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Бојан ТАНЕСКИ

Bojan TANESKI

ЗАШТИТНИ АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА KAJ

RESCUE ARCHAEOLOGY EXCAVATION NEAR

„PEJČINOVCI“ IN VAROŠ - OHRID

„ПЕЈЧИНОВЦИ“ ВО ВАРОШ - ОХРИД

УДК 902.2:903.2(497.771)

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Охрид
bojantaneski@yahoo.com

Предметната локација се наоѓа во старото
градско јадро на Охрид (Варош), на улица „Христо Узунов“, на просторот помеѓу црквите Големи
Свети Врачи и Света Варвара.
Археолошките истражувања имаа заштитен карактер со оглед на тоа што на оваа катастарска парцела (КП 15897, КО Охрид 3) е предвидена изградба на приватен станбен објект. Истражувањата се изведоа во периодот од 26.10 до
22.11.2016 год.
На оваа парцела во 2014 год. е срушен приватен станбен објект кој припаѓал на семејството
Пејчиновци. При рушењето на објектот, голем дел
од градежниот шут е употребен за нивелирање на
теренот кој го следеше природниот пад од запад
кон исток (ил. 1).
Бидејќи на оваа локација досега не се вршени археолошки зафати, овие истражувања се

The researched location is near the old city
core of Ohrid (Varoš), at the Hristo Uzunov street, in
the area between the churches Golemi Sveti Vrača
(Saint Healers) и Saint Barbara.
This was a rescue archeology, taking into account that it was foreseen to build a private residential building on this cadastral parcel (cadastral
parcel 15897, cadastral municipality Ohrid 3). The
research was conducted in the period between 26
October and 22 November 2016.
A private residential building was demolished on this parcel, one that belonged to the family
Pejčinovci. While demolishing the building, a large
part of the construction debris was used for levelling of the field, at the same time taking into consideration the natural fall from the west towards the
east (fig. 1).
Since no archaeological activities had been
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Ил. 1 - Пред Истражување

Ил. 2 - Современ градежен шут со горетина

Fig. 1 - Before the excavations

Fig. 2 - Contemporary construction waste with burnings

одвиваа во правец на откривање и документирање на вертикалната стратиграфија на овој дел
од заштитеното градско јадро.
Истражувањето се одвиваше во правоаголна сонда со димензии 8,00 х 4,80 м, истата ја следи поставеноста на локацијата во правец северозапад – југоисток. Сондата се протега во квадратите В/1-13, В/1-14; В/2-1, В/2-2 и В/2-6, во рамките
на индивидуална квадратна мрежа поставена за
ова истражување.
На целиот северозападен простор од сондата (кв. В/1-13, 14; В/2-1 и 2), од ▼720,54 до ▼719,28
се ископуваше слој од современ градежен шут
од кршен камен, фрагментирани покривни ќерамиди – турски тип, варов малтер со жолта и сина
– мастило боја, плитар и горетина (ил. 2). Оваа
вертикална стратиграфија укажува на две фази
во градбата од куќата на Пејчиновци. Во првата
фаза, несомнено, постоел подрумски дел, кој во
втората фаза е исполнет со градежниот шут од
првичниот објект, кој според големите количини
на гареж и пепел настрадал во пожар. Градежниот шут е, всушност, употребен за нивелирање на
просторот врз кого е поставено подното ниво од
ситен и среден кршен камен во вид на калдрма од
втората фаза на куќата од Пејчиновци.
Со отстранувањето на овој слој, на ▼719,28
се појавија големи кршени камења и фрагментирана градежна керамика (тегули и тули) во жолтеникаво – зеленкаст плитар, најверојатно руше-

undertaken at this location, this research was
aimed at discovery and documenting of the vertical
stratigraphy of this part of the protected city core.
The research was conducted in a rectangular
probe with dimensions of 8.00 х 4.80 m, which followed the position of the location in the direction
northwest - southeast. The probe extends in the
squares В/1-13, В/1-14; В/2-1, В/2-2 and В/2-6, within
the framework of the individual square net placed
for the purposes of this research.
A layer of contemporary construction debris
was being excavated from the total northeastern
space of the probe (squares В/1-13, 14; В/2-1 and 2),
from ▼720,54 until ▼719,28. This debris was composed of broken stones, fragmented roof tiles of
Turkish type, lime mortar with yellow and blue –
ink colour, adobe and burnt soil (fig. 2). This vertical
stratigraphy points out to two stages of construction of the house of Pejčinovci. In the second stage
it is indubitably that there was a cellar, which was
filled with the construction debris from the initial
building. This building must have been caught in a
fire, according to the copious amounts of grime and
ashes. The construction debris was actually used for
levelling of the space, on top of which the floor level
was placed, which was built of small and broken
stones looking like pavingstone from the second
stage of the house of Pejčinovci.
The removal of this layer ▼719,28 showed
large broken stones and fragmented construction
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ceramics (tegulae and bricks) in yellowish-greenish
adobe, which was most probably a demolished layer (fig. 3). In parallel with the demolished layer, at
▼718, 96, a large amount of water appeared, which
the further chemical analyses showed to be part of
the waterwork network from the old Town of the
city of Ohrid (fig. 3).
Hoping that the water problems would be
solved, the research was aimed towards the eastern
part of the probe В/2-2.
In the course of removal of the contemporary construction debris, at ▼719,90, a group of
middle-size broken stone and lumps of lime mortar
appeared. The nice clearing up showed that this is a
vaulted tomb extending in the direction east – west.
The tomb was built of middle-size and large
broken stones, placed in horizontal rows, in the
technique of a “dry wall”, without the use of mud,
which is the reason for the wall’s porosity, especially at the external side. The lime mortar was used as
binder only when forming the vault, where, apart
from limestone, travertine stones in trapezoide
shape were used. The tomb was built as one entity
without dilation between the walls, with one internal face (fig. 4 - 6). The external dimensions of the
tomb are: 2.10 m of length, 1.50 m of width and 1.40
m of height.

Ил. 3 - Рушевински слој
Fig. 3 - Layer of debris

вински слој (ил. 3). Паралелно со рушевинскиот
слој на ▼718, 96 се појави голема количина на
вода, која со понатамошни хемиски анализи се
покажа дека потекнува од водоводната мрежа на
стариот дел од градот Охрид (ил. 3).
Со надеж дека проблемот со водата ќе
биде решен, истражувачките работи беа насочени во источниот дел од сондата В/2-2.
При отстранување на современиот градежен шут, на ▼719,90 се откри групација од среден
кршен камен и грутки од варов малтер. Финото
расчистување покажа дека се работи за засводе-

Ил.4 - Гробница пред отворање
Fig. 4 - Tomb before the opening

[59]
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на гробница со правец на протегање исток – запад.
Гробницата е изградена од средни и големи кршени камења, поставени во хоризонтални
редови, во вид на сувоѕид, без употреба на кал,
што е и причина за порозноста на ѕидот, особено
од надворешната страна. Варовиот малтер како
врзивно средство е употребен само при формирањето на сводот каде покрај камен варовник,
се употребени и бигорни камења со трапезоидна
форма. Гробницата е изградена како една целина
без дилетација меѓу ѕидовите, со едно внатрешно
лице (ил. 4 - 6). Надворешните димензии на гробницата се 2,10 м должина, 1,50 м ширина и 1,40 м
висина.
Внатрешноста на гробницата беше исполнета со темнокафеава – глинеста земја со големо
присуство на ситен камен, современ отпад (разни
пластични делови, парчиња од кожа) и фрагменти од современа садова керамика. Овој слој беше
следен низ целиот процес на истражување, односно до ▼718,38, до појавата на вода. Внатрешноста,
или комората на гробницата е со димензии 1,70 м
должина, 0,70 м ширина и 1,15 м висина.
Самиот слој со присуство на современ отпад укажува дека гробницата била отворена и
секундарно употребена во текот на XX век, и тоа,
најверојатно, при градењето на куќата од Пејчиновци – источниот ѕид од куќата беше поставен
директно врз сводот од гробницата, што придонесло и за големите оштетувања на овој дел од
сводот.
Во отсуство на движен материјал кој би потекнувал од периодот на изградба на оваа гробница, недостасуваат можности за прецизно датирање. Сепак, архитектурата и аналогиите упатуваат на доцната антика. Овој тип на гробна архитектура е присутен на повеќе простори во Охрид,
и тоа: во северната половина од внатрешноста
на Самуиловата тврдина/цитадела (Уч Кале), на
падините од надворешната страна покрај северниот бедем од цитаделата и подградието источно од комплексот Горна Порта, во Месокастро и
Кошишта, како и на простор од Старата Чаршија,
меѓу Али Пашината џамија и стоковната куќа

Arheološki Informator, vol. 3

Ил. 5 - Гробница после истражување
Fig. 5 - Tomb after the research

The inside of the tomb was filled with darkbrown clayish soil with a large presence of small
stones, contemporary waste (various plastic parts,
hide parts) and fragments of contemporary ceramic
vessels. This layer was monitored during the entire
process of research, i.e. until ▼718,38, when the
water appeared. The interior, or the chamber of the
tomb, has dimensions of 1.70 m of length, 0.70 m of
width and 1.40 m of height.
The layer itself with presence of contemporary debris, points out that the tomb was open and
secondarily used in the course of the 20th century
and most probably, in the process of construction
of the house of Pejčinovci – the eastern wall of the
house was set up directly on the vault of the tomb,
which contributed for the grave damage of this part
of the vault.

[60]

Б. Танески - Археол. иск. : „Пејчиновци“, Варош - Охрид

B. Танески - Archaeol. Excav.: „Pejčinovci“, Varoš - Ohrid

Ил. 6 - Дигитален цртеж од гробница

Fig. 6 - Digital drawing of the tomb

„Билјана“.
Во обид да ја утврдиме вертикалната стратиграфија на локацијата, со сè уште нерешен
проблем со водоводната цевка, во западниот дел
од сондата беше поставена потопна пумпа која
делумно ја повлече водата, но остави големи количини од кал. Во тие услови, во централниот дел
од сондата направивме мала контролна сонда со
димензии 2,00 х 1,00 м и со правец на протегање
север – југ.
Споменатата рушевина од тегули, камен и
плитар се протега во длабочина од околу 1 м до
▼717,72 (воедно најниска точка на истражување),
на кое ниво се појави цврста подлога, најверојатно камен. И покрај упорната заложба за идентификација на ситуацијата, големото присуство на
вода и кал тоа го оневозможија.
Во текот на истражувањето беа откриени
вкупно три движни наоди и тоа:
1. Прешлен од камен, Рн -1/16, во слој од современ шут (ил. 7 - I);
2. Коскен предмет, Рн-2/16, во слој од современ шут (ил. 7 - II);
3. Кремен, Рн-3/16, при истражување на
гробница (ил. 7 - III).
Во 2018 година, источно од оваа локација,
на соседната катастарска парцела 15898 се извршија заштитни археолошки истражувања. Иако
оваа парцела се наоѓа на пониска изохипса, сепак, резултатите од истражувањата треба да се
земат во предвид. Истражувачите, врз основа

In the absence of moveable materials, which
would originate from the period of building of this
tomb, possibilities for precise dating lack. However,
the architecture and analogies point out to the late
Antiquity. This type of burial architecture is present
on several occasions in Ohrid, namely: in the northern half of the interior of Samoil’s fortress/citadel
(the Kale), at the slopes of the external side near the
northern rampart of the citadel and the suburbs to
the east of the complex Upper Gate, in Mesokastro
Košišta, as well as at a space of the Old Bazaar, between the mosque of Ali Pasha and the department
store Biljana.
Attempting to define the vertical stratigraphy of the location, where the problem of the water
supply pipe, a submersible pump was placed which
partially sucked the water, but it left behing large
amounts of mud. In such conditions, in the central
part of the probe, we conducted a small control
probe with dimensions 2.00 х 1.00 m and with a direction of extension from north to south.
The mentioned ruins composed of tegulae,
stone and adobe extends at a depth of about 1 m to
▼717,72 (which is probably the lowest point of research). At this level, a solid layer appeared, most
probably a stone. In spite of the persistent efforts
for identification of the situation, the amounts of
water and mud prevented us from this.
In the course of research, a total of three
moveable finds were discovered, namely:
1. Stone spindles, Рн -1/16, in a layer of con-
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temporary debris (fig. 7 - I);
2. Bone item, Рн-2/16, in a layer of contemporary debris (fig. 7 - II);
3. Flint, Рн-3/16, while researching a tomb
(fig. 7 - III).
In 2018, to the east of this location, rescue archeology was conducted at the neighbouring cadastral parcel 15898. Although this parcel is located at
a lower contour line, however, the research results
need to be taken into account. The researchers
who, on the basis of the discovered architectural
elements, decoration and the movable finds, concluded that a prophane building existed in the period between the late 3rd century until the first half
of the 5th century A.D. This building had two apse
rooms, reinforced with buttresses on the outside.
The walls were carefully built of lime mortar and
lines of brick, bound in lime mortar. The building
is spreading towards the neighbouring cadastral
parcels1.
The existence of this building, as well as the
presence of the sacral items in the near vicinity,
witness the intense construction activity at this
area which was going on in the period of late Antiquity.
The conclusion arising from all of this is that
the current vaulted tomb of the Pejčinovci site may
be placed in the archaeological context as a sepulchral architectural segment in the framework of
the vertical and horizontal stratigraphy of this
space between Varoš - Ohrid.

Ил. 7 Наоди од истражување
Fig. 7 Findings from the research

на откриените архитектонски елементи, декорацијата и движните наоди, констатираа постоење
на објект од профан карактер кој опстојувал во
периодот од доцниот III до прва половина на V
век н.е. Објектот има две апсидални простории,
зајакнати со контрафори од надворешната страна. Ѕидовите се грижливо градени од камен варовник и редови од тула, врзани со варов малтер.
Објектот се шири кон соседните катастарски парцели1.
Постоењето на овој објект, како и присуството на сакралните објекти во непосредна
близина, зборуваат за интензивна градбена активност на овој простор во периодот на доцната
антика.
Од сето, произлегува дека и актуелната засводена гробница од локалитетот „Пејчиновци“
може да се стави во археолошкиот контекст како
сепулкрален архитектонски сегмент во рамките
на вертикалната и хоризонталната стратиграфија
на овој простор од Варош - Охрид.

1 Research leader was Valentina Petruševska Petroska, MA,
report no. 09-464/11 of the 30 August 2018

1 Раководител на истражувањето м-р Валентина Петрушевска
Петроска, Извештај бр. 09-464/11 од 30.08.2018 год.
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