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ДОЦНОАНТИЧКА ТВРДИНА КАЈ

LATE ANTIQUE FORTRESS AT

„ГРАДИШТЕ“ – БИСЛИМСКА КЛИСУРА

“GRADIŠTE” – BISLIM GORGE

ИЗВЕШТАЈ ОД ИСКОПУВАЊАТА ВО 2020 г.

REPORT OF EXCAVATIONS IN 2020
УДК 902.2(497.721)”652/653”

НУ Музеј Куманово
dejangorgievski@gmail.com

Локалитетот Градиште кај с. Пчиња (y:7563,
x:4657, КП 1917, КО Пчиња) е сместен во средишниот
дел на Бислимска Клисура. Клисурата претставува
своевиден микрорегион, подрачје кое изобилува
со пештери и стрмни карпи, изолирано од урбанизираното опкружување. До локалитетот се пристапува само пеш, по 45 минути одење по трасирани
патеки од северниот крај на селото Пчиња, кои минуваат низ карпестиот терен (ил. 1). Поради таквата местоположба, локалитетот е релативно добро
сочуван, особено неговиот југоисточен бедемски
ѕид, кој на некои места го има во висина од околу
2м. Сместен е на самиот брег на реката Пчиња, без
визуелна комуникација со околината (ил. 2). Но, во
непосредна близина, кон север на клисурата, се
наоѓаат уште два локалитети, кои претставувале
заштита на тврдината. Највисоката кота на локалитетот е 343 м, а самото утврдување претставува кар-

The site Gradište near the village of Pcinja
(y:7563, x:4657, КP 1917, КО Pcinja), is located in
the middle of Bislim Gorge. This gorge is a microregion, an area with multiple caves and narrow
rocks, isolated from the urbanized surrounding.
The site is accessible only by 45 minutes walk on
rocky terrain, through a traced path from the
north end of the village of Pcinja (fig. 1). Therefore,
the site is relatively well preserved, especially its
southeastern defensive wall, where it’s aprox.
2m in height. Located on the left bank of the
river Pcinja, the site has no visibility with the
surrounding (fig.2), but, near the fortress, on the
north, there are two more late roman sites, that
had protective role for Gradište. The highest spot
on the site is 343 m., the fortress itself is on rocky
terrain, extremely unfavorable for living on its
middle and northern part.
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Ил. 1 - Градиште – Бислимска Клисура (Google Earth)

Fig. 1 - Gradište – Bislim (Google Earth photo)

песта површина, која во средишниот и северниот
дел е стрмна и непогодна за живеење.
Локалитетот е рекогносциран и документиран во повеќе наврати од страна на НУ Музеј
- Куманово, но најпрегледно е објавен од страна
на Зоран Георгиев (Георгиев, Зоран. 1989. „Градиште – с. Пчиња – Доцноантички и рановизантиски кастел“. Macedoniae Acta Archaeologica 10:
199-214). Таму е претставен план на локалитетот,
со забележливи три фази во изградбата на утврдувањето, општа хронологија на наодите (4-6 век)
и карактерот на утврдувањето (ил. 3). Оттогаш,
освен зголемената вегетација на самиот локалитет, поголеми интервенции (оштетувања) се забележуваат само на источното (најлесно пристапно)
чело на тврдината, каде што е оштетен источниот
ѕид на утврдувањето и северниот ѕид на кулата.
Ископувањата на НУ Музеј- Куманово, во
2020 г., беа насочени на просторот западно од источната кула, на местото каде што, според постарите жители на селото, при собирање на градежен
материјал биле извадени и три столба „од стара

The site is surveyed and documented on a
few occasions by NI Museum of Kumanovo, but it
was first published by Zoran Georgiev (Георгиев
1989, 199-214), where the plan of the site is given
(with three phases of building), as well as the basic
chronological frame of the findings (4-6th c.) and
the type of the settlement (fig. 3). Since then, except
for the growing vegetation, only a few interventions
(destructions) can be noticed, on the eastern (most
accessible) part of the fortress, where the eastern
defensive wall and the northern wall of the tower
are damaged.
Our excavations were located on the area west
of the eastern tower, on a place where, according to
local habitants, while collecting building material,
three columns from “an old church” were found.
Because of the small budget, the excavations were
concentrated on a single trench. Previously, we
have conducted GPR surveys on two locations of
the fortress (west of the eastern tower and on the
northwest terrace)1, and the results pointed on the
1 The recordings were made by R. Ivanovic and P. Sinadinovski.

[42]
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Ил. 2 - Поглед кон локалитетот од југ

Fig. 2 - The site from south

црква“. Поради преполовениот буџет за ископување, ископувањата беа само во една сонда. Претходно, беа направени геофизички истражувања со
GPR на две локации на локалитетот (западно од источната кула и на северозападната речна тераса)1
кои укажуваат на поголема градба на источната
страна на локалитетот. Од снимките се забележува дека површината е прекопана во поново време
(што се совпаѓа со податоците за користење на локалитетот како мајдан), но и структура која е паралелна со ѕидот кој бил видлив на рекогносцирањето на Георгиев, а се наоѓа на ок. 1,40 м од ѕидот
(што беше потврдено од ископувањата подоцна),
како и остатоци од стабилна подна површина. Ова
беа доволни податоци за да можеме точно да ја поставиме сондата и да добиеме резултати.
Сондата беше со димензии 6м (исток-запад)
x 5м (север-југ). Поради тешката пристапност и
ограниченото време за работа во лоши временски

existence of a larger building on the east side of the
fortress. It can be noticed that the area is excavated
few decades ago (as it was told by the locals), but also,
the results show a structure (wall) of 1.4 m, parallel
with the wall that Georgiev has noticed (confirmed
with the later excavations), as well as the remaining
of the stabile floor. This data was enough for us to
locate the trench in an appropriate position and to
accomplish the results of the excavations.
The trench was 6m(east-west)x5m(northsouth) by size. Because of the difficulties in
accessibility, as well as the limited period to work
in a severe weather condition, we couldn’t measure
the exact level of the site, therefore, all of the levels
are taken in course of absolute height of 1000 m
above sea level.
Visible wall build with irregular stone and
mortar could be noticed on the beggining of the
excavation. The wall (wall 1) is 66cm wide and 4,37
m long (beginning from the west end of the trench).,

1 Снимањата беа направени од страна на Р.Ивановиќ и П.
Синадиновски. За искажаната помош и соработка, топло се
заблагодарувам на НУ Археолошки Музеј на С. Македонија.

For the assistance and cooperation, I warmly thank the NI
Archaeological Museum of S. Macedonia
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Ил. 3 - План на локалитетот (според З. Георгиев)

Fig. 3 - Plan of the fortress (Z. Georgiev)

услови, не успеавме да добиеме репер со точна надморска висина, поради што висините се земени со
апсолутен репер од 1000 м надморска висина.
Со самото отстранување на површинскиот
слој се појави јасна контура на ѕид со неправилно
обликуван камен и малтер. Ѕидот (ѕид 1) е со дебелина од 66 см и се протега во должина од 4,37 м од
западниот профил, по што е прекинат и се јавува
пониско за 0,35 м (прекинот претставува отвор кој
подоцна бил пополнет). Тој е во насока запад – исток, со благ отклон кон север од 3 степени.

that it is cut and can be noticed on a lower level
(0,35 m). The cut was once an opening that was filled
later. The wall is west-east in direction, going north
for 3 degrees.
South of wall 1, on a 1,7 m distance, a large
concentration of stone appeared, not in order, but
with visible direction west-east, parallel with the
wall. This structure was called Wall 2. It is a mud
wall, with irregular stones build in one row for 2m,
after what it is in two rows and somewhat more
stable. It is built in a layer of brown, granulated, and

[44]
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Ил. 4 - Подно ниво (цртеж С. Цветановска)

Fig. 4 - Floor level ( S. Cvetanovska)

Јужно од него, на растојание од 1, 7 м се
јавува поголема концентрација од камен, без некој ред, но со јасно видлива насока на протегање
запад-исток, паралелен со ѕид 1, кој го евидентиравме како ѕид 2. Станува збор за сувоѕид, од неправилен камен, кој во должина од 2 м од запад е
во еден ред, а потоа се следи во два реда и е нешто
постабилен. Поставен е во слој од кафеава, зрнеста и хумусна земја. Иако не би можел да носи
некаква градба, очигледно е дека станува збор за
своевидно оградување од подоцнежен период, на
иста висина како и горните коти на ѕидот 1. Сличен таков ред на камен прави и т.н. ѕид 3, кој гради
агол со ѕид 1 и ѕид 2 на 2,19 од западниот профил,
во насока север – југ. Повторно, станува збор за понови интервенции кои не носеле никаква градба.
Со отстранување на овие преградби, ситуацијата се менува, земјата станува растресита и

humus earth. Although it is inappropriate for any
kind of building, it is obvious that it is representing
some kind of enclosure from later periods, on the
same level as the top of wall1. A very similar opus
has wall 3, it has an angle with walls 1 and 2 on a
2,19 m from the west, in a north-south direction.
Once again, it is a later structure, not connected
with the original building.
After removing those two structures, the
earth became more loosely, white, mixed with
mortar and broken bricks, particularly on its
northern part, in the area below and north from
wall 2. The same, white earth is appearing until
the floor level, and the floor is 0.96 – 1.05 m lower
from the top of wall 1 (fig. 4,5). The floor is made on
a flattened rock, covered with clay and hydrostatic
mortar. Floor bricks are on this mortar, various
in dimensions (35 х 26 х 2; 35 х 26 х 3; 32 х 24 х 2

[45]
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Ил. 5 - Поглед од југ кон север
Fig. 5 - Trench 1, from south
to north

бела, со големи примеси од малтер и тегули, особено во северната половина, односно на просторот под и северно од ѕидот 2. Истата, бела земја се
забележува сè до подното ниво кое е за 0.96-1.05
м пониско од најгорниот ред камења на ѕид 1 (ил.
4, 5). Самиот под е формиран со зарамнување на
стерилната карпа, која е премачкана со слој од
глина врз кој, на одделни места е сочуван премаз
од хидростатен малтер. Врз малтерот се поставени подни тули со правоаголна основа, кои варираат со димензии (35 х 26 х 2; 35 х 26 х 3; 32 х 24 х
2 см), а од кои што околу 30 се сочувани in situ. На
1, 4 м од северниот ѕид на градбата, на подното
ниво е поставен стилобат, со ширина од 70 см. Тој
е изграден од реден камен и нивелиран со тули,
кои се премачкани со малтер и е на истото ниво
како и подот со тегули. Стилобатот е уништен на
источната страна, од ров кој е прокопан по целата
должина на источниот профил и кој го уништил и
самиот под. На стилобатот се откриени три бази
за столбови, од кои западната е скоро целосно
уништена (сочуван е само дел од северната страна на плинтата), додека средната е сочувана до
самиот почеток на столбот, со димензии 45х12см
на плинтата, врз која има торус со висина 8см и
од кој веднаш започнува столбот кој, за жал, е

см), about 30 are preserved in situ. The stylobate is
constructed on a floor level, 1.4 m from the north
wall of the building, 70 cm in width. Build with
stones and leveled with bricks, it is covered with
mortar. However, the stylobate is cut on its eastern
side by a row, dug next to the east side of the trench.
There are remaining three column bases on the
stylobate – western is almost fully destroyed (only
part of the north side of the plinth is still visible),
and the one in the middle is preserved with the
beginning of the column’s drum, in size 45 x 12cm
of the plinth, 8cm torus and column preserved in 10
cm, probably without flutes. The distance between
the plinths is 1, 28 m., without any traces of barriers
or fences that will point to the division of space.
However, there are findings of few lead fragments,
that can be connected with the columns (T.2). The
east column base is preserved only as a negative cut.
There were a very small amount of findings in
this trench, probably because of the use of location as
a stone quarry, as well as the type of the building (T.1).
Speaking on the building itself, there are
lots of suggestions that this is a church building.
As Georgiev noticed, there are testimonies from
the locals that speaks on the sacral importance
of the spot, but also, a fragmented rim of pythos
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сочуван во висина од само 10 см, најверојатно
без канелури. Растојанието меѓу двете сочувани
плинти е 1,28 м, без траги од оградни плочи кои
би ги поврзувале и би имале улога на сегрегација на просторот. Пронајдени се повеќе оловни
фрагменти кои служеле како врзивно средство,
веројатно од некои делови на столбот (таб. 2). Од
источната база е сочуван само отисок во негатив.
Во сондата има исклучително мал број на
движни наоди, веројатно поради поновото користење на локацијата како мајдан за камен, а веројатно и поради карактерот на градбата (таб. 1).
Што се однесува до самиот карактер на
градбата, постојат повеќе фактори кои говорат
дека се работи за црковна градба. Како што Георгиев забележал, постојат сведоштва од мештаните кои говорат за сакралниот карактер на локацијата, но и фрагмент од питос со крстовиден жиг
и натпис ϴϵοϲ. Поставеноста на ѕидот во насока
запад-исток, како и откриениот стилобат со столбови кој формирал поделба на просторот на централен, поширок дел и страничен кораб од 1,4 м
ширина, исто така оди во прилог на идентификување на градбата како црква, најверојатно базиликална. Во таков контекст е и подот од тули, карактеристичен за овој тип градби во регионот. Она
што се спротиставува на ваквата идентификација
е малиот простор кон исток за позиционирање на
апсидата, но сепак, доколку е поврзана директно
со западниот бедемски ѕид на кој е поставена кулата, просторот е доволен за една помала апсида.
Малиот број на наоди и уништените контексти со новите прекопувања го оневозможуваат
прецизното датирање на градбата, па во овој случај хронологијата ќе ја поврземе со случајните наоди кои се објавени (4-6 век) и трите прецизирани
фази од бедемскиот ѕид, од кои последната, која
е поврзана со откриената градба, е датирана кон
крајот на 6 век. Иако се уште немаме никакви попрецизни докази, засега, изградбата на објектот,
хронолошки би ја сместиле пошироко, од 5-6 век.
За идните ископувања, планирано е да се отвори
просторот источно и јужно од поставената сонда,
со што би добиле попрецизна хронологија и поцелосна слика за изгледот на откриената градба.

with cross print of the word ϴϵοϲ was found. The
direction of the north wall (west-east), as well as the
discovery of the stylobate that separated the area in
main and side aisle with 1.4m in width, speaks in
favor to identify the building as a church, probably
as a basilica type church. In the same context is the
brick floor, typical for the churches in the region.
However, as opposite, there is a very small space
toward the east for the apse. Still, a small apse can
exist here, if it is connected with the west defensive
wall of the tower.
A small number of findings and destroyed
layers is preventing us to date precisely the building,
therefore, we will rely on the published chance finds
(4-6th c.) and the three recognizable phases of the
fortification, from whose, the latest one, connected
with our building is dated at the end of the 6th c.
Although we are missing specific findings, at this
moment, we assume that the building was erected
in the wider period of 5-6th c. As we will continue
with excavations, we plan to excavate the area east
and south of trench 1, hoping that we will have a
more precise chronology and a broader picture of
the discovered building.

БИБЛИОГРАФИЈА / BIBLIOGRAPHY
Георгиев, Зоран. 1989. „Градиште – с. Пчиња – Доцноантички и рановизантиски кастел“. Macedoniae Acta
Archaeologica 10: 199-214.

[47]

Археолошки Информатор, бр. 4

(2020) : 41-48.

T.I

T.II

[48]

Arheološki Informator, vol. 4

