои починале на возраст од 20 до 30 
го дини. Тие се од гробот бр. 1663, со масовно се кун дар но погребување, каде што не це лос-
ни те скелети, односно остеолошкиот ма те ри јал којшто бил префрлен во гробната јама бил 
на фр лен и положен без ред.

На черепот со број 1663/XV (сл. 2), на средина од фронталната коска е видлива хо ри зон-
тална трага или вдлабнување од 50 mm, предизвикано од прстенестото вкрстено бан да жи  -
рање. Притоа, бандажерот ја обиколувал целата глава во регионот на фронталната коска 
или челото, поминувал над ушите и завршувал на тилот, а втората лента одела од точката 
над брегма и завршувала кај точката инион, на тилот. Преку вкрстувањето на двете ленти 
кои биле поставени веројатно веднаш по ра ѓањето, низ процесот на растење довело до 
тоа, главата под дејство на притисок да го до бие бараниот облик. Во случајот, челото и 
целиот череп растел во висина, а тилот се из рамнувал. Главата е енормно висока, тес на и 
кратка, со јајцевидна форма.

Кај черепите со бр. 1663/XIV (фотографија 3) и XXIX (фотографија 4), постојат траги само 
од фронто-окципитално бандажирање, од че лото до тилот, со што черепот исто така до-
бивал висока форма.

Сл. 4. Фронтална коска од череп бр. 1663/XXIX 
со траги на фронто-окципитално бандажирање. 
Жена која починала на возраст од 20-30 години.

M.Велова-Граорковска, Артифициелна деформација на неколку черепи од источната некропола на Скупи

Сл. 5 (лево).  Фронтален 
приказ на череп бр.2206 
со парието-окципитално 
бандажирање. Жена која 
починала на возраст од 15-
18 години.
Сл. 6 (десно). Латерален 
приказ на череп бр.2206. 
со парието-окципитално 
бандажирање.



Maced. acta archaeol. 21 

481

Кај сите три черепи, челната коска во 
пре   делот каде била стегана со бандажери, 
ат ро фирала поради некроза, на сметка на 
пре делот над лентата каде хипертрофирала, 
по ради таложење на екстра коскена маса.

Черепот со бр. 2206 (сл. 5 и 6) и бр. 2240 
(сл. 7) се бандажирани во па рието-ок ци пи-
талната регија, од темето до тилот, и пов-
тор но се добивала истата форма. Тра ги на 
вдлаб нувања од лентите се видливи и кај 
овие примероци, а сосема слаби траги на 
фронто-окципиталниот дел се видливи кај 
черепот 2240.

Од детските деформирани черепи се 
за чувани само фрагменти, но да се на де-
ваме дека ќе следуваат дополнителни ис-
тра жувања на вештачки деформираните 
че репи и можност за реконструкција на 
преос танатите кранијални фрагменти од масовниот гроб 1663, па нив ните краниуми ќе се 
комплетираат, а со тоа подобро ќе се воочи и деформацијата. 

Бидејќи и на Скупи имаме потврдено присуство на артифициелно деформирани черепи 
кај двата пола и кај различни возрасти, може да претпоставиме дека оваа, најверојатно гер -
манска популација, доаѓајќи на новиот животен простор во Скупи, со себе ја носи културата 
на артифициелно деформирање на главите кај своите новороденчиња, ис такнувајќи го со 
тоа нивниот највисок социјален сталеж, иако кај скупските черепи не можеме со сигурност 
да потврдиме дека се работи за богати и истакнати покојници, би деј ќи како што веќе ка-
жав ме поголем дел од нив се секундарно погребани и веројатно пре не сени на источната 
не кропола од некоја друга блиска некропола, така што и доколку би имале бо гати прилози 
во своите првични гробови, со нивното преместување во минатото тие би биле одземени, 
односно украдени. 

Со минатите истражувања на римскиот град Скупи, во голем број гробови од IV век и 
по доцна, се откриени бројни предмети од неримско потекло, кои археолошки се врзуваат 
за т.н. Понтски културен круг. Машките појасни токи, белегзии и ѓердани од понтскиот стил, 
обетките со октоедарски глави. Тие несомнено зборуваат за присутноста на Готите, фе де-
ра ти во римската војска. 14

Сепак, за да се утврди точната етничка припадност на овие покојници потребни се по-
веќе археолошки и антрополошки истражувања на овој локалитет и нивно прецизно сме-
сту вање во хронолошки, просторни и културни, односно општествено-историски рамки.

Треба да се напомене дека со истражувањата во 2011 и 2012 година беа констатирани и 
дру ги примероци со намерна и ненамерна вештачка деформација, со што нивниот број се 
зго леми и за кои ќе следат понатамошни истражувања. 

14 Микулчиќ И., 1982, 45-46.

Сл. 7. Фрагмент од череп бр. 2240 со вкрстено 
бандажирање. Маж кој починал на возраст од 40-

45 години.
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M.Велова-Граорковска, Артифициелна деформација на неколку черепи од источната некропола на Скупи

Artificial cranial deformation are present in a completely separate regions of the world and in 
completely different historical periods. The highest prevalence of this practice was happened in 
the Great Migration (late roman and early medieval) period, especially common at Huns, Avars 
and members of the german tribes. 

Germanic tribes was reaching artificial deformation by bandaging child’s head with one or two 
crossed bandages. After years of bandaging, head received an unnatural appearance from the 
pressure. 

Until 2001, the most southern geographic point on Balkans, of artificial deformed skulls pres-
ence was roman site Mediana (Nis-R. Serbia).  But, after the archaeological and anthropological 
researching of E. Necropolis at the roman city Scupi (Skopje) in 2010, for the first time on the ter-
ritory of Macedonia  were discovered skulls with artificially cranial deformation, who belong to 
adults (from both sexes) and children. So, this archaeological site for now is the most southern 
geographic point on Balkans. They were deformed with the technique of circular bandaging.  This 
bandaging technique give us opportunity for assumption that, probably Gepids or some other 
german tribe were also citizens of the roman city of Scupi. 

s u m m a r y

MIMICA VELOVA-GRAORKOVSKA

ARTIFICIAL CRANIAL DEFORMATION IN FEW EXAMPLES OF SKULLS FROM 
EASTERN NECROPOLIS OF SCUPI
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АНЕТА ФИДАНОСКА
НУ Археолошки музеј на Македонија - Скопје

ЖИВОТИНСКИ ОСТАТОЦИ ОД НЕОЛИТСКАТА НАСЕЛБА 
КАРТАЛИЦА, СЕЛО ИЗВОР, ВЕЛЕШКО

Локалитетот Карталица е лоциран на зарамнета тераса во падините на планина Руен, 
300 m источно од селото Извор, Велешко, во близина на реката Изворчица. 

Долгогодишните археолошки истражувања од страна на ЛУ Народен музеј - Велес, под 
ра  ководство на Трајанка Јовчевска,1 покажуваат дека станува збор за неолитска населба 
со период на живеење во средниот (Анзабегово II-III) и доцниот неолит (Анзабегово IV), 
спо ред хронологијата на Гимбутас.2 Оваа населба претставува продолжеток на животот од 
со седниот локалитет Ѕунивер (ран неолит), каде по опожарување на населбата, жителите 
ја одбираат повисоката и попросторна тераса - локалитетот Карталица. Животот на Карта-
лица продолжил низ целиот среден, па сè до самите почетоци на доцниот неолит, каде по 
опо жарување на населбата животот на оваа населба целосно згаснува.

Материјал и методи

Археозоолошката збирка од Карталица се состои од вкупно 2473 коски и коскени фраг-
менти од кои 1923 припаѓаат на средниот, а останатите 550 на доцниот неолит. Од вкупниот 
ма теријал, 1741 коски и коскени фрагменти или 70,40% се определени до вид, а останатите 
732 или 29,60%, кај кои не беше можно точно видово определување, до генерална таксо-
номска категорија на големина (табела 1).

Таксономското или видово определување беше отежнато како од високиот степен на 
фраг  ментираност, така и од силната калцинација присутна на материјалот од овој лока-
литет. Од тие причини е направена и таксономската група „определени до класа големи-
на“, каде коскените фрагменти кои ја сочинуваат оваа група врз основа на големината се 
по делени на три подгрупи: големи преживари (Bos/Cervus), средни по големина (Ovis/

1 Јовчевска Т., 2006; Јовчевска Т., 2008а; Јовчевска Т., 2008б.
2 Gimbutas M., 1976, 29.

УДК 903.4(497.713)(083.824)”634”
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Capra/Capreolus) и групата (Sus scrofa dom./Sus scrofa) каде не беше можно точно видово 
оп  ределување. Во овие групи најчесто влегуваат мали фрагменти од дијафизите на долги-
те коски како и фрагментирани ребра и прешлени кои не носат доволно информации за 
точно видово определување.

Распределба на коскениот материјал по видови животни

Распределбата на коските по видови животни, број на коски и минимален број на инди-
видуи, изразено во бројки и проценти е дадено во табелата 1, додека распределбата на ма-
теријалот по видови коски од секој вид животно во табелите 2 и 3. Проучениот материјал, 
прет ставен во овој труд, опфаќа коски и коскени фрагменти од диви и домашни животни 
(ме котели и птици не се вклучени во овој труд).

Археозоолошката збирка од Карталица која брои 2473 коски и коскени фрагменти е ре-
ла тивно мала, поради што определени се вкупно само 12 таксономски групи, од кои 5 при-
паѓаат на домашните форми (говедо, овца, коза, свиња и куче), а останатите 7 на дивите 
жи вотни (тур, дива свиња, елен, срна, волк, зајак и јазовец). 

Од вкупниот број видово определени коски, 1590 или 91,32% припаѓаат на домашните, 
а останатите 151 или 8,66% на дивите животни. Во средниот неолит од вкупно 1327 видово 
оп ределиви коски и коскени фрагменти, 1207 или 90,95% припаѓаат на домашните живот-
ни, а останатите 120 или 9,03% на дивите. Во доцниот неолит бројот на домашните животни 
се зголемува на 92,51% за сметка на што опаѓа бројот на дивите (7,48%).

 Разгледувајќи ја застапеноста на домашните животни по број на коски, со 800 или 
50,31% од вкупниот број на домашни животни, јасна е доминацијата на малите преживари, 
т.е. овца/коза. Веднаш по нив следуваат говедото со 32,83%, свињата со 15,97%  и кучето со 
0,80%. Истата ситуација ја забележуваме и при разгледувањето на застапеноста на домаш-
ните животни врз основа на определениот минимален број на индивидуи. Со 59,18% од 
вкуп ниот број индивидуи на домашните животни, овца/коза повторно ја имаат водечката 
улога, по кои следуваат говедото со 21,77%, свињата со 15,65% и кучето со 3,40%. 

Кога станува збор за групата на дивите животни, како и на повеќето неолитски локали-
тети, водечката улога ја има еленот со 39,74%. Второто место го зазема дивата свиња со 
29,80%, по кои следи турот со 13,25%, срната со 11,92%, зајакот со 3,31%, волкот со 1,32% и 
на крајот јазовецот со единечен примерок или 0,66%. При разгледување на застапеноста 
на дивите животни, врз основа на утврдениот минимален број индивидуи, ситуацијата е 
малку поразлична. Со 40,62%, како по бројот на коски исто и по бројот на индивидуи, еле-
нот се наоѓа на прво место. Веднаш по еленот следат дивата свиња и срната со еднаков 
број определени индивидуи или 15,63%, потоа турот и зајакот повторно со ист број инди-
видуи или 9,38%, волкот со 6,25% и јазовецот со 3,12%.

Бидејќи археозоолошката збирка од локалитетот Карталица се состои од коски и ко-
скени фрагменти од два периода, среден и доцен неолит, разгледувана е и поодделно по 
пе рио ди, во рамките на одделно разгледуваните животни со цел да се регистрираат евен-
туал  ните промени.

Домашни животни

Мали преживари (Ovicaprinae)
Како што е познато, определувањето и издвојувањето на коските од овца и коза е многу 

тешко и честопати невозможно. Од тие причини, од вкупно 800 коски и коскени фрагмен-
ти кои припаѓаат на малите преживари, определени до вид (овца и коза) се само 187 или 
23,37%, а останатите 613 или 76,62% кај кои не беше можно точно видово определување, 
вле гуваат во групата овца/коза.

А. Фиданоска, Животински остатоци од неолитската населба Карталица, село Извор, Велешко
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Малите преживари заземаат 45,95% од вкупниот број видово определиви коски и 50,31% 
од домашните животни како и 48,60% од вкупниот број определени индивидуи или 59,18% 
од тие кои припаѓаат на домашните животни (табела 1). Во средниот неолит, од вкупниот 
број на домашните животни тие заземаат 48,55% од бројот коски и 60,00% од минимални-
от број на индивидуи. Во доцниот неолит застапеноста по број на коски се зго лемува на 
55,87%, додека по минималниот број на индивидуи се намалува на 57,14%. Број ките по-
кажуваат дека независно дали се разгледува материјалот како целина или поод делно по 
периоди, малите преживари, поточно, овцата и козата, имаат водечка улога во однос на 
ос танатите домашни животни, како по број на коски така и по број на индивидуи.

Возрасниот состав кај малите преживари е разгледуван како целина (овца/коза, овца и 
коза) (табели 6 и 7). Во средниот неолит забележуваме дека возрасните индивидуи (64,03%), 
од кои 59,47% припаѓаат на групата adultus и 4,56% на групата senilis, се во малку поголем 
број од невозрасните (35,97%). Кај невозрасните индивидуи најзастапена е групата juvenilis 
со 20,86%, потоа групата subadultus со 14,39% и групата infantilis во многу помал број или 
0,72%. Во доцниот неолит бројот на возрасните индивидуи е уште поголем (66,86%), од кои 
60,35% припаѓаат на групата adultus, а останатите 6,51% на групата senilis. Од невозрасните 
ин дивидуи (33,13%) повторно најзастапена е групата juvenilis со 22,48%, по кои следат гру-
пи те subadultus со 8,28% и на крај групата infantilis со 2,37%.

Овца (Ovis aries L.)
Од вкупниот број коскени фрагменти определени како мали преживари, 119 или 14,87% 

при  паѓаат на овцата (табела 1). Гледано поодделно по периоди, овцата во средниот неолит 
е претставена со 88 коскени фрагменти или 15,02% од бројот на малите преживари и 7,29% 
од бројот на домашни животни. Во доцниот неолит со 31 фрагмент, овцата зазема 14,48% 
од бројот на малите преживари и 8,09% од домашните животни. Во однос на определениот 
ми нимален број на индивидуи, таа е застапена со најмалку 23 индивидуи од кои 17 од сред-
ни от и 6 од доцниот неолит.

Коскениот материјал од овца, од двата периода, е многу фрагментиран но пронајдени 
се и доволен број фрагменти погодни за мерење (табели 4 и 5). Цели черепи како и цели 
коски не беа пронајдени. Добиените резултати од мерењата споредени со вредностите од 
ос танатите неолитски локалитети во Македонија не покажуваат отстапки, со исклучок на 
про ксималната ширина на еден радиус од средниот неолит, кој со 35,4 mm ги надминува 
останатите вредности.3 Височина на гребенot беше пресметана само за овцата од средниот 
неолит. Врз основа на најголемата должина на два астрагалуса, користејќи ги коефициен ти-
те на Teichert,4 добиени се височини на гребенот од 56,93 cm и 60,33 cm и средна вредност 
од 58,63 cm.

   
Коза (Capra hircus L.)
Козата во Карталица е претставена со 68 коски и коскени фрагменти или 8,50% од бројот 

на малите преживари и 4,28% од домашните животни. Разгледувано по периоди, во сред-
ниот неолит таа претставува 8,87% од бројот на мали преживари и 4,31% од домашни жи-
вотни, додека во доцниот неолит 7,48% од малите преживари и 4,18% од домашните жи-
вотни (табела 1). Во однос на определениот минимален број индивидуи, од вкупно 15, 11 
при паѓаат на средниот, а останатите 4 на доцниот неолит.

Степенот на калцинација и фрагментација дополнително го отежнаа видовото оп-
ределување на фрагментите од коза поради што се извршени мал број мерења. Овие 

3 Bökönyi S., 1976, 345; Moskalewska A. L. - Sanev V., 1989, Tab. 8, 68.
4 von den Driesch. A. - Boessneck J., 1974, 339.
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мерки споредени со, за жал, малобројните податоци од другите неолитски локалитети во 
Македонија, не покажуваат некакви отстапки во вредностите (табели 4 и 5). Исклучок пра-
ват неколку коски од средниот неолит, како: проксимална ширина на еден радиус која бла-
го ја надминува вредноста од Анзабегово (мешани слоеви), дисталната ширина на еден 
ме та карпус и проксималната ширина на еден метатарзус, кои ги надминуваат останатите 
вред ности соодветни за споредбени анализи.5 Цели коски и черепи не се пронајдени по-
ради кое не беше можно пресметување на височина на гребен.

Говедо (Bos taurus L.)
Меѓу домашните животни, со 522 коски и коскени фрагменти или 32,83%, говедото се 

наоѓа веднаш по малите преживари (табела 1). Од овој број, поголемиот број коскени фраг-
менти (407) припаѓаат на средниот неолит, што претставува 33,72% од бројот на домашните 
жи вотни во средниот неолит од Карталица. Во доцниот неолит говедото е претставено со 
115 коскени фрагменти или 30,03% од домашните животни. Од вкупно 32 определени ин-
дивидуи, 23 се од средниот, а останатите 9 од доцниот неолит.

Одреден број од коскените фрагменти кои припаѓаат на говеда беа погодни за ме ре-
ње (табела 4 и 5). Добиените вредности од мерењата, како од средниот така и од доц ниот 
нео лит, со неколку исклучоци, се вклопуваат во границите на добиените вредности од ос-
та натите неолитски локалитети во Македонија. Разгледуваните рогови од средниот неолит 
по кажуваат поширок дијапазон, каде најниските вредности се вклопуваат со оние од оста-
натите локалитети, меѓутоа највисоките забележително ги надминуваат. Кај ос танатите из-
мерени фрагменти од средниот неолит се забележуваат отстапки кај еден дис тален крај на 
хумерус, чија должина е многу помала од споредбените вредности и кај еден проксимален 
крај од метакарпална коска, чија вредност, пак, е повисока во однос на ос танатите локали-
тети. Во доцниот неолит не се забележани никакви отстапки. 

Врз основа на должината на една цела тибија од средниот неолит, според коефициенти-
те на Matolcsi6 е пресметана височина на гребен од 116,44 cm. Височините на гребен пома-
гаат во определувањето на типови раси на говедо, како што се примигениот тип на говедо 
или крупното говедо, потоа брахицерниот тип или ситно говедо и крстоската која може 
да биде добиена со вкрстување на овие два типа или со дивото говедо (тур). Добиената 
ви со чина на гребенот од тибијата, како и најголемите должини на неколку цели астрага-
ли, кал канеуси и првите фаланги, послужија за определба на типовите раси на говедото 
од Кар талица. Пресметаната височина на гребенот од 116,44 cm, внесена во шемата на 
Илев7 за определба на типовите раси на говедо укажува на крстоска. Во средниот неолит, 
користејќи ја повторно истата шема, од вкупно 32 коски, од кои 5 астрагали, 4 калканеу-
си и 23 први фаланги, 12 припаѓаат на брахицерниот тип говедо, 11 на крстоската и 9 на 
примигениот тип на говедо. Во доцниот неолит од вкупно 4 разгледувани коски, од кои 2 
астрагали и 2 први фаланги, 2 припаѓаат на крстоската и 2 на примигениот тип на говедо.

Во однос на возрасниот состав кај говедото, и во двата периоди е јасна доминацијата на 
воз расните животни. Во средниот неолит возрасната група adultus е застапена со 77,24%, 
групата subadultus/adultus со 3,45%, subadultus 7,24%, juvenilis со 11,03% и infantilis со 1,03% 
(табела 6). Во доцниот неолит групата adultus е претставена со 77,01%, subadultus/adultus со 
1,15%, subadultus со 9,19%, juvenilis со 11,5% и infantilis со 1,15% (табела 7).

5 Bökönyi S., 1976, 353.
6 Matolcsi J., 1970, 118.
7 Илиев Н., 1994.

А. Фиданоска, Животински остатоци од неолитската населба Карталица, село Извор, Велешко



Maced. acta archaeol. 21 

489

Домашна свиња (Sus scrofa domesticus L.)
Домашната свиња, со 254 коски и коскени фрагменти или 15,97% од домашните живот-

ни, се наоѓа на третото место веднаш по малите преживари и говедото. Застапеноста на 
домашната свиња опаѓа, движејќи се од средниот кон доцниот неолит. Во средниот неолит 
таа е застапена со 202 коскени фрагменти и претсавува 16,74% од домашните животни во 
тој период, додека во доцниот неолит со 52 фрагменти зазема само 13,58% од бројот на до-
машните животни (табела 1). Истото се забележува и кај минималниот број индивидуи, во 
средниот се двојно повеќе од доцниот неолит, поточно, од вкупно 23 индивидуи, 16 се од 
средниот, а 7 од доцниот неолит. 

Добиените вредностите при мерењата на коскени фрагменти од домашна свиња не от-
стапуваат од тие од другите неолитски локалитети во Македонија (табели 4 и 5). Врз основа 
на најголемите должини од неколку цели коски, добиени се и податоци за височината на 
гре бенот. Во средниот неолит, од најголемата должина на две цели коски, метакарпус III, 
според коефициентите на Teichert,8 добиени се височини од 75,17 cm и 77,02 cm. Користејќи 
ги истите коефициенти, пресметани се височини од 70,16 см и 70,88 cm од должините на 
два цели астрагалуси, како и една височина од 69,70 cm пресметана од најголемата должи-
на на една цела коска, метакарпус IV. Разгледани заедно сите добиени височини се движат 
од 69,70 до 77,02 cm, со средна височина од 72,58 cm. Во доцниот неолит е пресметана ви-
сочина на гребен од една цела коска, метакарапус IV, каде според горенаведените коефи-
цие нти е добиена височина од 71,49 cm.

Определените возрасни групи кај домашната свиња покажуваат малку поголем број на 
не возрасните индивидуи за сметка на возрасните. Во средниот неолит 56,61% претставуваат 
не возрасни индивидуи, од кои 4,76% групата infantilis, 23,81% juvenilis (на возраст од 6-12 
ме сеци), 12,17% juvenilis (на возраст од 12-24 месеци), 15,87% subadultus и возрасните инди-
видуи или групата adultus 43,39% (табела 6). Во доцниот неолит бројот на возрасните инди-
видуи, т.е. групата adultus со 51,02%, во однос на средниот неолит малку се зголемува (табела 
7). Кај групите на невозрасните индивидуи групата juvenilis е најбројна и зазема 32,66% кои 
по деднакво се поделени меѓу групата juvenilis (на возраст од 6-12 месеци) и juvenilis (од 12-24 
ме сеци). По нив следи групата subadultus со 10,20% и на крај infantilis со 6,12%.

Куче (Canis familiaris L.)
Вообичаено, кучето е застапено со многу помал број во однос на останатите домашни 

жи вотни. Во Карталица тоа е претставено со 14 коскени фрагменти и зазема само 0,88% 
од бројот на домашните животни. Бројот на коскените фрагменти во средниот неолит е 
многу поголем од оној во доцниот. Во средниот неолит со 12 коскени фрагменти тоа прет-
ставува 0,99% од среднонеолитската домашна фауна, додека во доцниот со 2 фрагмента 
само 0,52% (табела 1). Определениот минимален број на индивидуи речиси подеднакво е 
по делен во двата периода. Од вкупно 5 определени индивидуи, 3 припаѓаат на средниот, а 
ос танатите 2 на доцниот неолит.

Вредностите добиени од мерливите коскени фрагменти од двата периоди во Карталица 
це лосно се вклопуваат во рамките на расположливите споредбени вредности од другите 
ло калитети (табели 4 и 5).

Определувањето на возрасни групи кај кучето покажа јасна доминација на возрасните 
ин дивидуи. Во средниот неолит 83,33% припаѓаат на возрасните индивидуи поточно, гру-
пата adultus, а останатите 16,66% подеднакво се поделени меѓу невозрасните групи, поточ-
но, групата juvenilis (8,33%) и групата subadultus (8,33%) (табела 6). Во доцниот неолит двата 
оп ределени фрагменти од куче припаѓаат на возрасни индивидуи (табела 7).

8 von den Driesch A. - Boessneck J., 1974, 341.
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Диви животни

Благороден елен (Cervus elaphus L.)
Ако ја разгледаме застапеноста на дивите животни од неолитските локалитети, еленот 

нај често е застапен во многу поголем број во однос на другите диви животни. Истото го 
за бележуваме и во материјалот од Карталица, и тоа во двата периода. Еленот е претставен 
со 60 коскени фрагменти или 39,74% од вкупниот број на дивата фауна од овој локалитет. 
Од нив 49 се од средниот, а останатите 11 од доцниот неолит. Во средниот неолит еленот 
за зема 40,83% од среднонеолитската дива фауна додека во доцниот неолит застапеноста 
малку опаѓа и претставува 35,48% (табела 1). Од вкупно 13 определени индивидуи од елен, 
10 се од средниот, а останатите 3 од доцниот неолит.

Поради фрагментираноста, многу мал број од  коскените фрагментите од елен, како од 
сред ниот така и од доцниот неолит, беа погодни за мерење, додека цели коски и черепи не 
се пронајдени (табели 4 и 5). Добиените вредности од мерењата споредени со вредностите 
од останатите локалитети не покажуваат никакви особени отстапки.

Во однос на определената возраст кај еленот, во двата периода е јасна доминацијата на 
возрасните индивидуи. Во средниот неолит само 14,70% отпаѓаат на невозрас ни те инди-
видуи, од кои 2,94% на групата juvenilis и 11,76% на групата subadultus. Ос танатите 85,29% 
припаѓаат на возрасните индивидуи, поточно, групата adultus (табела 6). Во доцниот не-
олит застапеноста на невозрасните животни е малку поголема 22,22% и е претставена само 
со групата subadultus, додека бројот на возрасните индивидуи, т.е. adultus опаѓа на 77,78% 
(табела 7).

Дива свиња (Sus scrofa L.)
Иако обично во помал број, дивата свиња, исто како и еленот, е едно од најзастапените диви 

жи вотни на неолитските локалитети. Во Карталица, со 45 коски и коскени фрагменти или 29,80% 
од вкупниот број на диви животни, дивата свиња се наоѓа веднаш по еленот (табела 1). Во два-
та периоди таа е речиси подеднакво застапена. Во средниот неолит дивата свиња претставува 
30,00% од дивата фауна, додека во доцниот неолит 29,03%. Од определените 5 индивидуи од 
дива свиња, 4 се среднонеолитски, а само една припаѓа на доцниот неолит.

Како и кај останатите животни на овој локалитет, исто и кај дивата свиња бројот на мер-
ливите фрагменти е многу мал, но и покрај тоа неколку коски беа погодни за пресметување 
на височината на гребенот (табели 4 и 5). Врз основа на должината на три цели калканеуси 
и еден метатарзус III од средниот неолит, според коефициентите на Teichert9 пресметани се 
ви сочини на гребен кои се движат од 80,13 cm до 90,78 cm и средна вредност од 83,19 cm.

Определениот возрасен состав кај дивата свиња во двата периода е доста различен. Во 
средниот неолит со 82,76% јасна е доминацијата на возрасните индивидуи. Од нив 79,31% 
припаѓа на групата adultus, а останатите 3,45% на групата senilis (табела 6). Во доцниот не-
олит, обратно од средниот, со 57,14%, доминантни се невозрасните индивидуи еднакво по-
де лени на групите juvenilis од 6-12 месеци (28,57%) и subadultus (28,57%) (табела 7). Возрас-
ните индивидуи се претставени само со групата adultus (42,86%).

Тур (Bos primigenius Boj.)
Определените 20 коскени фрагменти од тур претставуваат 13,25% од вкупниот број на 

диви животни (табела 1). Од нив 15 фрагменти се од средниот, а останатите 5 од доцниот 
неолит, претставувајќи 12,50% од среднонеолитската и 16,13% од доцнонеолитската дива 
фауна. Од вкупно определени 3 индивидуи, 2 припаѓаат на средниот и 1 на доцниот неолит. 

9 von den Driesch A. - Boessneck J., 1974, 341.
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Малиот број мерливи коскени фрагменти кои припаѓаат на тур, за жал, не дозволуваат 
да се каже нешто повеќе во однос на растот, како и евентуалните промени преминувајќи 
од среден кон доцен неолит (табели 4 и 5).

Во однос на определените возрасни групи повеќе од јасна е доминацијата на возрас-
ните животни, и тоа во средниот неолит со 90% додека во доцниот неолит 100% (табели 
6 и 7). Невозрасните индивидуи се застапени само во средниот неолит, и тоа со групата 
subadultus која претставува само 10%. 

Срна (Capreolus capreolus L.)
Како и на останатите неолитски локалитети, споредено со еленот, срната е застапена во 

многу помал број, поточно, само 18 коскени фрагменти кои претставуваат 11,92% од вкуп-
ни от број на дивата фауна. Од нив поголемиот број (16) припаѓаат на средниот неолит, а 
ос танатите 2 фрагмента на доцниот, претставувајќи 13,33% од среднонеолитската и 6,45% 
од доцнонеолитската дива фауна (табела 1).

Иако срната е претставена со мал број коскени фрагменти, дел од нив беа погодни за 
ме рење (табели 4 и 5). За жал, поради малата база на археозоолошки анализи од други нео-
лит ски локалитети во Македонија, немаше можност вредностите од Карталица да бидат 
спо редени со други вредности. Цели коски кои би овозможиле пресметување на височина 
на гребен, не беа пронајдени.

Од определените возрасни групи се гледа дека возрасните животни доминираат, и тоа во 
средниот неолит со 86,67%, додека во доцниот 100% (табели 6 и 7). Невозрасните индивидуи 
се застапени само во средниот неолит, со групата subadultus, која претставува само 13,33%.  

Волк (Canis lupus L.)
Волкот е претставен со 2 коскени фрагмента кои произлегуваат од две различни инди-

видуи. Двата фрагмента, кои припаѓаат на возрасни индивидуи, се од средниот неолит и 
претставуваат 1,32% од целокупната дива фауна и 1,67% од средноне олитската.

Зајак (Lepus europaeus Pall.)
Со 5 коскени фрагменти зајакот претставува 3,31% од вкупниот број диви животни во 

Карталица (табела 1). Од нив еден фрагмент е од средниот неолит, претставувајќи 0,83% од 
среднонеолитската дива фауна, а останатите 4 од доцниот неолит и претставуваат 12,90% 
од доцнонеолитската дива фауна. Сите фрагменти припаѓаат на возрасни индивидуи.

Јазовец (Meles meles L.)
Јазовецот е претставен само со еден фрагмент од возрасна индивидуа од средниот не-

олит и претставува 0,66% од општата дива фауна и 0,83% од среднонеолитската.

Заклучок

Досегашните археозоолошки анализи од неолитските локалитети пред сè во Македонија, 
но и пошироко на Балканот, покажале дека со  преодот од среден кон доцен неолит се зго-
лемува бројот на домашните за сметка на што опаѓа бројот на дивите животни10 (табела 8). 
Во тој поглед, Карталица не прави отстапка, иако е видно забележлив помалиот процент 
на домашните животни и пропорционално поголем на дивите, како во средниот така и во 
доц ниот неолит.

Кога се разгледува видовата застапеност на животните по периоди, особено кај домаш-
ните животни, во Карталица се забележуваат одредени разлики споредено со останатите 

10 Ивковска А., 2009, табели 6-9.
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неолитски локалитети во Македонија. Застапеноста на свињата и говедото очекувано се 
зго  лемува од средниот кон доцниот неолит. Малите преживари, т.е. овцата и козата, како 
во средниот така и во доцниот неолит, остануваат доминантни меѓу домашните животни. 
Раз ликата од останатите локалитети е во тоа што, бројот на овца и коза движејќи се од 
среден кон доцен неолит, на останатите локалитети  постепено се намалува, додека во Кар-
талица се забележува благ пораст. Кај дивите животни во доцниот неолит, веројатно про-
порционално на општата состојба на опаѓање на бројот на дивите животни, следено од 
среден кон доцен неолит, се забележува намалено присуство на секое животно пооделно. 
Исклучок прават турот и зајакот каде е регистрирано благо зголемување.  

Кога ќе се погледнат резултатите од определените возрасните групи, и кај домашните и 
кај дивите животни, во двата периода очигледна е доминација на возрасните индивидуи. 
От стапка прават домашната свиња од средниот неолит и дивата свиња од доцниот неолит, 
каде доминантни се невозрасните, т.е. младите индивидуи.

Бидејќи станува збор за материјал од два периода, среден и доцен неолит, пресметана 
е висина на гребен со цел да се утврдат евентуалните промени во растот на животните. За 
жал, поради фрагментираноста на материјалот, многу малку коски беа погодни за прес ме-
ту вање на висина на гребен. Кај козата не беа пронајдени цели коски поради што не е пре-
сметана висина на гребен, додека кај овцата е измерена висина само за средниот неолит 
која се движи од 56,93 cm до 60,33 cm. Кај говедото е пресметана висината на гребенот за 
средниот неолит од 116,44 cm, која внесена во шемата за определба на типовите раси на 
говедо, определено е како говедо од типот крстоската. При определбата на типовите раси 
на говедото во средниот неолит речиси подеднакво се застапени трите типа говеда (при-
мигено, брахицерно и крстоска), додека во доцниот неолит регистрирани се само прими-
геното и крстоската кои се подеднакво застапени. За домашната свиња се пресметани ви-
сини на гребенот како за средниот така и за доцниот неолит. Во средниот неолит се движат 
од 69,70 cm, до 77,02 cm додека во доцниот е пресметана една висина од 71,49 cm.

На крајот, употребувајќи ги информациите за природните живеалишта11 на секое од жи-
вотните присутни на овој локалитет, во комбинација со добиените резултати од археозоо-
лошкиот материјал од Карталица, може да се направи обид за евентуална реконструкција 
на климата и околната средина во овој регион, или во објаснувањето на улогата на ловот и 
сто чарството во обезбедувањето на храна. Процентуалната застапеност на овцата и коза-
та, кои иако доминантни како во средниот така и во доцниот неолит, споредени со застапе-
носта на другите локалитети, укажува на значително помало присуство (табела 9). Кај гове-
дото забележуваме спротивна тенденција, односно како и на останатите среднонеолитски 
и доцнонеолитски локалитети, тоа го зазема второто место меѓу домашните животни, но 
во Карталица се забележува видно поголемо присуство од вообичаеното. Ова би можело 
да укажува на предел со постудена и повлажна клима. Понатаму, присуството на одредени 
диви животни, како и нивната процентуална застапеност укажуваат на планински предел 
со густи шуми, како и постоење водни површини. Првична потврда за тоа е постоењето на 
реката Изворчица, веднаш до локалитетот, каде по добиените информации некогаш по-
стоело езеро. Во овој контекст, поволната околина особено за дивите животни можеби ја 
објаснува сè уште важната улога на ловот, како во средниот така и во доцниот неолит.

11 Bailey D.W., 2000, 133. ; Bökönyi S., 1986, 71.

А. Фиданоска, Животински остатоци од неолитската населба Карталица, село Извор, Велешко
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Таб. 2. Застапеност на видовите животни по скелетни елементи во средниот неолит. 

Processus cornuales 13 1 1 1 2 1

Cranium 10 1 5 9 1

Maxilla 8 3 15 13 1

Dentes maxilares 2 24 3

Mandibula 26 17 37 25 3 2 1 1 3

Dentes mandibulares 4 2 2

Atlas 1 1 1 1 2 1

Epistropheus 13 1 1 10 1

Vert. cervicalis 13 3 2 1 2 1

Vert. thoracica 16 11 2

Vert. lumbalis 10 5 1 2

Sacrum 1 1

Costae 59 148 9 2 11 3

Scapula 25 3 27 17 1 2 2 2 1

Humerus 18 8 2 30 27 1 3 3

Radius 20 13 6 55 16 1 1 3 2 3

Ulna 8 1 7 14 6

Metacarpus 17 4 2 7 9 1 2 3 1

Pelvis 17 3 1 15 12 2 1 2 1 2

Femur 12 4 1 19 10 1 1 1

Patella

Tibia 20 13 11 34 18 1 1 1 4

Fibula

Astragalus 6 2 1 2

Calcaneus 12 2 2 3 1 2 3

Metatarsus 20 4 6 10 7 13 1 2 1

Tarsale 5

Phalanx I 32 2 2 3 4 1

Phalanx II 12 1 1
Phalanx III 7 1 1

ВКУПНО 407 88 52 446 202 12 15 49 16 36 2 1 1
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Processus cornuales 2 2 1

Cranium 5 3 1

Maxilla 4 2

Dentes maxilares 7 1

Mandibula 15 9 7 18 7 1

Dentes mandibulares 2 4 1

Atlas 2 1 2

Epistropheus 2 1

Vert. cervicalis 1

Vert. thoracica 3 2

Vert. lumbalis 2 3

Sacrum 1

Costae 16 37 3 2 1 2

Scapula 7 4 8 5 1

Humerus 7 4 1 12 9 1 1

Radius 5 2 20 3 1

Ulna 1 1 2 2 1 1

Metacarpus 6 1 3 2 1 2

Pelvis 2 1 8 2 2

Femur 3 2 8 3 1 1

Tibia 5 7 16 5 2 1

Astragalus 2 2 2

Calcaneus 2 1 1 1 1

Metatarsus 8 6 2 3 1

Carpale 1

Tarsale 3

Phalanx I 6 1 1 1 1

Phalanx II 6
Phalanx III 4 1 1

ВКУПНО 115 31 16 167 52 2 5 11 2 9 4
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Таб. 3. Застапеност на видовите животни по скелетни елементи во доцниот неолит.
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мерки n R x мерки n R x

1 1 157 Bp 2 20 - 22,3 21,1
3 1 41 Bd 2 21,2 - 21,4 21,3
5 1 110 Pelvis
7 1 72,7 LA 2 26,2 - 26,4 26,3
8 3 44,4 - 52 47,9
9 1 23 Bp 1 45,5 
11 1 33,7 DC 1 20,4 
12 1 62
13 1 59,7 Bd 10 22,5 - 26 23,8
14 1 87
15a 1 34 GLI 2 25,1 - 26,6 25,8
15b 3 19 - 22 20,7 GLm 2 24,2 - 25,4 24,8
15c 1 17,2 DI 2 14,7 - 15 14,8
L(M3) 1 20,6 Bd 2 16,4 - 17,3 16,8
B(M3) 1 7,3

Bp 3 18,1 - 19,9 19,2
BFcr 1 40,5 SD 1 11,9

SD 1 16 GLpe 2 32,3 - 34,3 33,3
Bd 2 30,8 - 33 31,9 Bp 2 11,1 - 12 11,5
BT 2 30,3 - 31,6 30,9 SD 2 9,2 9,2

Bd 2 10,7 - 11,5 11,1
Bp 3 29,6 - 35,6 32,6

Bd 1 10,3
Bd 1 31,5

SD 1 16,4 мерки n R x
Bd 9 23,4 - 28,3 25,8

44 1 146
GLI 1 31,7 46 1 26
GLm 1 29,6
DI 1 17,1 7 1 135
Bd 1 21,4 8 1 85

9 1 48
Bp 3 19 - 25,3 21,9 L(M3) 1 41,1
Bd 3 23,8 - 24,9 24,2 B(M3) 1 17

LCDe 1 50,5
мерки n R x BFcr 2 89,8 - 94,3 92

Mandibula SBV 2 49,3 - 49,8 49,5
8 4 44 - 55 49,1
9 2 23 - 31 27 GLP 4 67,3 - 74 69,1
15a 1 34 LG 4 58 - 65,5 60,4
15b 2 20,5 - 22,6 21,5 BG 3 46,9 - 49 48
15c 1 15,2 SLC 1 55

Bd 6 27 - 29,9 28,5 BT 5 73,6 - 91 82,2
BT 7 25,2 - 30,2 27,2
Radius Bp 5 80,4 - 86,5 82,6
Bp 10 28,7 - 35,4 30,9
SD 3 16 - 17,6 17 BPC 3 46,5 - 56 50

Humerus

Humerus

Radius

Femur

Mandibula

Radius

Tibia

Metatarsus

Astragalus

Phalanx I

Metatarsus

Phalanx II

Овца (Ovis aries)

Говедо (Bos taurus)

Processus cornuales          

Epistropheus

Овца (Ovis aries)Коза (Capra hircus)

Metacarpus

Tibia

Astragalus

Metacarpus

Mandibula

Epistropheus

Ulna

Humerus

Scapula

Таб. 4. Преглед на мерките од коските и коскените фрагменти во средниот неолит.

А. Фиданоска, Животински остатоци од неолитската населба Карталица, село Извор, Велешко
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мерки n R x мерки n R x

8 1 50 GLP 1 66,4
LG 2 60 - 71 65,5

GLP 1 31 BG 1 57
LG 1 23,2 SLC 2 47,7 - 67,2 57,5
BG 1 19,4
SLC 1 19,9 BT 1 79

Bd 2 27,6 - 32 29,8 Bp 2 57,4 - 576 57,5
Bd 1 69,6

Bp 1 27,7
Bd 1 87

Bp 1 51
DC 1 23,4 GLI 2 66 - 66,5 66,3
SD 1 17,2 GLm 2 62 - 62,3 62,2

DI 2 36 - 38 37
Bd 5 23 - 25,8 24,2 Dm 2 38 - 38,8 38,4

Bd 2 40,5 - 43,9 42,2

GLpe 1 31
Bp 1 13,6 Bd 2 54 - 63,2 58,6
SD 1 12
Bd 1 13,9 GLpe 2 61,1 - 63,6 62,4

Bp 3 29,4 -31,3 30,3
SD 2 22,6 - 25,8 24,2

мерки n R x Bd 1 26,3

7 1 70,7 GL 3 40,1 - 44,1 41,8
8 2 48 - 49,4 48,7 Bp 5 28,9 - 36,4 31,5
15a 1 31 SD 5 23,2 - 26,8 25,2
15b 1 19 Bd 4 24 - 28,6 26,3

BPC 1 14,2 DLS 1 73
LO 1 37,1 Ld 1 62
DPA 1 26,8 MBS 2 25 - 27,5 26,3
SDO 1 22

LA 1 31,1 мерки n R x

GLI 2 26,3 26,3 30 1 31,4
GLm 2 24,6 - 25 24,8 31 1 17,8
DI 2 15 - 15,1 15
Bd 1 16,8 H 1 46

GLP 1 33,5

мерки n R x BG 2 21,2 - 24 22,6
SLC 2 23,3 - 23,4 23,4

44 1 145
45 1 54 Bd 1 40,2

L(M3) 1 38 Bp 1 25,1
B(M3) 1 15

Scapula

Humerus

Говедо (Bos taurus)

Phalanx I

Pelvis

Astragalus

Коза (Capra hircus)

Radius

Овца (Ovis aries) Говедо (Bos taurus)

Домашна свиња (Sus scrofa dom.)

Maxilla

Scapula

Femur

Mandibula

Mandibula

Processus cornuales          

Ulna

Mandibula

Atlas

Radius

Humerus

Scapula

Humerus

Metacarpus

Astragalus

Metatarsus

Phalanx I

Phalanx II

Phalanx III

Tibia

Femur

Таб. 5. Преглед на мерките од коските и коскените фрагменти во доцниот неолит.
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возраст ovis capra ovis/capra вкупно %
infantilis 3 3 0,72
juvenilis 12 5 70 87 20,86
subadultus 6 5 49 60 14,39
adultus 68 41 139 248 59,47
senilis 1 18 19 4,56
вкупно 87 51 279 417 100

возраст вкупно % вкупно %
infantilis 3 1,03 9 4,76
juvenilis 32 11,03 45 23,81
subadultus 21 7,24 23 12,17
subadultus/adultus 10 3,45 30 15,87
adultus 224 77,24 82 43,39
вкупно 290 100 189 100

возраст вкупно % вкупно %
juvenilis 1 8,33 1 10
subadultus 1 8,33 9 90
adultus 10 83,33 10 100
вкупно 12 100

вкупно %
возраст вкупно % 2 13,33

juvenilis 1 2,94 13 86,67
subadultus 4 11,76 15 100
adultus 29 85,29
вкупно 34 100

вкупно %
2 100

возраст вкупно % 2 100
juvenilis 6-12m 3 10,34
subadultus 2 6,89
adultus 23 79,31 вкупно %
senilis 1 3,45 1 100
вкупно 29 100 1 100

возраст вкупно %
adultus 1 100
вкупно 1 100

Јазовец (Meles meles)

Зајак (Lepus europaeus)

adultus
вкупно

вкупно

adultus

Овца/Коза (Ovis/Capra)

Дива свиња (Sus scrofa)

Благороден елен (Cervus elaphus)

juvenilis 12-24m.

возраст

вкупно

возраст
subadultus

Волк (Canis lupus)

Срна (Capreolus capreolus)

adultus
вкупно

adultus

Тур (Bos primigenius)
возраст

возраст

subadultus
adultus
вкупно

Куче (Canis familiaris)

Говедо (Bos taurus)

subadultus

Домашна свиња (Sus scrofa dom.)
возраст

infantilis
juvenilis 6-12m.

Таб. 6. Застапеност на видовите животни по возрасни групи во средниот неолит.

А. Фиданоска, Животински остатоци од неолитската населба Карталица, село Извор, Велешко



Maced. acta archaeol. 21 

499

возраст ovis capra ovis/capra вкупно %
infantilis 4 4 2,37
juvenilis 8 2 28 38 22,48
subadultus 1 2 11 14 8,28
adultus 22 10 70 102 60,35
senilis 11 11 6,51
вкупно 31 14 124 169 100

возраст вкупно % вкупно %
infantilis 1 1,15 3 6,12
juvenilis 10 11,5 8 16,33
subadultus 8 9,19 8 16,33
subadultus/adultus 1 1,15 5 10,20
adultus 67 77,01 25 51,02
вкупно 87 100 49 100

возраст вкупно % вкупно %
adultus 2 100 3 100
вкупно 2 100 3 100

возраст вкупно % вкупно %
juvenilis 6-12m 2 28,57 2 22,22
subadultus 2 28,57 7 77,78
adultus 3 42,86 9 100
вкупно 7 100

вкупно %
возраст вкупно % 4 100

adultus 2 100 4 100
вкупно 2 100

Зајак (Lepus europaeus)

вкупно
adultus

subadultus

Домашна свиња (Sus scrofa dom.)
возраст

infantilis
juvenilis 6-12m.
juvenilis 12-24m.

возраст

возраст
adultus

adultus
вкупно

Тур (Bos primigenius)

Благороден елен (Cervus elaphus)

adultus
вкупно

вкупно

Овца/Коза (Ovis/Capra)

Куче (Canis familiaris)

Говедо (Bos taurus)

Срна (Capreolus capreolus)

Дива свиња (Sus scrofa)

возраст

subadultus

Таб. 7. Застапеност на видовите животни по возрасни групи во доцниот неолит.
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Локалитет домашни животни 
%

диви животни                
% Извор

Ран неолит

Анзабегово I 96,58 3,42 Bökönyi 1976, Tab. XXXIII

Среден неолит

Карталица 90,95 9,03

Анзабегово II 97,07 2,93 Bökönyi 1976, Tab. XXXIII

Анзабегово III 94,24 5,76 Bökönyi 1976, Tab. XXXIII

Руг Баир - Горобинци 97,2 2,8 Schwartz 1976, Tab. XLII

Тумба - Маџари 94,71 5,29 Moskalewska and Sanev 1989, Tab. 1. 

На Брег - Младо Нагоричане 97,7 2,3 Непубликувано

Чаковец - Ресава 95 5 Непубликувано

Доцен неолит

Карталица 92,51 7,48
Анзабегово IV 96,18 3,82 Bökönyi 1976, Tab. XXXIII

Таб. 8. Застапеност на диви и домашни животни на неолитските локалитети во Македонија.

Локалитет
Ovis/Capra          

%
B. taurus            

%  
S.scrofa dom.       

%                               
C. familiaris          

%

Ран неолит

Анзабегово I 78,30 9,60 8,26 0,42

Среден неолит

Карталица 48,55 33,72 16,74 0,99

Анзабегово II 72,40 13,47 9,87 1,33

Анзабегово III 76,42 6,84 8,83 2,15

Руг Баир - Горобинци 67,60 13,90 14,70 1,00

Тумба - Маџари 50,78 39,65 8,97 0,58

На Брег - Младо Нагоричане 78,6 14,9 5,8 0,6

Чаковец - Ресава 52,1 34,4 11,7 1,7

Доцен неолит

Карталица 55,87 30,03 13,58 0,52

Анзабегово IV 67,40 16,17 11,44 1,17

Страната - Ангелци 43,6 38,9 16,7 0,8

Таб. 9. Сооднос меѓу домашните животни на неолитските локалитети во Македонија.

А. Фиданоска, Животински остатоци од неолитската населба Карталица, село Извор, Велешко
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The site Kartalica is located on a flat terrace on the slopes of the Ruen Mountain, 300 metres to 
the east of the village Izvor, in the Veles region, near the Izvorčica River. It is a Neolithic settlement 
with live span in the Middle (Anzabegovo II-III) and the Late Neolithic (Anzabegovo IV) according 
to the chronology of Gimbutas.

The archaeozoological collection of Kartalica is comprised of 2473 bones and bone fragments 
in total, of which 1923 belong to the Middle Neolithic and the remaining 550 belong to the Late 
Neolithic. Twelve taxonomic groups are defined out of 1741 bones and bone fragments that 
could be determined. Five groups belong to domestic forms (cattle, sheep, goat, pig and dog), 
while the remaining 7 belong to wild animals (aurochs, wild pig, fallow deer, roe deer, wolf, rabbit 
and badger). From the determined bones, 91.32% belong to domestic animals and 8.66% to the 
wild animals. In the Middle Neolithic, 90.95% belong to domestic animals, while the remaining 
9.03% belong to the wild animals. In the Late Neolithic, the number of domestic animal increases 
to 92.51% which leads to a decrease of the percentage of the wild animals (7.48%).

Looking at the representation of the domestic animals, it becomes clear that the small 
ruminants i.e. sheep/goat are dominant, which is followed by the cattle, pig and dog. Speaking 
of the wild animals, as in most Neolithic sites, the fallow deer has the leading role, second comes 
the wild pig, followed by the aurochs, roe deer, rabbit, wolf and badger.

Compared to the rest of the Neolithic sites in Macedonia, the site Kartalica is no different 
regarding the ratio between wild and domestic animals, as well as the presence of domestic 
animals. Analyzing the ratio between wild and domestic animals in Kartalica, the domination of 
the domestic animals is pretty clear and it increases with the move from the Middle Neolithic to 
the Late Neolithic. Regarding the representation of domestic animals, the small ruminants i.e. 
sheep/goat have the leading role in both periods.

s u m m a r y

ANETA FIDANOSKA
NI Archaeological museum of Macedonia - Skopje

ANIMAL REMAINS FROM THE NEOLITHIC SETTLEMENT KARTALICA
VILLAGE IZVOR, VELES REGION
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АЛЕКСЕЈ СТОЕВ
ПЕНКА СТОЕВА
Институт за космички истражувања и технологии,
БАН, Стара Загора, Република Бугарија

АСТРОНОМСКО ТОЛКУВАЊЕ НА АЗИМУТИ И 
ОРИЕНТАЦИИ НА СВЕТИЛИШТЕТО ТАТИЌЕВ КАМЕН-

КОКИНО, ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ, РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

Вовед

Денес, изучувањето на просторната организација на светилиштата и пронајдените во 
нив праволиниски и кружни структури, ни даваат доволно сериозна основа да сметаме 
дека постојат ориентации, објекти и архитектура, поврзани со култот на Сонцето. Заради 
тоа, неопходно е да се направи независно археоастрономско истражување на овие спо-
ме  ници всечени во карпите, кое се темели, пред сè, на нашите сознанија за местото на ас-
трономијата во културата на древните архаични заедници,1 како и на анализата и тол ку ва -
њето на нивните морфометрични модификации.

Во карпа всечен споменик - Татиќев Камен-Кокино

На 22 км од градот Куманово, во јужниот дел на планината Козјак, близу до с. Кокино, 
оп ш тина Старо Нагоричане, се наоѓа карпестиот врв Татиќев Камен-Кокино (сл. 1а, 1б). Ар-
хео  лошкиот локалитет Татиќев Камен-Кокино го зафаќа највиокиот дел на истоимениот 
врв, со надморска височина од 1013 м. Географските координати се: географска ширина 
φ=42015’45” и географска должина λ=21057’29”. Природниот релјеф е формиран од вул-
кан ски карпи, кои на врвот на ридот силно еродирале (сл. 2). Во овие карпи се всечени 
плат  форми, канали, траншеи и патеки. Во центарот на овој всечен споменик во карпа се 
наоѓа вештачки направена камена платформа и камени седишта „тронови”, (сл. 3). Сето ова 
го определува локалитетот како карпесто светилиште, со добра видливост кон линијата 
на источниот хоризонт. Испитувањето на диспозицијата на „троновите” и всечувањата во 
кар пи те покажуваат врски меѓу нивните сврзувачки линии и точки од месниот хоризонт.

1 Muglova P. - Stoev A., 1996, 34-37; Stoev A. - Muglova P., 1995.
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Карпестиот врв природно е разделен на три нивоа, со различна денивелација. Ис точ-
ниот дел е повисок (1013 м) и е поврзан со „троновите” со јасно видлива, вештачки офор-
ме на патека. Во понискиот дел е видлив поширок засек во карпата (како траншеа), кој му 
овоз  можува на набљудувачот, кој стои на „троновите”, да го види врвот (сл. 4).  Во основната 
карпа се всечени потесни коридори, расположени од двете страни на траншеата. Западниот 
дел има позаоблени карпести форми и е поврзан со источниот дел на врвот преку карпесто 
седло. Врз овој дел се всечени камени „тронови”, а околу нив е оформена зарамнета плош тат-
ка. Должината на троновите е 5,4 м, а астрономскиот азимут на подолгата страна им е 391001’. 

Тоа покажува дека карпестата структура е ориентирана приближно во рамнината на глав-
ни от мердијан. Така, набљудувачот, кој седи на „троновите” е свртен кон исток и неговиот 
пог лед го опфаќа далечниот, источен хоризонт, на чиј фон се проектира највисокиот дел на 
кар пестиот врв (сл. 5).

Геолошката структура на планинското (карпестото) светилиште Татиќев Камен-Кокино 
прет  ставува добро изразен андензитен излив од горниот плиоцен, образуван близу до се  -
верната граница на Кратовско-злетовската вулканска област (КЗВО).2 Ориентацијата на 
све тилиштето се совпаѓа со ориентацијата на тектонскиот расед и е во насока исток-за-
пад. „Троновите” се расположени во елиптичниот овал на вулканскиот конус, а двата мали 
из ливи во непосредна близина претставуваат паразитски изливи на лава. Во раз лич ни 

2 Djordjević N., 2003, 275.

А. Стоев - П. Стоева, Астрономско толкување на азимути и ориентации на светилиштето Татиќев Камен...

Сл. 1а. Татиќев Камен-Кокино, панорама (поглед 
од југозапад).

Сл. 1б. Татиќев Камен-Кокино, панорама (поглед 
од југоисток).

Сл. 2. Природниот релјеф на ридот - формиран од 
силно еродирани вулкански карпи.

Сл. 3. Центрaлен дел на светилиштето - плоштатче 
и „тронови”.
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фази на вулканската активност овие андензитни изливи имаат јасно изразен стол бо ви ден 
(приз матичен) вид, а се силно напукнати од вертикален и хоризонтален тектонски при ти-
сок. Текстурата на карпите е вертикално столбовидна, со јасно изразен четириаголен хо-
ри зонтален пресек на столбовите. Карпите се силно еродирани како последица на ме ха-
нич кото напрегање во основниот карпест блок, како и под влијанието на површинските 
и атмосферските води. Многу ретко во карпите се гледаат вулкански бомби со сверна тек-
стура на андезитот. Врз основа на детална структурна анализа е определена система од 
пук натини, кои создаваат претпоставки за морфолошката еволуција на карпите. Така, на 
источниот карпест масив доминира ориентацијата 3000/640 и 420/750 (хоризонтален ази мут 
на пукнатините/наклон на вертикалните пукнатини). Хоризонталната платформа со „тро-
новите” има пукнатински систем со следните доминантни азимути и наклони: 3350/720, 720/900 
и 1300/50. На западниот карпест масив се измерени вредностите 1700/880, 1200/820 и 100/50. Тоа 
ги објаснува морфолошките особености и разлики во трите дела на карпестото све  тилиште.

Природната ориентација на карпестиот врв кон географските насоки веројатно го пре-
диз викувала интересот на древните луѓе кои го претвориле во карпесто светилиште, со 
сите за него карактеристични елементи.

 
Археолошки истражувања

Досега направените архелошки ископувања на карпестото светилиште Татиќев Камен-
Ко кино дадоа бројна керамика од раното бронзено време. Пронајдени се артефакти да ти-
ра ни од сите периоди на бронзеното време, искористени при култни церемонии - дарови 
во вид на ритуално искршени глинени садови, керамички тегови за разбој, камени ножиња, 
ка лапи за лиење на бронзени предмети и др. Некои предмети се поставени во природни 
пук натини на карпите и обредни јами, оградени со плочести камења од останатиот прос-
тор. Керамиката е украсена со геометриска орнаментација во разни форми а, кај еден 
сад, и астрални симболи. Големиот број оставени глинени, камени и бронзени предмети 
го покажуваат нивниот вотивен карактер. Проучувањето на одделните фрагменти од тие 
пред мети покажува дека биле користени во секојдневниот живот и занаетите, пред да 
бидат донесени како дарови на територијата од светилиштето.3

3 Stankovski J., 2003, 231-237.

Сл. 4. Карпесто 
зарамнување 
кое му овоз-
можува на 
набљудувачот 
кој стои на 
„троновите” да 
го види врвот.
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Движењето на нашата ѕвезда - Сонцето

Секој ден Сонцето изгрева на исток и заоѓа на запад. Точните места на изгрев и на залез 
над хоризонтот се менуваат во текот на годината. Има две критични точки - летен и зимски 
со  листициј (точка на изгрев на денот на летната долгоденица и точка на изгрев на денот на 
зим  ската краткоденица). Сонцето прави еден полн круг од 3600 за 365,24 дена (многу близу 
до еден степен, или два негови дијаметри на ден). Сега знаеме дека тоа поместување на 
ис ток се должи на движењето на Земјата околу Сонцето по неговата орбита. Видливиот пат 
на Сонцето низ ѕвездите се нарекува еклиптика. Оваа кружна орбита е наклонета за 23,50 
во однос на небескиот екватор, бидејќи оската на ротација на Земјата е наклонета за 23,50 
во однос на рамнината на својата орбита.

Еклиптиката и небескиот екватор се пресекуваат во две точки: точки на пролетната и 
есен ската рамноденица (сл. 6). Сонцето го сече небескиот екватор кога се движи на север, 
кон пролетната рамноденица, околу 21 март. Тоа го сече небескиот екватор и кога се движи 
кон југ, кон есенската рамноденица, околу 22 септември. Кога сонцето е во не бес  киот ек ва-
тор, при рамнодениците, денот и ноќта се рамни, по 12 часа. Сонцето ја дос  тигнува зимската 
краткоденица околу 21 декември - најкраткиот ден и почетокот на зи ма та за северната 
хемисфера. Летната долгоденица е околу 21 јуни, кога денот е најдолг и за поч ну ва летото. 

Астрономска хипотеза - астрономски податоци и докази

Најдените артефакти при ископувања и ориентациите на различните карпести форми 
и всечените елементи во светилишниот простор кон елементи од видливиот хоризонт, нѝ 
да ваат основа да ја формираме следната археоастрономска хипотеза.

Природните и вештачките исечените карпести форми биле ползувани од праис то рис-
ки от човек во бронзеното време за набљудување на Сонцето при изгревите во време на 
лет ната дол годеница и пролетната и есенската рамноденица.

За докажување на ова хипотеза се спо ре дени сличностите на податоците на из ме-
ре ните азимути на всечувањата на те ре нот, кои се проектират на линијата на блис киот 
вид  лив хоризонт (карпестиот врв) кој ги гледа набљудувачот кој стои на „троновите” и 

Сл. 5. Шема на набљудувањето на изгревот на 
Сонцето во време на летната доглоденица (точка 
4) од „троновите” (точка 1; азимутот на точката 
е 56044’). Точката 2 е плоштатчето всечено во 
карпите, а точката 3 е траншеата.

Сл. 6. Шема на движење на Сонцето по небеската 
сфера, небески координати.

А. Стоев - П. Стоева, Астрономско толкување на азимути и ориентации на светилиштето Татиќев Камен...
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азимутите на изгревите на Сонцето за вре-
ме на долгоденицата и рамнодениците на 
далечниот видлив хо ри зонт.4 За вре мен ски-
от интервал - II ми ле ниум пр. н.е. - III век од 
н.е. се добиени нај добри совпаѓања за вре-
ме то околу 1600 год. пр. н.е. - 1400 год. пр. 
н.е.5 Во тој период нак лонот на еклиптиката 
бил ε=23,870. Прес метките покажуваат дека 
азимутот на точ ката на изгревот на Сон це-
то за време на лет ната долгоденица за пе-
риодот 1600-1400 го дини пр. н.е. бил 56044’ 
(сл. 5). Пресметани се влијанието на кое-
фициентот на рефракција, паралакса и ви-
со чината на линијата на мес ни от хоризонт 
над линијата на математичкиот хоризонт, 
како и промената на наклонот на зем јината 
оска и еклиптиката како последица на „пре-
це сијата”. Во тој период изгревите во вре-
мето на рамнодениците се набљудувани над линијата на месниот хоризонт, десно од врвот, 
во седлото меѓу двете овални возвишенија (сл. 7). 

Позицијата на стариот набљудувач на небото, кој стоел на престолите дозволувала да 
се набљудува и вертикалната проекција на највисокиот дел на карпестиот врв (кота 1013) 
врз линијата на источниот хоризонт, меѓу точките на летната долгоденица и пролетната и 
есен ската рамноденица. При истражу вањето се забележува уште една особеност на по-
зи  циите на одделни елементи на светилиштето. Меѓу фронталната линија на „троновите” 
и линијата која го сврзува набљудувачот, кој стои врз нив, со исечената траншеа во сте-
на  та, се измерува прав агол. Измерениот азимут на таа визирна линија е А1013=76054’ 
(сл. 5). Користејќи ги методите на сверната астрономија, може да се пресмета моментот 
во кој дискот на Сонцето има определена ректасцензија, деклинација (хоризонтална 
и вертикална координата према небескиот екватор) и височина над хоризонтот при тој 
ази  мут. По определување на деклинацијата, може да се пресмета во кој ден од годината, 
меѓу летната долгоденица и пролетната и есенската рамноденица, изгрева Сонцето. Прес-
мет  ките покажуваат дека 46 дена по моментот на пролетната рамноденица (или пред мо-
мен тот на есенската рамноденица), Сонцето изгревало точно на врвот. Тој момент го раз-
де лува интервалот од времето меѓу летната долгоденица и рамнодениците на два дела. 
Уни  катната заемна поставеност на елементите на карпестото светилиште и природниот 
кар пест релјеф, го исклучува случајниот карактер на измерените правци. Тоа ја поткрепува 
нап равената претпоставка дека праисторискиот набљудувач ја имал возможноста да оп-
ре  дели временски интервали и да ги искористи за создавање на календар, неопходен за 
се кој дневието и духовниот живот на тогашното општество.6

Сончевите изгреви измерени од троновите при летната долгоденица и рамнодениците, 
оп ределуваат временски интервал рамен на 1/4  од сончевата тропска година. Тој интервал 
се дели на два дела во моментот на изгревот на Сонцето на врвот. Тоа овозможува го ди ната 
да се раздели на 8 рамни временски интервали. Разгледаните визирни линии ги оп ре де-
лу ваат сезоните пролет и лето, кои се врзани со вегетацијата на земјоделските култури и 

4 Muglova P. - Stoev A., 1996, 34-37.
5 Lockyer N., 1906.
6 Stoev A. - Stoeva P., 2003, 329-345.

Сл. 7. Линија на источниот хоризонт со астро-
номски значајни точки, сврзани со изгревите на 
Сонцето во време на летната долгоденица (точ-
ка1) и рамнодениците (точка2). Точка 3 е местото 
каде што изгрева Сонцето 45-46 дена по или пред 
рамнодениците.
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ра ѓањето на домашните животни, како и собирањето на реколтата. За време на зимската 
крат коденица Сонцето изгрева на рамниот југоисточен хоризонт, над карактеристично 
воз вишение на ридот, што го прави лесно неговото набљудување. На тој начин древниот 
наб људувач на небото можел да ја определи должината на целата тропска година и да ја 
раз дели на 8 дела (месеци), со должина од 45-46 деноноќија.7 

Проекцијата на карпестиот, источен врв, врз линијата на далечниот видлив хоризонт е до-
вол но голема - околу 50. Тоа овозможува светилиштето да биде користено за набљудување 
на подолг временски период и покрај промената на наклонот на еклиптиката низ вековите.

Освен тоа, археоастрономската хипотеза може да биде дополнета и со возможни свет-
лос ни календарски ефекти, кои се добиваат врз „троновите” од проекциите на источните 
воз вишенија, сврзани со нивната положба во оската „Сонце-тронови”.

Таа оска се маркира од средината на највисокиот раб од линијата на источните воз ви-
ше  нија и посакуваната (од набљудувачот) точка од горниот дел на одделни елементи на 
„тро новите”. Преку изборот на соодветни делови од троновите, кои можеме да ги наречеме 
„прием ни маркери”, а кои требало да одговараат на определени објективни критериуми, 
можно е усогласување на календарски зависности со конкретни изгреви на Сонцето во 
време на календарскиот циклус. Уште повеќе, во определени случаи било возможно да 
се исползува и сенката на источните карпести возвишенија, која паѓа во различен гео мет-
риски облик врз „троновите”, освен за календарски и за култни цели. Бидејќи не сме во 
сос  тојба да утврдуваме дали „троновите” ги имале истите димензии и во далечното ми на то, 
не можеме да определиме дали во овој споменик се одбележувале еден, два или по ве ќе 
ка лендарски датуми. Ако претпоставиме дека „запаметената” дата од маркерот врз „тро но-
вите” била само една, „најзначајната”, на пример, долгоденицата или рамнодениците, ве ро-
јатно постоело повремено дотерување на „приемниот маркер” поврзан со височината на 
„троновите”. Тоа дотерување би можело да биде по гнономен пат, со посредство на мон ти-
ра ње на подвижен (во височина) каменен фрагмент, поставен во контурата на сен ка та на 
ридот. Така, во определен ден, според ритуалните барања (на пр. долгоденица), наб љу ду-
ва чот бил покриван од сенката на ридот, малку пред изгревот на Сонцето. 

Заклучок

Направено е археоастрономско испитување на во карпа всечениот споменик Татиќев 
Камен, близу до с. Кокино, општина Старо Нагоричане, датиран во бронзеното време. 
Резултатите по кажуваат дека западнатата, вештачки зарамнето плоштатче (платформа) на 
светилиштето, е користено за набљудување на Сонцето при изгревите во време на летната 
долгоденица и про лет ната и есенската рамноденица, во периодот 1600-1400 год. пр. н.е. 

Набљудувањата можеби биле вклучени во празниците и обредите на праисториските 
жи  тели од касниот енеолит и бронзеното време. Се претпоставува дека овие набљудувања 
пос лу жиле за изработка на календар, во кој тропската година е поделена на 8 еднакви 
дела, кој слу жел како во секојдневниот живот, така и во обредната пракса посветена на 
Богот-Сонце.

  
   

7 Higgie D., 1981, 86-92.

А. Стоев - П. Стоева, Астрономско толкување на азимути и ориентации на светилиштето Татиќев Камен...
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The research of the spatial organization of the sanctuaries, as well as the discovered linear or 
circular structures in their interior, provide serious ground to assume that there are orientations, 
buildings and architecture related to the Cult of the Sun. Therefore, the monuments cut in the 
rocks are subject of archaeoastronomical investigations. This is due to the place of the astronomy 
in the culture of the ancient archaic societies on one side and for analysis and interpretation of 
separate morphometric modifications.

The rock cut monument Tatikjev Kamen is located 22 km to the northeast of Kumanovo, in 
the south part of the Kozyak Mountain, close to the village of Kokino in the municipality of Staro 
Nagoričane. The altitude of the site is 1013 m above sea level, the geographical width is φ =420 
15’ 45”, and the geographical length is λ=21057’20’’. The natural relief is formed by volcanic rocks 
that have heavily eroded on the peak of the hill.  The orientation of the sanctuary matches the 
orientation of the tectonic fault and it is oriented east-west. There are plazas, channels, trenches 
and pathways. In the centre of this rock cut monument there is an artificial platform and stone 
“thrones”. All of this determines the site as a rock-cut sanctuary with a good view on the line of 
the eastern horizon.

The systematic archaeological excavations of the rock-cut sanctuary “Tatikjev Kamen” 
revealed artifacts used in ritual ceremonies dedicated to the Sun God. They date from all of the 
stages of the Bronze Age.

Some natural orientations of the rocks and dominant azimuths, as well as the rock cut 
buildings inside the area of the sanctuary, allow the following hypothesis: the natural and artificial 
shapes of the rocks were used by the prehistoric people in the Bronze Age for observation of 
the sunrise during the summer solstice and the spring and autumn equinox. The hypothesis is 
proven by the defined match between the azimuths measured on the terrain at characteristic 
relief shapes which project on the line of the close, visible horizon (rocky peak) of the observer 
who stood on the “thrones” on the western leveled platform, with the azimuths of the sunrise 
during the summer solstice and the equinox of the distant visible horizon. The best match in the 
chronological period between the 2nd millennium BC and 3rd century AD is seen in the period 
between 1600-1400 BC.

The measured sunrise from the location of the “thrones” during the summer solstice and 
the equinoxes define an interval equal to ¼ of the tropical (solar) year. That interval is divided 
in two parts from the sunrise at the peak. This allows for the year to be divided into 8 equal 
time intervals. The analyzed lines of vision define the spring-summer seasons connected with 
the vegetation and the birth of domestic animals, as well as harvest. During the winter solstice 
the sun rises on the flat southeast horizon, above a characteristic elevation of the terrain which 
makes the observation easy. In this way, the ancient observer could define the length of the full 
tropical year and divide it in eight parts (months) with 45-46 days and nights. The projection of 

s u m m a r y
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the rocky eastern peak over the distant visible horizon is pretty large (around 50) allowing the 
sanctuary to be used for a longer period of time.

The precise joint location of the elements of the rock-cut sanctuary and the natural rocky 
relief exclude the accidental character of the measured directions. This supports the hypothesis 
that the prehistoric observer of the sky had the opportunity to define time intervals which could 
have been used for making a calendar, necessary fort the everyday and spiritual life of the society.
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ДАНЧЕ ГОЛУБОВСКА
Управа за заштита на културното наследство

ПРЕДЛОГ ЗА СТАНДАРДИЗИРАНА ФОРМА НА 
ПРОГРАМИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЗАГРОЗЕНО 

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Како дел од административните реформи во Република Македонија и спроведувањето 
на ратификуваните меѓународни конвенции и прифатени стандарди, од 2005 год па наваму, 
по крај Законот за заштита на културното наследство, беа донесени повеќе подзаконски 
акти преку  кои се воведени стандаризирани содржини и методологии за изготвување на 
раз лични документи, програми, елаборати и др. 

Покрај веќе прифатениот и озаконет образец за изготвување на програмите за вр-
ше  ње на археолошки истражувања и изготвување на извештаите по завршените ар хео-
лошки истражувања, неодамна беше согледана потребата за создавање нов модел, од-
носно потребата за воспоставување нов систем за презентација на културното нас лед-
ство загрозено од планирана изградба на јавни или на приватни објекти, наменет за по-
тенцијалните инвеститори, а со цел да бидат остварени специфичните и, донекаде, де ли-
кат ни цели на заштитата.

Имено, поради одново започнатиот подготвителeн процес за изградба на ХЕЦ „Чебрен“, 
Уп равата за заштита на културното наследство беше задолжена да го отпочне планирањето 
на потребните заштитни интервенции на културните добра кои лежат во рамки на пла ни-
ра ното езеро.

Врз основа на надлежност, пролетта 2009 год. заводите за заштита на спомениците на 
кул турата од Прилеп и од Битола извршија рекогносцирање на теренот во рамките на пла-
ни раниот опфат за изградба и изготвија поединечни документи.

Материјалот кој беше понуден како завршна верзија се состоеше од двата документа 
спа кувани како еден. Разликите меѓу нив беа очигледни. Двата документа имаа различни 
нас лови, различна методолошка разработка, сосема различни концепти на презентација. 
Ма теријалот кој беше прилично обемен во страници, беше тежок за разбирање, особено 
беше тешко да се препознаат одговорите на суштинските прашања.

Имајќи предвид дека разбирањето е од клучно значење за успешно водење на секој 
про цес, јас и директорот на Управата, почитуваниот колега Паско Кузман, дојдовме до 

УДК 930.85:351.852/.853(497.7)
  930.85:340.13(497.7)
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заклу чок дека понудениот материјал мора да се преработи, првенствено да се обедини, да 
се суб лимирааат изнесените информации, да се дефинираат нејасните елементи, како и да 
се избалансираат реалните потреби и побарувања.

Така започна оваа нова и не така едноставна задача.
Системот кој отпочнав да го градам првенствено требаше да истакне два императива:

1. значењето и вредностите на културните добра;
2. специфичните и разновидните активности кои треба да се преземат.

Имајќи предвид дека многумина кои ќе ја имаат пред себе идната програма ќе ја читаат 
како параграф, а притоа треба да биде привлечено нивното внимание и да се убедат во 
важ  носта на зафатите коишто треба да бидат реализирани, неопходно е да се применат 
не колку познати правила:

- информациите да бидат прикажани на разбирлив начин;
- дескриптивниот приказ да биде кус и убедлив, едноставен збиен приказ на 

сите познати елементи;
- посебно внимание да биде посветено на елементите кои обично ги бараат 

инвеститорите, и тоа:
- преглед на тоа што ќе се прави;
- приказ на вредностите и значењето;
- општа слика за потенцијалните трошоци;
- како краен резултат, документот мора да биде издржана основа за дискусија 

по разни прашања и аргументација за сите изнесени побарувања.

Од овие основни начела произлезе Предлог-програма за заштита на културното наслед-
ст во непосредно загрозено со изградбата на ХЕЦ „Чебрен“.

Воведната страница содржи: основни податоци за изготвувачот на проектот, осованоста 
за изготвување на проектот, целите и други податоци кои го поткрепуваат проектот.

Сите информации во предлог-програмата се систематизирани во пет поднаслови:
I. Опис на културното наследство;

II. Оперативен план и програма;
III. Динамика на реализација;
IV. Финансиски импликации;
V. Прилози.

Во поглавјето насловено како I. Опис на културното наследство, како прво, во овој слу-
чај беше потребно да се издвојат два работни пункта, пред сè, поради местопложбата и 
нив ната одалеченост, но и поради разликите во административните надлежности.

За појасно следење на натамошниот текст дадена е листа на сите видови културни добра 
спо ред местоположбата, називот на целините и составните објекти, локалитети или нив ни-
те сектори и тие се  редоследно нумерирани. 

пример
1. Тумба-Чебрен

1.1. Акропола
1.2. Подградие 1
1.3. Подградие 2
1.4. Некропола 1...

Д. Голубовска, Предлог за стандардизирана форма на програмите за заштита...
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2. Манстир-Чебрен
2.1. Црква Св. Димитрија
2.2. Конак
2.3. Влезна порта...

 
Потоа следи дескриптивен приказ на местоположбата на пунктовите преку карак те рис-

тич ни топографски обележја и географски координати (X и Y) и опис на целините и на секој 
пое динечен објект или локалитет. Описот содржи: 

- податоци за заштитниот статус според Законот за заштита на културното 
наследство;

- приказ на сите познати елементи за значењето и вредностите на добрата 
(археолошки, историски, уметнички, научни и други вредности);

- степенот на истраженост;
- информации за користените податоци.

Во продолжение и воедно како вовед во следното поглавје, претставена е законската 
ре гулатива. 

Приложена е листа на сите законски и подзаконски акти, меѓународни конвенции и пре-
по раки, кои, всушност, претставуваат законска основа за предложените мерки за заштита 
и нивно објаснување.

Во поглавјето II. Оперативен план и програма (Плански решенија)  е содржана листа на 
сите активности кои се предвидуваат како заштитни мерки со краток опис на нивната цел.

пример
1. Програми за конзерваторски истражувања - кои се неопходни за правилно опре де лу-

ва ње и извршување на мерките на непосредна заштита;
2. конзерваторски проекти - изработени според видот на заштитните интервенции и 

спо ред нивната намена.

Понатаму, следува табела на која се прикажани сите објекти, локалитети и сектори со 
лис та на предвидените мерки за заштита и потребното време за реализација.  

пример
 

Назив Мерки за заштита Потребно време 
2.1 Црква Св. Димитрија Документирање на постојна состојба

Археолошко истражување
Конзерваторски истражувања
Преместување на...         

10 дена
30 дена
10 дена

180 дена

Во истото поглавје, како следна точка се посочени условите за работа и за живеалиште на 
струч ните лица и општите работници за планираниот временски период, како и условите 
за транспорт на лица, опрема и материјали. 

Во таа смисла, направена е основна анализа на природните карактеристики и ресурсите 
на поширокото подрачје. Образложени се констатираните непогодности на теренот како 
и реалните потреби кои е неопходно да бидат задоволени. Образложението е поткрепено 
со соодветни предлози за можни решенија. 

Оваа анализа е направена со цел навремено да бидат испланирани и обезбедени ос нов-
ни хигиенско-технички и други услови за работа.

Понатаму, нагласен е бројот на стручните лица кои ќе бидат вклучени во реализацијата 
и нивните специјалности како и бројот на општите работници.
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Во поглавјето III. Динамика на реализација преку табеларен приказ се дадени актив нос-
ти те и погодниот временски период за реализација.

Планските решенија се општо прикажани од причина што треба да овозможат етапни, 
пер  манентни и флексибилни активности, засновани на паралелна работа на повеќе тимови.

пример 
Активности Динамика

Археолошки истражувања Февруари-ноември
Конзерваторски истражувања Април-мај
Конзерваторски проекти Мај-јуни/јули
Демонтирање и пренесување на архитектурата и... Мај-ноември

Во поглавјето IV. Финансиски импликации се претставени потребните финансиски сред-
ства, низ едноставен преглед на она што треба да се направи и колку тоа ќе чини.

пример
АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА                                                                                                                        мкд
Тумба-Чебрен                  мкд
Акропола 1.500.000
Подградие 1 3.200.000
Манастир-Чебрен
Црква Св. Димитрија 900.000
Некропола 2 500.000

КОНЗЕРВАТОРСКИ ИСТРАЖУВАЊА                                                                                                               мкд
Ѕидно сликарство на влезната порта 90.000
Ѕидно сликарство во црквата Св. Спас 200.000

Сосема е јасно дека детална пресметка не е можно да направи. Од таа причина, прес-
мет   ка та е општа и е направена според најдоброто искуство.

Потоа, логично следува општиот преглед на вкупно потребните финансиски средства, 
спо ред планираните видови на активности и севкупно потребните средства.

пример
ВКУПНО - според планирани активности мкд
Археолошки истражувања 12.760.000
Конзерваторски проекти 779.000
Конзервација и преместување на ѕидно сликарство 2.850.000
Оформување два работни кампа 3.000.000

Во поглавјето V. Прилози содржани се карти во размер М1:25000, сателитски снимки, 
фото и техничка документација. Прилозите се информативни кои на најдобар илустративен 
на чин го поткрепуваат текстуалниот дел.

Овој предлог-концепт за воспоставување стандардна форма при изготвување на про-
гра  ми за заштита на загрозено културно наследство е подготвен со минимум категории, но 
тие наведуваат кон собирање и проценка на голем број податоци. 

Овој предлог-концепт е изготвен како обид да бидат изедначени содржината, формата, 
го лемината и квалитетот на идните документи – програми за  заштита на загрозено кул тур-
но наследство.

Д. Голубовска, Предлог за стандардизирана форма на програмите за заштита...
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In relation to the restarted preparation process for construction of the Hydro-electrical plant 
“Čebren”, the Cultural Heritage Protection Office realized the need for establishment of unified 
system for presentation of cultural heritage threatened by planned construction of public or pri-
vate buildings. The proposed guidance form for preparation of programs for protection of threat-
ened cultural heritage is purposed for potential investors with the aim to realize the specific and 
sometimes delicate goals of the protection.

 
The suggested system stresses two basic imperatives:

 1. Importance and value of the cultural assets
  2. Specific and diverse activities to be undertaken

Having in mind that those reading the program should understand the significance of the as-
sets and be convinced in the importance of the suggested activities, several rules have been ap-
plied: a) the information is presented in an understandable way; b) the descriptive overview is 
short and convincing; c) special attention is devoted to the elements usually required by investors 
such are: overview of what is going to be done; overview of significance and importance; general 
picture of the potential expenses;  and as final result, d) the document is sustained ground for 
discussion on various questions and argumentation for all of the presented requests. 

All of the information is systemized in five subtitles: a) Description of the cultural heritage; b) Op-
erational plan and program; c) Realization dynamics; d) Financial implications and e) Attachments.

This proposal-concept for establishment of standard form for preparation of programs for pro-
tection of threatened cultural heritage has been prepared with minimum categories, but they 
imply collecting and evaluation of large amount of data.

The proposal-concept has the goal to unify the content, form, size and quality of future docu-
ments-programs for protection of threatened cultural heritage.

s u m m a r y

DANČE GOLUBOVSKA
Cultural Heritage Protection Office

PROPOSAL FOR STANDARDIZED FORM OF THE PROGRAMS FOR 
PROTECTION OF THREATENED CULTURAL HERITAGE
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IN  MEMORIAM

ДУШАНКА КОРАЌЕВИЌ
(1934-2011)

Животот е како птица – пролетува
Како пролет – поминува
Милош Црњански

Во доцната есен 2011 година во родниот Крагуевац (Република Србија), заврши жи вот ни-
от пат на археологот Душанка Кораќевиќ. Родена е на 22.12.1934 година во близина на Кра-
гуе  вац, каде завршила основно и гимназиско образование во 1956 година. Дипломирала 
во 1963 година на Филозофскиот факултет во Белград на групата за археологија. Нешто 
по   доцна, една случајност ќе го определи нејзиниот натамошен животен правец и про фе-
сио налната кариера. Имено, катастро фалниот земјотрес во Скопје во 1963 година ќе биде 
пресв ртница што ќе ја определи нејзината натамошната судбина и професионално ќе ја 
по врзе со римскиот град Скупи, кој, исто така, настрадал во страотен земјотрес во 518 
го дина. Според нејзините кажувања, егзистенцијалните и професионалните потреби ќе 
ја поттикнат да се јави на барањето за вработување археолог во Музејот на град Скопје, 
об јавен на огласната табла на Филозофскиот факултет во Белград. Во моментите кога ра-
ни те и последиците од земјотресот сè уште не биле зацелени, кога стравот сè уште прео-
вла дувал, кога речиси никој не сакал да дојде во разурнатото Скопје, Душанка од лу чи ла 
да го прифати професионалниот предизвик и животот да го продолжи во сосема нова и 
непозната средина. Така, во 1964 година се вработила во Музејот на град Скопје, каде што 
останала полни 32 години, сè до пензионирањето во 1996 година. 

517
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Во првите неколку години по вработувањето, како единствен археолог во Музејот, 
освен како редовен член на стручната екипа која го истражува археолошкиот локалитет 
Скупи, работи на заштитни и друг вид интервенции на археолошките локалитети од раз-
лич  ни временски периоди од праисторијата сè до средновековниот период. Во 1966 го-
ди на почнува професионалната соработка со  проф. М. Гарашанин од Филозофскиот фа-
култет во Белград, кој на барање на Музејот на град Скопје ќе изработи студиозна дол-
го рочна програма за плански и систематски археолошки ископувања и истражувања на 
ар хеолошкиот локалитет Скупи. Основна цел на овој стратешки документ била утврдување 
на положбата, периметарот, топографијата, урбанистичката структура, хронологијата, кул-
турната стратиграфија и различните градежни етапи на римскиот град Скупи (Colonia Flavia 
Scupinorum). Во рамките на Проектот, во периодот од 1966 до 1980 година, Душанка Ко-
ра ќевиќ го застапува Музејот на град Скопје и работи како кораководител на теренските 
ис тражувачки работи на локалитетот Скупи. По повлекувањето на проф. М. Гаршанин во 
1980 година, Д. Кораќевиќ продолжува самостојно да раководи со Проектот за ар хео лош-
ки ископувања и истражувања на градската територија на локалитетот Скупи, сè до за ми-
ну вањето во пензија во 1996 година. 

Во периодот од 1966 до 1976 година систематските археолошки истражувања на Скупи 
има ат карактер на редовни годишни проекти, додека подоцна во периодот од 1976 до 1989 
го дина се реализираат во рамките на три повеќегодишни научно-истражувачки проек ти. 
Првиот проект со наслов Урбанизмот и архитектурата на римскиот град Скупи, Д. Ко ра-
ќе виќ го реализира заедно со проф. М. Гарашанин во периодот 1976-1980. Следните два 
прое кти кои имаат идентичен наслов Централното подрачје на античкиот град Скупи и 
меѓусебно се надоврзуваваат, ги реализаира самостојно во периодот од 1981 до 1986, од -
нос но 1987-1989 година.

Во рамките на тие големи археолошки проекти ќе бидат откриени најголем број од ис-
тра жуваните архитектонски градби во Скупи: цивилната базилика, ранохристијанската ба-
зи лика со крстилница, градската вила  - вила урбана, градската бања, хореумот, градбата со 
ап сида, улицата кардо, доцноантички микростанбен комплекс, делови од неколку градби 
со неутврдена намена и др.) 

Во наведениот период од 1966-1996 година, освен мали прекини во 1968, 1990 и 1992 
го дина, Д. Кораќевиќ активно и континуирано ископува и истражува на локалитетот Скупи. 

Беше следбеник на старата добра дескриптивна и фактографска археолошка школа, 
каде акцентот, пред сè, е ставен на перфекционизмот при изработката на теренската до-
ку  ментација и применетата методологија на археолошки истражу вања. Согледувањата и 
резултатите од археолошките истражувањата ги презентира во поголем број статии, глав-
но, во македонските стручни списанија како Macedonia аcta аrchaeologica, Лихнид, Жива 
ан тика и друго. Освен од областа на археологијата, публикува неколку статиии поврзани 
со епиграфијата. 

Остави дваесетина стручно-научни трудови, публикувани, главно, во домашните струч-
ни списанија. Освен неколку, посветени на инцидентни откритија од областа на пра ис то-
ри јата, сите останати трудови се однесуваат на археолошкиот локалитет Скупи. Ос нов на та 
про фесионална преокупација ѝ беше насочена кон урбанизмот, градежните развојни фази 
и архитектирата на римската колонија Скупи.

Во 1984 година ја релизира изложбата Античко Скупи, која беше придружена со ис клу-
чи телно вреден каталог. Оваа изложба ќе предизвика голем интерес кај културната јавност 
во Скопје, Македонија, но и пошироко во поранешна Југославија. Поради тоа, изложбата ќе 
биде презентирана во Пула, Сараево и Загреб во периодот од 1988-1989 година. 

По пензионирањето работи на сумирање и синтетизирање на сознанијата и резултатите 
до биени од долгогодишните истражувања на централното градско подрачје на Скупи. Тоа 

IN MEMORIAM, Душанка Кораќевиќ (1934-2011)
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ќе резултира со издавање на исклучително вредна монографија со наслов Скупи - Град ска 
те риторија во 2002 година. Носталгијата кон родниот крај и семејството ќе бидат од лу чу-
вач  ките фактори поради кои во 2003 година ќе се врати во родниот Крагуевац, каде ќе го 
зав рши својот животен пат во доцната есен 2011 година. 

По заминувањето во пензија, нам, на нејзините долгогодишни соработници, нѝ остави 
завет да го довршиме тоа што таа со децении посветено, сериозно и упорно го прибираше 
и колекционираше во Музејот на град Скопје. Иднината ќе ја валоризира нејзината про фе-
сионална работа и дела, кои остануваат втемелени во сознанијата и достигнувањата пов р-
за ни со истражувањата на Скупи и воопшто римската археологија во Македонија. Во секој 
слу чај, нејзините трудови ќе бидат незаобиколни за сите сегашни и идни истражувачи на 
ко лонијата Скупи и воопшто римската археологија на Република Македонија.

Ќе ја паметиме како конзервативно воспитана личност со нагласена индивидуалност, 
гор дост, достоинственост, чесност и моралност. Тие вредни карактерни особини и ви со-
ки доблести честопати за неа претставуваа преголемо оптоварување и препрека во се кој-
днев  ното живеење, комуникацијата со пријате лите и соработниците. Тоа ќе резултира со 
број  ни, добронамерни шеги и анегдоти, кои во моментите на создавање понекогаш де лу-
ваа сар кастично, но набљудувано од денешен аспект, кога Душанка повеќе ја нема меѓу 
нас, до би ва ат сосема друга димензија и како повторно да ја оживуваат и враќаат меѓу нас.  

Нам, на нејзините колеги и продолжувачи на нејзината професионална работа, ни ос-
та  нува да го негуваме споменот на археологот, но и колешката, пријателката и, пред сè, 
чо   векот Душанка Кораќевиќ.

Почивај во мир драга Душанка.
Скопје, 2012 година                                           

     Ленче Јованова 
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IN  MEMORIAM

КИРИЛ ТРАЈКОВСКИ СПАСИКОВ 
(27.11.1951-13.10.2012)

Кирил Трајковски Спасиков беше археолог достоинственик на нашето време и из вон ре-
ден претставник на малобројната генерација истражувачи на средновековните стра ту ми 
од македонската археолошка почва. Животниот пат му започнува во Штип, каде што пос то-
ја  но живее до завршување на гимназиското образование, потоа продолжува во Белград, 
каде што студира археологија на Филозофскиот факултет до дипломирањето во 1976 го-
ди на, по кое се преселува во Скопје, каде што живее и работи од 1977 година до крајот на 
својот животен и работен век во 2012 година. Работните обврски и професионалните ак-
тив ности ги спроведуваше во Одделот за археологија во Музејот на Македонија. Не до че ка 
да поработи во новиот Археолошки музеј на Македонија од каде посакуваше, низ про зо-
ре цот од својата канцеларија на третиот кат, секојдневно да ги гледа водите на Вардар, но 
ба рем таа „негова“ археолошка просторија од новиот музеј стана седиште и библиотека 
фор мирана од стручната литература која ја поседуваше нашиот археолог, а основана од 
бри танската „Фондација Кирил Трајковски“ од Лондон. 

Плодовите од неговите археолошки опсервации низ научни толкувања презентирани 
на научни собири во земјата и странство и публикувани во стручни списанија, сигурно ќе 
останат како незаобиколни придобивки за македонската средновековна археологија и 
историја. Од повеќето македонски археолошки простори во кои „престојуваше“ Ки ри ло-
виот персоналиум, највпечатливи се две археолошки страти графски основи: првата, Мо-
родвиз-Моробиздон, со проектите Средновековен Моробиздон 1980-1999 го ди на, сред-
но вековната археологија на Брегалница 1987-1989 година, а придружно и рано ви зан тис ки 
град кај Коњух (пилот-проект) 1998 година, и втората, Кастелот над Пчиња 2008-2012 го-
дина. Од првиот научен прилог „Истражувања во Мородвис“ 1980 (објавен во Зборникот 
на Археолошки музеј X-XI, Скопје 1983, 133-142), преку „Византийско-славянските отно ше-
ния в восточной Македонии“ (објавен во Труды VI, том III. Москва 1997: 308-314); „Три нови 
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епис копски средишта источно од Вардар, Християнската идея в историята и културата на 
Европа (Материали од VIII лятна среща, посветена на 2000-годишнината од рождението 
на Исус Христос, Варна - София 114-119); „Култот на моштите во Брегалничката Долина“ 
(Folia Archaeologica Balcanica I, „In Honorem Vera Bitrakova-Grozdanova“. Скопје 2006: 439-
445) и уште дваесеттина други, па сè до најновиот синтетички труд „Најкуса историска и 
ар  хеолошка слика на Македонија од IX до XIV век“ (објавен посмртно во МАКЕДОНИЈА, Ми-
ле ниумски културно-историски факти, том 3. Скопје 2013: 1464-1523), Кирил Трајковски 
го изоде патот на мисијата со која целосно ја дооформи својата исклучителна археолошка 
фи зиономија. Останаа и недоречености. Кирил беше докторант на АИМ-БАН во Софија, Ре-
публика Бугарија, со наслов на докторската дисертација: „Епископијата Брегалница и Мо-
ро биздон од VII до XIV век“, но не стигна да ги финализира активностите во таа насока. Не 
стигна, затоа што мораше да замине засекогаш во длабоката иднина.

Паско Кузман

IN MEMORIAM, Кирил Трајковски Спасиков (1951-2012)
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IN  MEMORIAM

ВЛАДО МАЛЕНКО 
(1.9.1938-20.10.2013)

Владо Маленко е еден од столбовите на „средната генерација“ македонски археолози, 
таа генерација која мораше да ги довршува пионерските зафати на „првата генерација“, што, 
пак, подразбира, да се соочува истовремено со неотповикливата заштита на археолошкото 
кул турно наследство и со афирмацијата на археолошката професија во рамките на нејзината 
по широка димензија, односно во создавањето на археолошка наука со материјали и теми 
од македонските археолошки простори. Маленко повеќе се гордееше со откривањето, спа -
сувањето и заштитата на културното наследство отколку со достигнувањата на неговата 
про фесионалност во рамките на вкупноста на поимот археолошка наука.

Владо Маленко – човекот, охриѓанец со завршено гимназиско образование во Охрид и 
Кичево и завршено високо образование на Катедрата за археологија при Филозофскиот 
фа култет во Белград 1965 година, својот работен век го започнува во Заводот за заштита на 
спо мениците на културата во Охрид, а по интеграцијата на оваа институција со Народниот 
музеј од истиот град во 1973 година, продолжува со работа во новоформираната установа. 
Во професионалната работа се здобива со звањата виш конзерватор и кустос советник - 
кон  зерватор, а од 1986 до 1990 година е директор на Заводот за заштита на спомениците на 
кул турата и Народен музеј - Охрид, во чие време, покрај другото, се случи и најзначајниот 
кул  турен настан тогаш во Охрид - отворањето на Музејот Робевци (25.8.1990) по неговата 
ре конструкција која траеше речиси дваесет години.

Владо Маленко – археологот, остави неизбришливи траги во рамките на заштитата на 
кул турното наследство на Охрид и Македонија, а во сферата на археолошката наука не ќе 
можат да се заобиколат неговите истражувачки резултати, без разлика дали резултатите 
биле или не биле целосно објавени, без разлика дали тоа му се допаѓало некому или не, без 
раз лика дали тоа биле случајни или не, во следните истражувачки археолошки потфати:

* откривањето на најубавата скулптура (со помали димензии) од пантеликејски мермер 
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на египетската божицаа Изида во Охрид (Карабегомала, 1967), т.н. „Охридска Изида“ уште 
во времето на неговата младост (Владо, 29 години);

* тој ќе остане незаобиколна личност - истражувач на некрополата Требеништа, на ло ка-
ли тетите Сува Чешма, Три Чељусти и Вртуљка, во четвртата кампања реализирана во 1972 
го дина на просторот од некрополата, кога беа откриени 23 гробни конструкции од вкупно 
56-те кои досега ја сочинуваат оваа славна некропола од архајскиот период, а на која често, 
ана литички и синтетички, навраќаат европски и светски научници;

* неговите истражувања на ранохристијанската базилика Свети Еразмо во 1974-1975 го-
дина, особено исклучително значајната раносредновековната некропола на просторот од 
самата базилика и западно од неа со гробови и гробни прилози (вкупно 124 гроба) со хро-
но лошка припадност од IV-V до XII век (доцноантички гробови на тегули и две целини на 
ра носредновековни гробови од хоризонталната стратиграфија, односно гробови од VII-VIII 
век и гробови од IX-XII век). Од нив за науката се особено значајни тие од првата група на 
ра носредновековни гробови (вкупно 33 на број од VII-VIII век) кои припаѓаат на Комани-
Круа културата;

* зарем ќе може некој од професионалните археолози да зборува и пишува на тема ан-
тич ки театри (грчко-римски тип) без да се споредува со античкиот театар во Охрид, без да 
се наведат археолошките истражувања на Владо Маленко (1977, 1884-1985, 1999-2000) на 
овој архео-архитектонски антички спектаклен објект, како и неговите конзерваторско-рес-
тав раторски ангажмани и реконструкцијата на тој антички комплексен објект во старото 
град ско јадро на Охрид;

* археолошките истражувања на комплексната некропола Дебој во Охрид (1978-1979), 
осо бено богатите гробови со златен накит од македонско-хеленистичкиот период;

* ревизионите археолошки истражувања на комплексот Свети Пантелејмон (1999-2002) 
во рамките на проектот Возобновување на Светиклиментовата црква на Плаошник во 
Охрид, неговите извештаи, печатени информации и вкупните ангажмани во реализацијата 
на тој проект.

Има уште многу други, но горенаведените истражувачки зафати на Владо се и ќе бидат 
по  натаму, во иднината, незаобиколни резултати и четива без кои аналогните археолошки 
оп  сервации во рамките на македонската и европската археолошка наука не ќе можат да 
би дат целосно фундирани на повисоки научни рамништа.

Паско Кузман

IN MEMORIAM, Владо Маленко (1938-2013)
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IN  MEMORIAM

МАРИЈА ВАСИЛЕВСКА 
(8.11.1959-29.10.2013) 

Потекнува од семејство во кое мајката беше учителка, а таткото филозоф. Во текот на 
своето образование се истакнуваше како педантен, интелегентен ученик. Дипломирала 
ис торија на уметноста со археологија при Филозофскиот факултет во Скопје, Универзитет  
„Св. Кирил и Методиј“. 

Својот работен ангажман го започнува во НУ Завод за заштита на спомениците на кул ту-
ра та и музеј - Битола во раните осумдесетти години на минатиот век. 

Севкупниот нејзин професионален ангажман речиси триесет години беше целосно и од-
да дено посветен на праисториските археолошки истражувања во Битолско, наследувајќи 
го обемниот, систематизиран и светски афирмативен материјал од нејзината колешка, ис-
так натиот археолог Драгица Симовска.

Покрај неколкуте обемни стручни публикации, нејзиното работење особено беше скон-
цен трирано во доменот на интензивни теренски истражувања. Од 1.11.1996 година се 
стекна со  звањето виш кустос.

Нејзиниот целосно посветен ангажман придонесе да се открие огромен археолошки 
ма  теријал од речиси сите епохи на праисторијата.

Покрај тоа, таа во текот на својата речиси фанатично предана работа, формираше и ра-
бо  тилници со учество на поголем број конзерватори и студенти, реконструирајќи го во 
сите аспекти праисторискиот универзум.

Исклучителен познавач, кој заедно со нејзината колешка Драгица Симовска, го вброи 
Би толскиот музеј во еден од светските праисториски центри.

Во праисториските депоа на Битолскиот музеј денес има материјал за презентација, 
прет ставување и афирмација на еден цел нов музеј – праисториски музеј од пелагониските 
ло калитети. За идеjата и веќе речиси дооформeната реализација потребно е сериозно да 
се размисли - нешто со што научниот археолошки свет сигурно би ја обележал Битола во 
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свет ската научна и културна карта. Нејзиниот придонес на ова поле допрва ќе биде пре-
вред  нуван и актуелизиран.

Од безброј апсурдни и несфатливи причини речиси никој во Македонија, освен не кол ку-
ми на стручњаци, не знаат дека Битола и Битолско во светската цивилизација воопшто има 
свое место, кое е исклучиво во доменот на праисториската култура која е во неверојатно 
изо билие зачувана речиси во своевиден земјен трезор, без траги на посериозна деструкција 
и распаѓање.

Овој сегмент сè повеќе го привлекува вниманието на светската научна јавност.
Пелагонискиот Регион е сигурно безрезервно обележан, исцртан, потврден во ци ви ли-

за циските наслаги на човештвото воопшто.
Откривањето, раслојувањето, датирањето, хронологијата, генезата на оваа сè уште не-

дообјасната култура во севкупната нејзина богата симболика и комуникација со спи ри туал-
ниот свет на човекот, ја истакна, предочи, разоткри археологот Марија Василева како свое-
ви ден беспрекорен цивилизаиски корпус и основа за формирање на своевиден центар на 
пра историјата кој постојано ќе се надоградува, продлабочува, дообјаснува, бришејќи го 
сте реотипот за разликата во историските цивилизациски хиерархии на човештвото.

Таа добро знаеше и го откриваше говорот на една длабока култура која беше во со-
вр   шена хармонија со животот и смртта, со Земјата и Вселената, со мислата и чувствата за 
постоењето. Знаеше дека има многу пораки кои во испечената глина, во нејзините без-
број ни форми е скриен говорот на слободниот човек кој постојано беше во корелација 
со севкупното постоење надвор од сите понатамошни „рационалистички“ ограничувачки 
сте  ги на субцивилизациските авторитарни „култури“.

Имаше визија, љубов, верба и целосна посветеност за значењето на оваа безвремена 
по рака кон нас и кон подлабокото толкување на животот.

За жал, остана речиси потполно осамена во севкупната своја мисија на разоткривањето, 
пос  тојано опкружена од апсурдно незаинтересираниот однос на средината, институциите, 
др жавата кон истражувањето на оваа тема, која на ова тло сè уште постои со свое вид на 
свет лина, значење и мисла, можеби многу понапред од денешната потполна мате ри ја лис-
тич ка цивилизациска деструкција и рамнодушност.

Владо Ѓорески

IN MEMORIAM, Марија Василевска (1959-2013)
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IN  MEMORIAM

ДРАГИША ЗДРАВКОВСКИ 
(1952-2015)

Речиси пред три години македонската археологија и музеологија изгубија една ис клу-
чи  т елна благородна личност. Нешто повеќе од една деценија ја имав таа привилегија мојот 
про фесионален  живот да го делам со колега кој во моите сеќавања секогаш ќе остане за-
па метен, пред сè, како човек кој го сакаше животот, знаеше искрено да му се радува и не-
се  бично да ја дарува својата милост. Драгиша Здравковски беше човек со многу доблести 
- правдољубец, професионалец, широк дух, толеранција,  аналитички ум, умешност со лес-
но тија да го спои теориското со практичното, честопати самокритичен. Тој беше еден од 
рет ките џентлемени и хроничари во македонската и балканската археологија. Во моите 
се ќавања ќе биде запаметен и по неизмерната љубов кон своето семејството, пријателите, 
ко легите, татковината, вербата во Бога. Борец кој ѝ пркосеше на својата кобна болест, и ни-
ко гаш не се пожали на неа...

Длабоко сум уверена дека со смртта на Драгиша Здравковски македонската археологија, 
осо бено музеологијата, останува посиромашна за едно големо научно искуство, визија, стра -
тегија и дипломатија, кои се неопходни во нашите секојдневни професионални пре диз  вици. 

Животниот пат на овој голем човек започнува во 1952 година во малото и питомо овче-
пол ско гратче Свети Николе. Истражувачкиот и љубопитен дух, но и големата љубов кон 
ар хеологијата го однесе во главниот град на нашата земја, каде во 1979 година дипломира 
на Катедрата за историја на уметноста со археологија. На истата катедра во 2004 година го 
одбрани својот магистерски труд, а во 2006 година и докторската дисертација. Во 2008 го-
ди на Драгиша Здравковски е избран за научен соработник на Катедрата за археологија при 
Фи лозофскиот факултет, а од 2008 до 2012 година беше вонреден предавач по предметот 
Ар хеологија на Блискиот Исток 1 и 2. 

Во 1981 година се вработува како археолог - кустос за младо камено време во Музејот 
на Македонија. Работниот и животниот век го завршува како археолог - кустос советник за 
неолит во Археолошкиот музеј на Македонија. Во текот на својот професионален живот 
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ги извршува и функциите програмски директор и в.д. директор на Музеј на Македонија. 
Бо гатата и плодна работна кариера на Драгиша Здравковски може да се следи на повеќе 
нивоа од заштитата на културното наследство, неговата презентација и валоризација. 

Почнувајќи од своите студентски денови, па речиси до крајот на неговиот живот, тој ра-
бо ти со голем жар на истражувањето на повеќе археолошки локалитети во Македонија и во 
странство. Резултатите од истражувањата ги објавува во многубројни стручни пуб ликации 
за културното наследство. Неговиот личен интерес е предисториската ар хео ло ги ја, но 
работи и на други научни проблематики во македонската археологија. Драгиша Здрав ков-
ски водеше перманентна грижа за збогатување на музејскиот фундус, особено на една од 
најатрактивните и научно најпредизвикувачки збирки во македонската археологија - нео-
лит ската.

Професионално се ангажира и во организирањето на голем број изложби поставени во 
Му зејот на Македонија, низ Македонија и во странство. Посебно се залага за завршување 
на постојаната музејска поставка Етнологија на Македонија, во која Драгиша Здравковски 
вне сува многу труд, енергија, време и знаење. Во периодот по осамостојувањето на Ре-
пуб  лика Македонија своето големо професионално искуство, како и многубројни лични 
при јателства, Драгиша Здравковски ги употребува за организирање на изложбите за поз-
на тите Теракотни икони од Виница во неколку реномирани музеи во повеќе европски кул-
тур ни, научни и политички центри, во периодот 1992-2002 година. Теракотните икони од 
Ви ница ја имаа културната дипломатска мисија и станаа најекспортиран музејски бренд 
на Република Македонија препознатлив во културната и научната јавност. Драгиша Здрав-
ков ски паралелно работи и на донесување и поставување големи изложби од странство 
во Македонија. Како програмски директор и како в.д. директор на Музејот на Македонија 
по кажува големо разбирање за современото ликовно творештво, за младите уметници и 
гри жа за постарите. 

На полето од издавачката дејност Драгиша Здравковски е секретар на Редакцијата на 
реномираното археолошко списание Macedoniae acta archaeologica од бр. 8 до бр. 15 и член 
на Претседателството на Македонското археолошко научно друштво. Драгиша Здрав ков-
ски беше претседател и член на повеќе управни одбори и совети на неколку музејски инс-
титуции во Македонија, како и разни работни комисии. Тој беше и член  во Советот за ку л-
ту ра на Министерството за култура. Во 2014 година Драгиша Здравковски е предложен за 
нај високата државна награда „23 Октомври“ што се доделува за особен придонес на полето 
на културата на Република Македонија.

Ангажманот како коавтор на проектот Неолитското село во Тумба-Маџари, пре зен-
тацијата и афирмацијата на културното предисториско наследство на Република Ма ке до-
ни ја, заслужено му се верификува преку неколку признанија.

Дел од наведените професионални активности се непобитна потврда за богатата ка рие-
ра на Драгиша Здравковски во полето на археологијата и, воопшто, на музеологијата, ис-
ка жана преку истенченото чувство за важноста, и улогата во негувањето на националниот 
дух, користејќи го вешто во афирмацијата и презента цијата на културното наследство во 
Ре публика Македонија и во странство. 

Времето веројатно ќе покаже дека јас сум една од една од ретките и среќните во ма ке-
дон ската археологија што судбината за соработник и пријател ми дари човек како Драгиша 
Здрав ковски. Се надевам дека некогаш нашите патишта повторно ќе се сретнат таму некаде 
во непознатото, а јас дотогаш со почит и љубов ќе го негувам споменот за него и неговото 
дело!

Елена Стојанова-Канзурова

IN MEMORIAM, Драгиша Здравковски (1952-2015)
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IN  MEMORIAM

РАДМИЛА ПАШИЌ
(1931-2015)

За развитокот на археолошката дејност во Македонија од круцијално значење беше ге-
не рацијата македонски археолози што својата активност ја врзуваа за седумдесеттите и 
осум десеттите години од минатиот век. Тогаш, со реализирањето на низа повеќегодишни 
кон тинуирани истражувања на различни археолошки пунктови, главно, во Скопско, По вар-
дар јето и во Пелагонија, се создаде вистинска клима за подем на македонската археологија 
и музеологија до височини што го претставуваа самиот врв на тогашната југословенска ар-
хео логија.

Меѓу носителите на тие активности, со својата посветеност и професионалност, се ис-
так  нуваше Радмила Пашиќ. Родена во Струшко, но со образование стекнато во Белград, 
каде дипломирала и магистрирала на Катедрата за археологија на Филозофскиот факултет, 
Рад мила претставуваше вистински претставник на своето време. Таа беше еден од тие 
струч њаци што ја отворија вратата за систематски археолошки истражувања на железното 
вре  ме во Македонија, а со тоа и за формирање на една од најбогатите и најзначајните збир-
ки во тогашниот Археолошки музеј на Македонија. 

Како кустос за железно време целиот работен век го помина во Археолошкиот музеј и 
го посвети на откривање, научно вреднување и афирмирање на археолошките вредности 
од помладата праисторија во Македонија. Со нејзината теренска активност отпочнаа ис-
тражувањата во Скопско, на локалитетите во Волково, Орешани, Бразда, Нерези, Сту де ни-
ча ни. Денес овие локалитети претставуваат едни од најзначајните пунктови за познавање 
на железното време и раната антика во Скопската Котлина. За истакнување се и нејзините 
ис копувања на Орлови Чуки во Стар Караорман и на Дабици во Сопот. 

Сепак, најголемиот дел од нејзината професионална активност беше поврзана со ис-
тражување на региониот на Долното Повардарје, поточно, со реализирањето на по ве ќе го-
дишните ископувања на железнодопските некрополи во Гевгелиско (Сува Река и Милци) и 
Валандовско (Марвинци и Дедели). Токму нејзините откритија го афирмираа тој регион како 
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еден од најразвиените култури на Балканот, познат во науката како Гевгелиска или Дол но-
вар дарска група на железното време. Денес е незамислива сликата за железното време на 
Бал канот без податоците обезбедени со теренските активности на Радмила Пашиќ, како 
и постојаната музејска поставка на нашиот најголем, денес државен музеј без наодите од 
неј зините ископувања. Тие што имаа среќа да соработуваат и да бидат во нејзина близина 
имаа многу што да добијат и да научат од Радмила Пашиќ на професионално поле. Еден од 
тие среќници бев и јас како нејзин прв соработник уште од студентски денови, па сè до неј-
зи ното прерано заминување, за што вечно ќе ја има мојата благодарност. 

Драги Митревски

IN MEMORIAM, Радмила Пашиќ (1931-2015)
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IN  MEMORIAM

ЖИВОЈИН ВИНЧИЌ 
(1930 – 2017)

Живојин Ж. Винчиќ е роден на 27.10.1930 година во Крагујевац, СР Југославија, а починал 
на 20.09.2017 година во Скопје. Потекнува од сиромашна фамилија и во раните години од 
свое то детство останува без своите родители. Основното и средното образование го стек-
ну ва во Белград, Нови Сад и Шабац, поради што дел од својот живот во раната младост 
го поминува како селски слуга, рибарски чирак, бродар и партизански курир. Апсолвира 
на Теолошкиот факултет во Белград во 1955 година, а во 1959 година, дипломира на Фи-
ло  зофскиот факултет во Белград - група археологија. На истиот факултет ги завршува ма-
гис терските студии во 1982 година, со одбрана на научниот труд „Хидроинсталации на 
ан тичките градови во Србија и Македонија“. Во 1992 година се стекнува со титула доктор 
по археолошки науки со одбрана на тема „Тиквешијата во светлината на археолошките 
ис тра жу вања“. 

Од 1960 година е вработен во Републичкиот завод за заштита на спомениците на кул-
ту рата - Скопје, како референт по археологија, каде во текот на неговиот работен век ги 
стек нува сите потребни звања, кои се доделувани од страна на матичната институција по 
основ на неговите стручни достигнувања. Се пензионира во 1996 година. Во истиот пе-
риод веднаш по неговото пензионирање е ангажиран од страна на неговата матична инс-
ти туција како управник на археолошкиот локалитет Стоби. 

Во текот на работниот стаж, господин Живојин Винчиќ, бил ангажиран на голем број 
прое кти од областа на археологијата и заштитата на најзначајните споменици на културата 
во Република Македонија, како што се „Св. Пантелејмон“ - гробот на Св. Климент - Охрид, 
„Св. Леонтие“ - Водоча, комплексот цркви во с. Мородвиз и други. 

Најзначајни негови ангажмани во делот на археологијата се на археолошките ло ка-
ли  тети: Хераклеја Линкестидска, Стоби, Скупи, Баргала, Идомене - с. Марвинци и многу 
други, повеќе или помалку познати археолошки локалитети, коишто резултати во нај-
го  лем дел се објавени во стручната литература на републичко и сојузно ниво. Автор е и 
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коавтор на археолошките карти на територија на општинските собранија (стара поделба): 
Ка вадарци, Неготино, Гевгелија, Радовиш, Куманово, Кичево и Гостивар. Автор е на архео-
лош ките подлоги на: Варош - Прилеп, Демир Капија, Нов Дојран и Кочани. Учесник е на 
број ни конгреси и симпозиуми во земјата и странство. За активностите на полето на заш-
ти тата на културното наследство ја добива највисоката титула - конзерватор-советник, а за 
истражувачките достигнувања во полето на археологијата од страна на Битолскиот Уни-
вер зитет и Научниот совет на Институтот за Старословенска култура во Прилеп, избран е 
во научен советник.

За успешната и плодна соработка од повеќе органи и организации од областа на кул ту-
ра та во Република Македонија, има добиено признанија и благодарници. 

Како врвно признание се смета Медалот за храброст, Орден на трудот со сребрен венец 
и Јубилеен медал за заштита на спомениците на културата на СФРЈ.

 Миле Велчовски 

IN MEMORIAM, Живојин Винчиќ (1930-2017)
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IN  MEMORIAM

ЌИРО АНГЕЛОВСКИ 
(1947-2016)

Ангеловски М. Ќиро е роден 24.01.1947 година во Неготино. Завршил училиште за при-
ме нета уметност во Скопје, а во 1976 година дипломирал на Филозофскиот факултет, група  
Историја на уметност. Од 1978 година е вработен во Општинската установа Музеј на град 
Не  готино како историчар на уметноста – археолог, воедно и раководител на институцијата 
сè до 1999 година. Повторно е избран за директор на ОУ Музеј на град Неготино во март 
2005 година, сè до декември 2009 година, а во јануари 2011 година се пензионира. По крат-
ко боледување на 69 годишна возраст почина на 25 јуни 2016 година. Во неговата ра бот-
на биографија се запишани бројни значајни остварувања на полето на музејската деј ност 
посебно во областа на археологијата. Учесник е во основањето на ОУ Музеј на град Не -
готино, нејзиното ликовно и функционално, како и презентационо поставување. Автор е 
на две постојани поставки во музејот и тоа постојаната музејска поставка од областа на 
ис торијата “Неготино и не го тинско од Илинденскиот период па сè до завршувањето на 
Вто рата светска војна“, пос то јаната музејскa поставка од областа на археологијата како 
и на многубројни изложби од ли ковната дејност. Со добиените звања виш кустос и кустос 
со ветник раководител е на по ве ќе научно-истражувачки проекти од областа на ар хе оло ги-
ја та, во регионот на општина Не готино, на следните археолошки локалитети:  Ќофкарец - с. 
Долни Дисан, Трнче - с. Пепелиште,  Бела Земја - с. Пеплиште, Попот - с. Тремник, Чаир Рид 
- с. Тремник,  Слатина - с. Прждево и Градиште - Неготино.

Драгица Чекорова
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IN  MEMORIAM

ЃОРГИ ДИМОВСКИ-ГОГО 
(1980-2016)

Тешко се помиривме со реалноста дека меѓу нас го нема нашиот Гого, а уште потешко се 
наоѓаат зборови за да се опише прераната загуба на еден скромен, упорен, трпелив, само-
пре горен уметник, скулптор, конзерватор, керамичар, сликар, иконописец.

Својата љубов кон керамиката и вајарството Гого ја усовршуваше во Средното училиште 
за применета уметност „Лазар Личеноски“ - Скопје, отсек керамика, на Факултетот за ли-
ков ни уметности - Скопје, каде што дипломираше 2005 годиина на Отсекот за вајарство 
со кон  зер вација и реставрација, а во 2011 година се здоби со звање магистер на ликовни 
умет ности од областа - вајарство. 

Уште за време на студирањето, а и подоцна со самото вработување, беше активно вклучен 
во повеќе проекти во нашата установа, и тоа на изработка на техничка документација од 
локалитетот Хераклеја Линкестис, конзервација и реставрација на ѕидното фреско сли карс-
тво, конзервација и реставрација на праисториска и античка керамика, исцртување и кон-
зервација на мозаици, изработка на кукли манакени за етнолошки музејски експонати из-
ра ботка на копии од музејски предмети од локaлитетот Хераклеја Линкестис за потребите 
на сувенирницата. Од 2010 година е вработен на неопределено работно време во Заводот 
за заштита на спомениците на културата и музеј - Битола.

Неговата темелност, прецизност, инвентивност и креативност посебно доаѓа до израз 
на неговите авторски монументални скулптури на Карло Велики (Министерството за над-
во  решни работи - Скопје), Јарослав Мудриот (Министерството за надворешни работи - 
Скопје), Мелпомена (Македонски народен театар - Скопје), Терпсихора (Македонски на ро-
ден театар - Скопје), Јован Владислав (мост „Око“ - Скопје).

Покрај сите овие активности, Гого посебно внимание посветуваше на својата надоградба 
со учество на повеќе семинари и симпозиуми за конзервација и реставрација, и тоа во 
Прилеп (2002), Солун - Грција (2007), Битола - ИМГ (2008), Струмица - ИМГ (2009), Охрид 
(2010), а посебно во меѓународниот археолошки проект Balkan Heritage - како предавач во 
ра ботилниците за техничка документација и конзервација на керамика.
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Со овие дела учествуваше на повеќе групни изложби, и тоа во Скопје (2006), Битола 
(2005-2006), Прилеп (2008) и на сите изложби на Друштвото на ликовни уметници - Битола. 
Не говите самостојни изложби беа во Битола (2005) и Струмица (2008).

Неговиот вложен труд, неговата креативност и перфекција беа соодветно наградувани 
со добивањето на прва награда на конкурс за Споменик на битолските бранители - Битола, 
втора награда за Коњанички споменик на Никола Карев - Скопје, втора награда за Споменик 
на дедо Кољо Добровенски - Општина Новаци, трета награда за Коњички споменик на 
Карпош - Скопје, изведбена награда на конкурс за скулптурите на Мелпомена и Терпсихора 
- Маке донски народен театар - Скопје, како и прва награда за идејно решение за подигање 
на спомен-обележје на Александар Турунџев 2016 година, која е добиена постхумно. 

Неговиот ентузијазам и креативниот творечки занес нагло беше прекинат со неговата 
не  надејна и прерана смрт. Тоа е реалноста. Иако физички Гого не е меѓу нас, споменот на 
не говиот лик и дело ќе бидат дел од нас, неговите колеги, соработници, пријатели.

Нека му е вечна слава.

Лидија Достовска

IN MEMORIAM, Ѓорги Димовски - Гого (1980-2016)
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