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Предговор

Preface

Кон крајот на 20 и првите децении на 21 век
на територијата на Р Македонија се истражувани
стотици археолошки локалитети. Едни се со назнака
„капитални“, други плански, долгорочни и систематски
ископувања, трети имаат статус на превентивни со
заштитен режим заради инфраструктурни и земјени
работи на теренот, дел од нив се наоѓани со стручно
рекогносцирање, но има и такви кои сеуште се мета
на нелегални трагачи чија цел е „скриено азно“ што
ветува незаконска трговија.

Hundreds of archaeological sites have been
researched on the territory of the Republic of Macedonia
in late 20 and early 21 century. Some of them were
called “capital” research, others planned, long-term and
systematic excavations, still others have the status of
preventive with a protective regime due to infrastructural
and earth work on the ground, part of them were
discovered through expert field surveys, however there
are still some sites that are targeted by illegal diggers
who are trying to find “hidden treasures” that suggests
illegal trade.

Бројот на движните наоди се искачува на повеќе
стотици илјади почнувајќи од огромниот студиски
материјал до ексклузивните примери на врвни
археолошки артефакти од сите етапи на човековата
егзистенција на овие простори.

The number of movable findings amounts to
hundreds of thousands, from the huge amount of
study material to exclusive examples of state-of-theart archaeological artifacts from all stages of people’s
existence in these areas.

Археолошката
документација,
главно,
педантно ги забележува податоците на нивното
наоѓање. Медиумите, јавните гласила и социјалните
мрежи речиси секојдневно објавуваат детали за овие
откритија. Со тоа, до некаде се задоволуваат дневните
интересирања на пошироката јавност меѓутоа, за
научно фундираните статии, за анализи и расправи, за
монографии и други референтни публикации потребни
се повеќегодишни, макотрпни истражувања така што
нивниот број објективно не може да соодветствува со
новопронајдените материјали.

Archaeological documents, mainly, keep pedantic
records of data about their discoveries. Media, public
outlets and social networks publish details about these
discoveries almost daily. This somewhat satisfies the
interests of the broader public, however, scientificallybased articles, analyses and debates, monographs and
other reference publications require lengthy and vigorous
research so that their numbers cannot objectively
correspond with the newly discovered materials.
Archaeology is not and must not be an ephemeral
occurrence. Surveys, excavations, then conservation
and presentation of movable and immovable objects
are actions which will lose their credibility if they are
not verified with adequate expert interpretation before
the public. They would undoubtedly transform into
anachronistic oral legends and not into part of global
humanistic insights.

Археологијата не е и не смее да биде ефемерна
манифестација. Рекогносцирањата, ископувањата,
потоа конзервацијата и презентацијата на движните
и недвижни објекти се дејствија кои ако не се
верификуваат со соодветна стручна интерпретација
пред јавноста губат од својата веродостојност.
Тие неминовно се престоруваат (претвораат) во
анахрони, усмени преданија а не во дел од глобалните
хуманистички спознанија.

These trends and global experiences lead us
to believe that this unfavourable situation could be
overcome by establishing a publication whose name
Arheološki Informator (Archaeological Newsletter)

Како поук од овие трендови и од светските
искуства се дојде до заклучок дека овие неповолни

[7]

состојби можат да се надминат со формирање на
гласило чие име „Археолошки Информатор“ само
по себе ја објаснува намената и ја зацврстува оваа
послаба алка во нашите професионални стремежи.
Прелиминарни или претходни извештаи за третираните
локалитети, издржани елаборации за ексклузивните
наоди, рецензии за нова и провокативна стручна
литература и други информации од областа на
археологијата форматирани во куси но, содржајни
известувања можат да бидат вистински вовед за
натамошна по продлабочена работа на одделна
археолошка проблематика. Имено, од разни причини,
од непредвидливи прилики/неприлики ваквите
текстови неретко остануваат како единствени, првични
и меродавни соопштенија за извршените работи.

explains its purpose and strengthens this weak link in our
professional endeavors. Preliminary or preceding reports
on the treated sites, well-founded elaborations about
exclusive finds, reviews on new and provocative reference
publications and other information from the field of
archaeology formatted in short, but substantial reports
might be the proper introduction for further in-depth
work on particular archaeological issues. Namely, due
to various reasons and unforeseen circumstances, these
texts often remain the only competent notifications
about work that was carried out.
We believe that this would encourage many young
researchers to present, first-hand, the results of their
activities, while those with more experience to summarize
their observations on a particular issue or thesis that has
matured in their minds over time.

Веруваме дека на ваков начин многу
млади истражувачи ќе се охрабрат да ги изнесат
(презентираат) од прва рака резултати од своите
активност, додека поискусните да ги сублимираат
насобраните опсервации за некое свое видување или
теза која кај нив созреала со текот на времето.

Hoping that this initiative would be beneficial for
all, we want the Archaeological Newsletter to have a long
life, be successful and well received in the global quest for
progression of archaeological notions.
10.01.2016

Со надеж дека оваа иницијатива ќе биде од
полза за сите на списанието Археолошки Информатор
му посакуваме долговечност, успех и добар прием во
глобалната потрага за напредок на археолошката
мисла.

The editorial board

10. 01. 2017
Од редакцијата
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The archaeological site Drma (Smrđec) Bader is
located 30 km S/E of Skopje (Микулчиќ 1982, 68). A field
survey and prospecting were carried out in the 1970s
(Микулчиќ 1982, 68-70 fig. 29 и 30; Лилчиќ 2001, 177),
when surface traces from built structures and materials
were found and when a planimetry of the site was made.
Based on historic sources, the site’s position is identified
with the Baderijana fortress, i.e. the Presidium marked
on the Peuntiger Map Микулчиќ 1982, 69).

На 30 км ј/и од Скопје се наоѓа археолошкиот
локалитет „Дрма (Смрѓец) Бадер“ (Микулчиќ 1982, 68).
Во седумдесеттите години на дваесеттиот век било
направено теренско рекогносцирање и проспекција
(Микулчиќ 1982, 68-70 сл. 29 и 30; Лилчиќ 2001, 177), при
што се евидентирани површински траги од градежни
структури и материјал, а е изработена и планиметрија
на локалитетот. Врз основа на историските извори,
позицијата на локалитетот е идентификувана со
кастелот Бадеријана, односно со Президиумот
забележан на Појтингеровата карта (Микулчиќ 1982,
69).

The archaeological research at the Drma (Smrđec)
Bader site in 2014 and 2016 discovered built structures
at two points, around 30 metres distant from each other,
when parts of two buildings were uncovered; however
they have not been fully researched yet. That is why, at
this stage of the research activities, the mutual relation
between the structures discovered at the two points and
their role within a broader micro-area cannot be defined.
The monetary findings at the structures refer only to IV

Со археолошките истражувања на локалитетот
„Дрма (Смрѓец) Бадер“ во 2014 и 2016 година, беа
откриени градежните структури на два пункта,
меѓусебно оддалечени триесетина метри, при што
се евидентирани делови од два објекти кои, засега,
се нецелосно истражени. Заради тоа, во оваа фаза
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Ил. 1 - Jугоисточна просторија на објект 1

Fig. 1 - South-east room of object 1

на истражувачки активности не може да биде
дефинирана меѓусебната релација на откриените
структури на двата пункта, како и нивната позиција
и улога во рамките на еден поширок микропростор.
Монетарните наоди во состав на откриените
структури се однесуваат исклучиво на IV век, и сите
градежни зафати се однесуваат на овој хронолошки
распон.

century and all construction undertakings also relate to
this chronological span.
At the northern research point, in the structure
under working title Object 1, three rooms have been
discovered with three defined phases of construction
interventions, in the sense of repairs, extension and
secondary use. All three phases are noticed only in the
building’s south-eastern room (Fig.1).

На северниот истражувачки пункт, од работно
обележаниот Објект 1, досега се откриени три
простории со три дефинирани фази на градежни
интервенции, во смисла на репарација, доградба
и секундарна употреба. Сите три фази се бележат
единствено во југоисточната просторија на градбата
(сл.1).

Within its frames we can observe a demolished
layer with tegula fragments – Corinthian type, imbrexes
and iron nails from the roof construction; packed ocher
earth with traces of lime mortar; parts of the walls’
mortar face; fire remains; rare pieces from ceramic
bowls, burnt fragments from flat glass, glass bowls and
animal bones.

Во нејзини рамки се следи рушевински слој
со фрагменти од тегули - коринтски тип, имбрекси
и железни клинци од покривната конструкција; окер

In the middle of the room, at an area of 1.20x0.80
m, there are traces of clay mortar ceiling with impressions

[48]

Б. Ангеловски и др. - Археол. иск. : Дрма - Бадер

B. Angelovski et al. - Archaeol. Ecav.: Drma - Bader

набиена земја со траги
од варов малтер; делови
од малтерното лице на
ѕидовите; гареж; ретка
појава на парчиња од
садова керамика, нагорени
фрагменти
од
рамно
стакло, стаклени садови и
животински коски.

from thatching, fallen to the
floor of packed ocher earth
with traces of fire on the top
surface (Fig.2).
In the floor’s interior
structure a bronze coin of
Constantine I (306-337) was
found (Mo-18/16), which
defines the time when the
structure was built (Fig. 3-4).

Во средината на просторијата, на површина од
Ил. 2 - Oбрушена таваница од варов малтер со траги од трска
The south-western
1.20 х 0,80 м, се дефинирани
room is partially uncovered
Fig. 2 - Caved-in ceiling of lime mortar with traces of thatching
траги на таваница од варов
and is researched to the
малтер со отисоци од трска,
level of a demolition layer of
обрушена на под од окер набиена земја со траги
tegulas
(Corinthian
type),
imbrexes
and iron nails, caved
гареж на горната површина (ил. 2).
in sections of the walls and an intensely burnt layer. On
Во внатрешната структура на подот е откриена
the southern wall, the opening for communication has a
бронзена монета (Мо-18/16) на Константин I (306-337)
monolithic stone block which serves as a threshold and
со што е дефинирано времето на изградба на објектот
has traces of inserted posts for a door on both ends.
(ил. 3).
Since in the southern profile of the unresearched part of
this room there are layers of baked adobe, the research
Југозападната просторија е делумно
that will follow will fully define its position and purpose
откриена и е истражена до нивo на рушевински
in Object 1 (Fig.5).
слој од тегули (коринтски тип), имбрекси и железни
клинци, обрушени партии од ѕидовите и интензивен
The northern, partially uncovered room, served
слој од опожарување. На јужниот ѕид, отворот за
for storage. There were three pithoi found, placed in a
комуникација има монолитен камен блок во функција
west-east line. One pithos is placed at the opening for
на праг со отисоци од вметнати столпчиња за врата на
communication between this and the south-western
двата краја. Со оглед на тоа што во јужниот профил
room. The coronas of two pithoi have an imprinted
од неистражениот дел од оваа просторија се следи
signature LVP or LVD (Fig.6).
наслојување од запечен плитар, со истражувањата
At this level of research it can be said that
што следат ќе биде целосно дефинирана нејзината
the
construction
of Object 1 or the walls in its first
позиција и намена во рамките на Објктот 1. (ил. 4).
phase were made with the use of amorphous stones
Северната, делумно откриена просторија,
in the foundation section and a solid construction
имала складишна функција. Во нејзини рамки се
bond of chiseled stones and bricks, carefully arranged
откриени три питоси, поставени во низа во правец
horizontally with flexible lime mortar to bind them.
запад - исток. Еден од питосите е поставен на самиот
Their width is 0.65-0.70 m, while a layer of fine 0.03
отвор за комуникација меѓу оваа и југозападната
m-thick lime mortar is vertically applied, making up the
просторија. Венците на два питоси имаат врежана,
smooth wall face.
односно втисната сигнатура LVP или LVD. (ил. 5)
The second phase was discovered in the western
На ова нивo на истраженост, може да се каже
wall of the south-eastern room of Object 1 in the form
дека изградбата на Објектот 1, односно ѕидовите
of a reconstructive attempt on the caved-in section.
од неговата прва фаза се изведени со употреба на
The demolished material was re-used and the made
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аморфен камен во темелната партија
и солиден градежен слог од делкани
камења и тули, внимателно редени
по хоризонтала со продолжен варов
малтер како врзно средство. Нивната
ширина изнесува од 0,65 - 0,70 м, а
слој од фин варов малтер со дебелина
од 0,03 м е нанесен по вертикала (,
формирајќи го така мазното лице на
ѕидовите?) при што било оформено
мазното лице на ѕидовите.
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reconstruction imitates the original
bond.
The third phase is a radical
reconstruction of the eastern external
wall of Object 1 which partially
follows the course of the completely
removed wall from phase one and
then continues south, as part of a big,
partially researched room with solidly
made floor of khorasan mortar. So far
this wall has been discovered up to a
length of 15 m.

Втората фаза е евидентирана
на западниот ѕид од југоисточната
просторија на Објектот 1, во форма на
реконструктивен зафат на обрушената
партија. Притоа, бил секундарно
употребен обрушениот материјал и
е направена реконструкција која го
имитира првобитниот слог.

In this construction phase,
the structures of the south section
get a primary function in Object 1,
while its northern parts from the first
and the second construction phase,
with levelling the floor level made of
khorasan mortar in the third phase,
Ил. 3 - Бронзена монета на Константин I
Третата фаза претставува
function as basement rooms for supplies
Fig. 3 - Bronze coin of Constantine I
радикална обнова на источниот
storage. This is also substantiated with
надворешен ѕид од Објектот 1 кој,
the discovered series of pithoa placed
делумно, ја следи трасата на целосно отстранетиот
at the opening for communication between the rooms
ѕид од првата фаза и натаму продолжува кон југ, како
from the first two phases.
дел од една голема, делумно истражена просторија,
At the southern point there are structures from
со солидно изведен под од хоросан малтер. Досега,
another
building (fig.1). Traces of three walls with width
овој ѕид е откриен во должина од 15 м.
of 0.65-0.70 m were discovered. One of them forms a
Во оваа градежна фаза, структурите од јужната
semicircular apse on the western side with an interior
партија добиваат примарна функција во рамките
diameter of 2.50 m. The walls’ construction opus is
на Објектот 1, додека неговите северни делови од
sturdily made of lime mortar with sifted fine sand and
првата и втората градежна фаза, со нивелација
somewhat chiseled stones with the use of pieces of
на подното нивo од хоросан малтер од третата
construction ceramics (fragments of bricks, tegulas,
фаза, функционираат како сутеренски простории,
etc.). On the wall with a south-east – north-west
наменети за складирање намирници. Во прилог на
direction, we can see the demolished face of hydrostatic
оваа констатација е и откриената низа питоси, кои
mortar lying on the brick floor.
се поставени на самиот отвор за комуникација меѓу
At this level of research, the structures of this
просториите од првите две фази.
object are discovered in fragments and their purpose
На јужниот пункт се бележат структурите од
and their layout cannot be determined with certainty.
уште еден објект (сл.6). Од него се откриени траги
In relation to this object, in circumstances that
од три ѕида со ширина од 0,65-0,70 м. Еден од нив
are
not
fully defined, a collective finding of four coins
формира полукружна апсида на западната страна,
was found, minted by Jovian (363-364), Valentinian I
со внатрешен дијаметар од 2,50 м. Градежниот опус
(364-375) and Valens (364-378) and a lead icon with the

[50]

Б. Ангеловски и др. - Археол. иск. : Дрма - Бадер

B. Angelovski et al. - Archaeol. Ecav.: Drma - Bader

Ил. 4 - Oтвор за комуникација во југозападната просторија

Fig. 4 - Opening for communication in south-western room

на ѕидовите е солидно изведен од варов малтер
со просеан ситен песок и приделкани камења со
употреба на парчиња градежна керамика (фрагменти
од тули, тегули и сл.). Од ѕидот со правец југоистоксеверозапад, издвоено е обрушеното лице од
хидростатен малтер коешто налегнува над под од
тули.

image of the so-called Cult of the Danubian horsemen.1
The movable archaeological material found
so far at the Drma Bader site comprises a total of 19
coins, 18 of which are Roman imperial emissions which
chronologically belong to IV century, while one coin,
discovered as a surface find north of the uncovered
objects is of a more recent date and has a round
perforation, which suggests that it was used as part
of jewellery – a pendant or a dangle earring. Deserving
mention are a fragment of an iron bow-shaped fibula,
fragment of a bracelet from blue glass paste and
fragment of a tegula with a human footprint.

На ова нив на истраженост, структурите од
овој објект се фрагментарно откриени и не може
со сигурност да се утврди неговата намена, како и
распоредот на просториите во негови рамки.
Во релација со овој објект, во нецелосно
дефинирани околности, откриен е колективен
наод од четири монети, ковани од Јовиан (363364), Валентинијан I (364-375) и Валенс (364-378) и
оловна икона со претстава на т.н. Култ на Дунавските
коњаници.1
Досега,
1
Јовановска.

откриениот

движен

Future activities will fully define the site’s
chronology by completely uncovering the structures
of the objects, their relations and position within the
micro-location subject to archaeological research.

археолошки

Идентификацијата на монетите ја направи м-р Билјана
1
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The coins were identified by Biljana Jovanovska, MA.
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Ил. 5 - Втисната сигнатура на венец од питос
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Ил. 6 - Структури од објект на јужниот истражувачки
пункт

Fig. 5 - Embossed signature of a pithos wreath

Fig. 6 - Structures from a building at the south research point

материјал на локалитетот „Дрма Бадер“ се состои од
вкупно 19 монети, од кои 18 се римски империјални
емисии со хронолошка припадност во IV век, додека
една монета, откриена како површински наод северно
од откриените објекти, е со понов датум и има кружна
перфорација што упатува на нејзината употреба како
дел од накит - приврзок или трепетушка на наушница.
Исто така, треба да се спомне и еден фрагмент од
железна лачна фибула, фрагмент од белегзија од
сина стаклена паста и фрагмент од тегула со отисок
од човечко стапало.
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Со активностите кои следуваат ќе биде
целосно дефинирана хронологијата на локалитетот
со дооткривање структуртите на објектите, нивната
релација и позицијата во рамките на микролокацијата
која е предмет на археолошките истражувања.
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