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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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Локалитетот Градиште кај селото Дебреште се
наоѓа на 26 км од регионалниот пат Прилеп – Брод –
Кичево, односно 1 км југоисточно од селото Дебреште,
под планинскиот превој Барбарас. Локалитетот е
откриен и регистриран во археолошката карта на
Македонија од страна на археологот Н. Вулиќ како
доцноантичка, односно доцноримска фортификација
уште во далечната 1928 година (Вулић 1931, 150-151).
Во 1964 год. на тоа место се почнало со изградба
на брана за една помала хидроакумулација, езерце
за наводнување на полето. Откако локалитетот
во голема мера бил оштетен, особено неговите
горни средновековни културни слоеви, работите
биле стопирани. Од страна на тогашниот Народен
музеј - Прилеп и Републичкиот завод за заштита на
спомениците на културата – Скопје биле преземени
обемни, сондажни заштитни археолошки ископувања
каде што се констатира дека се работи за комплексен
локалитет, со богата културна стратиграфија која

The Gradište site near the village of Debrešte is
located 26 km from the Prilep – Brod – Kičevo regional
road, i.e. 1 km southeast of the village of Debrešte, under
the Barbaras mountain curve. The site was discovered
and registered in the archaeological map of Macedonia
by archaeologist N. Vulić as early as 1928 as late classical
or late Roman fortification (Вулић 1931, 150-151). In 1964
construction began of a dam for a small water reservoir
for irrigation of the field. After the site was damaged
to a large extent, especially its upper medieval cultural
layers, the work was halted. The then National Museum
– Prilep and the State Bureau for Protection of Cultural
Monuments – Skopje undertook extensive probing and
protective archaeological excavations, when it was
concluded that this is a complex site with rich cultural
stratigraphy that, with certain hiatuses, has a huge
time span of early prehistoric times to late Middle Ages
(Babić 1965, 62-64; Mikulčić 1966, 75-78). The probing
excavations and research continued in the period up to

[61]

Археолошки Информатор, бр. 1

(2017) : 61-70.

Ил. 1 –План на фортификацијата
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Fig. 1 – Fortification plan

1972 with the help of expert teams from the Department
of Archaeology in Poznan (Poland), but at a smaller scale
(Koletyn 1972, 84-87). From 1974 to 1984, the Research
Centre for Old Slav Culture, formed within the National
Museum – Prilep, since 1980 Research Institute for
Old Slav Culture, and the Institute of Material Culture
with PAN (Polish Academy of Sciences), carried out
systemic archaeological excavations and research, while
conservation work was done simultaneously.1 After
1984 the work was done only by the Prilep Institute
until 1989/90 when because of well-known political
developments in former SFRY, the excavation and the
research stopped. 2

со одредени хијатуси зафаќа огромен временски
распон од длабоката предисторија, па сѐ до доцниот
среден век (Babić 1965, 62-64; Mikulčić 1966, 7578). Со сондажните ископувања и истражувања се
продолжило и во наредниот период до 1972 год., со
помош на стручни екипи од Катедрата за археологија
во Познањ (НР Полска), но со помал обем (Koletyn 1972,
84-87). Од 1974 до 1984 год., од страна на Центарот за
истражување на старословенската култура, формиран
при Народниот музеј – Прилеп, а од 1980 год. Институт
за истражување на старословенската култура и
Институтот за материјална култура од Варшава при
ПАН (Полската академија на науки), биле преземени и
систематски археолошки ископувања и истражувања,
а паралелно се воделе и конзерваторски работи1. По
1984 год. работите самостојно ги води Институтот
од Прилеп и траат до 1989/90 год. кога од познатите
политички случувања во бившата СФРЈ, ископувањата
и истражувањата беа прекинати 2.

In the following period, for various objective
1
The following papers resulted from these excavations and research:
(Бабиќ, Hensel and Rauhutowa 1976, 251-262; Rauhut 1977, 340-341; Бабиќ
1978, 205-215; Hensel 1978, 5-23; Rauhut 1978; Hensel and Rauhutowa 1981,
79-116)
2
For the excavations and research in the period after 1984 see: (Babić
and Mandić 1986, 143-144; Бабич 1988, 195-196; Бабиќ 1996, 294-296). For more
recent developments see: For more recent developments see: Атанасоски 2013,
123-147; Атанасоски Maced. Acta Archaeol. In print. In 2016, at the Department
of Archaeology with the Faculty of Philosophy, University Ss. Cyril and Methodius, the author of this text defended his doctoral thesis titled “Late classical
fortification Gradiste near the village of Debreste – from prehistoric times to late
antiquity”, which is being prepared for printing.

1	������������������������������������������������������������
Од овие ископувања и истражувања произлегоа следните трудови: (Бабиќ, Hensel and Rauhutowa 1976, 251-262; Rauhut 1977, 340-341; Бабиќ
1978, 205-215; Hensel 1978, 5-23; Rauhut 1978; Hensel and Rauhutowa 1981, 79116)
2
За ископувањата и истражувањата од периодот по 1984 год. види:
Babić and Mandić 1986, 143-144; Бабич 1988, 195-196; Бабиќ 1996, 294-296. Во
поново време види: Атанасоски
��������������������������������������������������������
2013, 123-147; Атанасоски Maced. Acta Archae-
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Б. Атанасоски - Археол. иск.: Градиште, с. Дебреште

B. Atanasoski - Archaeol. excav.: Gradište, v. Debrešte

Ил. 2 – Поглед на дел од локалитетот, пред почетокот на
искошувањето - локација источна порта

Ил. 3 – Поглед на истражениот дел од локалитетот, по
ископувањето - локација источна порта
Fig. 3 – View of the researched part of the site, after the excavations – eastern gate location

Fig. 2 – View of part of the site, before the start of the excavations – eastern location

reasons, the site was abandoned, left to the ravages
of time without a guard service. The local population
usurped the site and turned it into farming land. In
the autumn of 2009 we were informed that there were
interventions with heavy construction machinery in
order to expand the farming field to the researched
part, but there were also signs of illegal excavations.
The Office for protection of cultural heritage in Skopje
was informed and it was agreed that the Institute
for Old Slav Culture from Prilep should develop an
adequate project for protection of the archaeological
site. The project was accepted in 2010 and implemented
in 2011. The modest funds allocated from the Ministry
of Culture were sufficient only for preventive activities,
i.e. to place probes along the communication linking
the external and the internal space of the site; so in
the spirit of the previous systematic archaeological
research squares no. 87, 88, 106 and 107 were opened
in the north-eastern quarter of the site (Sector II) and
squares no.225/226 in the south-eastern quarter of
the site (Sector IV), which prevented tractors and other
machinery used for ploughing and tilling the land to
get in and out of the site. Also, the usurpers were told
that it was forbidden to use the archaeological site as
farming land because it is protected by law and that
the archaeological excavations would continue in the
following years. However, these preventive measures
were not fruitful. The archaeological excavations did

Локалитетот во наредниот период од разни
објективни причини беше оставен на забот од времето да пропаѓа, без стражарска служба. Месното
население го узурпира локалитетот и го претвори во
земјоделско замјиште. Есента 2009 год. бевме информирани дека во локалитетот се интервенирало со тешка градежна механизација сé со цел да се прошири
земјоделската површина и на истражуваниот дел, но
исто така беа приметени и траги од диви ископувања.
За тоа беше известена Управата за заштита на културното наследство од Скопје и беше договорено
Институтот за старословенска култура од Прилеп да
изготви соодветен проект за заштита на археолошкиот локалитет. Во 2010 год. тој беше прифатен, а во
2011 год. беше и реализиран. Со скромните средства
кои беа добиени од Министерството за култура можеше само да се дејствува превентивно, односно на
формираната комуникација која го поврзуваше надворешниот и внатрешниот простор од локалитет да
се постават сонди и така во духот на претходно спроведените систематски археолошки истражувања беа
отворени кв. бр. 87, 88, 106 и 107, во североисточната
четвртина од локалитетот (сектор II) и кв. бр. 225/226,
во југоисточната четвртина од локалитетот (сектор IV),
ol. Во принт. Во 2016 година на катедрата за археологија при Филозофскиот
факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, авторот на овој текст ја
одбрани докторската теза со наслов „Доцноантичкиот кастел Градиште кај с.
Дебреште – од предисторија до крајот на антиката“, се припрема за печат.
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not continue, the MoI did not provide the necessary
support and the site was used as farming land in the
next three years, when the usurpers made a new
crossing for their tractors on the south side near the
probes researched in 2011. A new project was developed
in 2014 that envisaged archaeological excavations and
research in the areas under threat, i.e. placing new
probes on the new road used for entering and exiting
the archaeological site. Squares no. 126 and 145 in S
II in the north-eastern quarter of the site and squares
no. 226/227, S IV, in the south-eastern quarter of the
site, were opened for this purpose. In addition to
archaeological research, the project envisaged cleaning
the archaeological site from the abundant vegetation,
i.e. cleaning the area that was researched so far with
the partially restored and conserved objects, then
putting up metal signs informing the visitors that this
is an archaeological site protected by law, as well as a
protective fence with concrete posts and metal wire at
the place that the locals used with their tractors. The
project was implemented in 2015. Two days after the
work finished, the signs were removed and the local
unit of the MoI in the village of Ropotovo was informed,
while later in 2016 the fence of concrete posts and wire
was destroyed as well. The project that was submitted
for 2017 to the Ministry of Culture was rejected as not
being of priority, while the site is still used as farming
land. Now, the usurpers made a new embankment on
the northern side, near the probes placed in 2011, and
carved a path to enter and exit the archaeological site.

со што моментално беше оневозможен влез и излез од
локалитетот со трактори и друга механизација која се
употребува за орање и обработка на замјиштето. Од
друга страна, на узурпаторите му беше укажано и забрането понатаму да го користат археолошкиот локалитет како земјоделско земјиште, со назнака дека тој
е заштитен со закон и дека во следните години ќе се
продолжи со археолошките ископувања. Но, овие превентивни заштитни мерки не вродија со плод. Со археолошки ископувања не се продолжи, МВР не ја даде
потребната поддршка, а локалитетот и во наредните
три години продолжи да се користи како земјоделско
земјиште со тоа што узурпаторите од јужната страна покрај истражените сонди во 2011 год., со нови
насипувања направиле нов премин преку кој влегувале и излегувале од локалитетот со тракторите. Во
2014 год. повторно се подготви Проект со кој беа
предвидени археолошки ископувања и истражувања
на загрозените места, односно поставување на нови
сонди на новиот пат каде се влегуваше и излегуваше
во археолошкиот локалитет. За таа намена се отворија
кв. бр. 126 и 145 во S II, североисточна четвртина од
локалитетот и кв. 226/227, S IV, југоисточена четвртина од локалитетот. Исто така, покрај археолошките
ископувања со Проектот беше предвидено и чистење
на археолошкиот локалитет од диво нарастена бујна
вегетација, односно чистење на досегашниот истражен простор со делумно реставрираните и конзервирани објекти, потоа поставување на содветни метални табли со што ќе бидат информирани посетителите
дека се работи за археолошки локалитет заштитен со
закон, како и поставување на заштитна преграда од
бетонски столбови со метална жица на местото каде
месното население влегува и излегува со тракторите.
Проектот беше реализиран во 2015 год. Уште вториот
ден по завршувањето со теренските работи таблите
со натписи беа извадени за што беше известена подрачната единица на МВР во с. Ропотово, а покасно во
текот на 2016 год. беше уништена и преградата од бетонски столбови со жица. Проектот кој беше поднесен
за 2017 год. до Министрерството за култура е одбиен како неприоритетен, а локалитетот и понатаму се
користи како земјоделско земјиште. Сега узурпаторите од северната страна покрај сондите поставени во
2011 год. направиле нов насип и пробиле нов пат кој

Based on the preliminary analysis of the
stratigraphic context and the movable archaeological
material collected in the two campaigns, the following
conclusions can be drawn: in the area of Sector II, in the
excavated squares 87, 88, 106, 107, 126 and 145 there
are different grade levels. The research was mostly on
medieval cultural layers up to the period of late classical
antiquity, when the fortified settlement was destroyed
in one of the numerous barbaric attacks in late VI or
early VII century. Only in square 107, which was located
above the defence wall and was partly outside of the
fortified area, the subsoil was reached, i.e. we got a
complete stratigraphic picture of the terrain.
The three upper cultural layers from elevation
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62.35 all the way to
elevation cca 620.50/619.84
or 619.00, are layers formed
in the distant and more
recent past over the site,
i.e. the period when the
medieval settlemen stopped
functioning to present day.3
Here on the floor level of the
second cultural layer there
were traces of construction
work done in 1963, when
the upper medieval cultural
layers were damaged. Also,
in squares 88 and 107 there
were traces of the first
archaeological interventions
when a trench was dug out
with a width of circa 1.00
-1.20 m and depth of 0.501.00 m. The perimeter of
the fortification was defined
with the help of this trench.

го користат како влез и излез од археолошкиот локалитет.

Од првичната анализа на стратиграфскиот контекст и присобраниот движен археолошки материјал
во двете кампањи, би можеле да се извлечат следните
заклучоци. На просторот
од секторот II, во ископуваните кв. 87, 88, 106, 107, 126
и 145 се дојде до различни
нивелети. Тука, воглавно,
беа истражувани средновековни културни слоеви
до периодот на доцната
антика кога утврдената
населба конечно настрадала и била разрушена
во еден од бројните варИл. 4 – Источен профил од квадрат 107 - истражувања
варски напади при крајот
2011 год.
на VI или почетокот на VII
Then there are five
век. Единствено во кв. 107
Fig. 4 – Eastern profile of square 107 - 2011 research
cultural
layers that belong
којшто беше лоциран над
to medieval times. As previously mentioned, the top
самиот одбранбен ѕид, а со еден дел излегуваше
layers are missing, while the others can be dated in
и надвор од фортифицираниот простор, се дојде
a timeframe from late XI or early XII century to early
до самата здравица, односно добивме целосна
Middle Ages or VII/VIII centuries. In the first three layers
стратиграфска слика на теренот.
that can be freely dated in the Middle Ages there were
Трите горни културни слоеви од кота 621.35,
fragmented remains of above-ground structures, most
па некаде сѐ до кота сса 620.50/619.84, односно кота
probably houses for living, with various infrastructural
619.00, претставуваат слоеви формирани во поблиand economic objects, such as: dug up pits with
ското и подалечното минато на локалитетот, односно
different purposes, remains of a furnace, or more
некаде од престанокот на функционирањето на средprecisely a furnace for baking bread, an earth-closet,
новековната населбата, па сѐ до наши дни3. Тука на
etc. The structures’ walls are made of broken stones
подното нивό од вториот културен слој беа евиденand mud or fragmented construction ancient ceramics,
тирани трагите од градежните зафати коишто биле
but there are also examples when wood and wattle were
3
Ваквата голема висинска разлика меѓу почетната нивелета на
ископувањата и најдолната нивелета на т.н. хумусен слој се должи на поставеноста на сондите, односно кв. 87, 106, 126 и 145 беа поставени од внатрешната страна на одбранбените ѕидови кадешто теренот и напластувањата се
рамни и хоризонтални, а кв. 88 и 107 беа поставени од надворешната страна
на фортификацијата каде што теренот и напластените слоеви по престанокот
на функцијата и рушењето на фортификацијата се формирани по една косина
со пад кон надвор.

3
This big height difference between the first grade level in the excavations and the lowest grade level of the so-called humus layer is due to the
placement of the probes, i.e. squares 87, 106, 126 and 145 were placed on the
interior side of the defence walls where the terrain and the deposited layers are
flat and horizontal, while squares 88 and 107 were placed on the external side of
the fortification where, after the settlement stopped functioning and the fortification was demolished, the terrain and the deposited layers are sloping towards
the exterior.
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Ил. 5 – Ситуација во квадрат 145 со остатоци од
калотеста земјена печка, средновековен тоалет и
раносредновековна земјанка

Fig. 5 – Situation in square 145 with remains of an arched earth
stove, a medieval toilet and early medieval earth shelter

преземени во 1963 год. при што пострадале горните
средновековни културни слоеви. Исто така, во кв. 88
и 107 се евидентирани и траги од првите археолошки интервенции кога бил прокопан ров со широчина
од сса 1.00 – 1.20 м и длабочина од 0.50 – 1.00 м Со
помош на овој ров бил дефиниран периметарот од
фортификацијата.

used for construction. The layer made of reddish clay
dirt mixed with many smaller and bigger broken stones,
also dates from this period. It was found on the exterior
of the defence wall in squares 88 and 107 from elevation
619.40/30 to 618.90/80, as well as on the interior of the
fortified space, square 145, elevation 620.68/44. The
cultural layer was most probably formed during the
demolition of the wall that was added to repair the
defence wall in the Middle Ages. The last cultural layer
belongs to the early Middle Ages. In square 145, around
elevation 619.10, there was a large fragment from a
sunken-in residential structure found, a so-called semimud house with a square shape, while the movable
archaeological material found around the structure,
which was fragments from handmade ceramic bowls,
had Slav features.

Следат пет културни слоја коишто припаѓаат на
средновековието. Како што напоменавме погоре, горните слоеви недостасуваат, додека останатите можат
да се сместат во временски рамки некаде од крајот на
XI или почетокот на XII век, па сѐ до раното средновековие, односно VII/VIII век. Во првите три слоја коишто
слободно можат да се датираат во периодот на полниот среден век, се откриени фрагментарни остатоци
од надземни градби, најверојатно куќи за живеење
со разни инфраструктурни и стопански објекти како
на пр.: вкопани јами со различна намена, остатоци од
печка, односно фурна за печење на леб, полско WC
итн (итн.). Ѕидовите на објектите се изведени од кршени камења и кал или од фрагментирана градежна античка керамика, но имаме и примери кога за градење
на објектите е користен и дрвен материјал и плетер.
Од овој период потекнува и слојот составен од црвеникава глинеста земја, промешана со мноштво помали и поголеми кршени камења. Тој е регистриран од
надворешната страна на одбранбениот ѕид во кв. 88 и

The next cultural layer belongs to late classical
antiquity. It was found in squares 88 and 107 on the
defence’s wall exterior. It was made of dark grey fat
mud with abundant fire remains. The layer was most
probably formed in the late classical period when
Barbarian incursions into Macedonian territories were
frequent. The floor level of this layer, registered at
elevation 618.90/64, was represented by a mortar vessel
shaped like a tub, a place where limestone mortar was
mixed, used during one of the renovation stages of the
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Ил. 6 – Ситуација во квадрат 145 - средновековен тоалет
Fig. 6 – Situation in square 145 – medieval toilet

107 од кота 619.40/30 до 618.90/80 како и во внатрешниот дел од фортифицираниот простор, кв. 145 кота
620.68/44. Културниот слој е формиран, најверојатно,
при рушешењето на ѕидот со кој бил надѕидан, односно обновен одбранбениот ѕид во периодот на полниот среден век. Последниот културен слој припаѓа
на раниот среден век. Тука во кв. 145, некаде на кота
619.10 е откриен еден поголем фрагмент од вкопан
станбен објект т.н. полуземјанка со четвртаста форма,
а движниот археолошки материјал пронајден околу
објектот кој беше претставен со фрагменти од керамички садови изработени на рака, имаше словенски
предзнак.
Следниот културен слој припаѓа на доцноантичкиот период. Тој е регистриран во кв. 88 и 107 од
надворешната страна на одбранбениот ѕид. Беше составен од потемнасива, мрсна земја со изобилни остатоци од горење. Слојот, најверојатно е формиран при
крајот на антиката кога варварските упади на македонските простори биле честа појава. Подното нивό
на овој слој, регистрирано на кота 618.90/64, беше
претставено со малтерно текне со коритеста форма, место каде се мешал варовиот малтер, користено
при една од фазите на обнова на фортификациските ѕидови во периодот на доцната антика4. Текнето се
простираше по целата должина од одбранбениот ѕид,
во широчина од 1.00 – 1.20 м. Понатаму културната
стратиграфија ја следиме само во кв. 107. Следи културен слој со дебелина од сса 0.30 м од светлокафена
земја, сиромашна со движен археолошки материјал.
Според стратиграфскиот контекст, слојот би го датирале некаде на почетокот од доцноантичкиот период.
Со овој културен слој може да се поврзи и прокопаниот ров кој беше регистриран покрај самиот одбранбен ѕид под малтерното текне. Ровот е регистриран
некаде на кота 618.50 со димензии 0.50 х 0.50 м. Во
основата на ровот, кота 618.00, беа поставени новите
фортификациски ѕидови. Ѕидното платно е со широ-

fortification walls in the late classical period.4 The tub
stretched the entire length of the defence wall with a
width of 1.00-1.20 m. The cultural stratigraphy is further
followed only in square 107. Next is a cultural layer of
around 0.30 m of light brown dirt poor with movable
archaeological material. According to the stratigraphic
context, the layer could be dated at the beginning
of the late classical period. This cultural layer can be
linked with the dug up trench found near the defence
wall under the mortar tub. The trench was found at an
elevation of around 618.50 with dimensions 0.50 x 0.50
m. The new fortification walls were built in the trench
foundation at elevation 618.00. The wall fabric is around
2.00 m wide, built with the opus emlecton technique.
The next cultural layer is represented by remains of a
wall construction preserved to the height of one row
of smaller and bigger crushed stones bound with mud,
around 0.50 m wide. The floor level of this layer is
registered at elevation 618.50. This layer could be dated
to the early empire period. Then there is a 0.50-0.60 m
thick cultural layer formed by alternate layers of ocher,
reddish and dark red sandy and packed dirt where
several huge broken stones were found together with
several ceramic fragments, most probably remains from

4	��������������������������������������������������������������
Во докторската дисертација на авторот во глава 3.1 Фортификациски елементи, детално се разработени сите градежни фази на фортификацискиот објект, односно во подглава 3.1.4. Рановизантиски фази стр. 80-81;

4
In the author’s doctoral dissertation, in chapter 3.1 Fortification
elements, all the construction stages of the fortification object are explained in
detail, in subchapter 3.1.4 Early Byzantine Stages pg. 80-81;
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Ил. 7 – Избор од средновековни керамички фрагменти

Fig. 7 – Selection of medieval ceramic fragments

чина од сса 2.00 м. градено во техника на емлектон.
Следниот културен слој е претставен со остатоци од
ѕидна конструкција сочувана во висина од еден ред на
поголеми и помали кршени камења поврзувани со кал,
широк сса 0.50 м. Подното нивό на овој слој е регистрирано некаде на кота 618.50. Овој слој би го датирале некаде во раноцарскиот период. Следи културен
слој со дебелина од 0.50 - 0.60 м, формиран од наизменични слоеви од окераста, црвеникава и темноцрвена, песоклива и набиена земја во кој регистрираме
неколку огромни кршени камења и неколку керамички фрагменти, најверојатно остатоци од постарата раноантичка фортификација (Атанасоски 2013, 123-147).
Под овие остатоци од раноантичкиот период на кота
617.90/80/60 регистрираме тенок слој од темносива до
црна мрсна земја, со дебелина од сса 0.10 м, во кого се
пронајдени ретки керамички фрагменти од предисторискиот период. Овој слој лежеше на стерилна црвеникава песоклива земја, најверојатно здравица, од

the older early classical fortification (Атанасоски 2013,
123-147). Under these remains from the early classical
period, at elevation 617.90/80/60 there is a thin layer of
dark grey to black fat dirt, around 0.10 m thick, where
rare ceramic fragments from the prehistoric period were
found. This layer was on sterile reddish sandy dirt, most
probably subsoil, that was dug up around 0.30 m.
In the area of Sector IV, work was done in
square 225/226. The probe placed in 2011 on the path
used to get in and out of the site, with dimensions 4.00
x 2.00 m, was only extended in 2015 to the east for 4.00
m. The starting elevation of the terrain was around
618.83/10. The first cultural layer of around 0.50-0.60
m was firmly packed light grey dirt mixed with crushed
stones and ceramic fragments from the medieval period.
Somewhere around elevation 618.19/618.05/617.95, on
the interior of the defence wall, there was a floor level
of packed reddish dirt with remains of a fireplace with
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numerous fire remains. The fireplace was enclosed and
covered with medium crushed stones, a situation that
suggests a demolished semi-calotte shaped furnace
with a diameter of around 1.00 m. This object was
placed between the remains of the plinths for the stone
stairs, on the interior of the defence wall. This is most
probably a part of above-ground living quarters that
also used the remains of the older fortification from late
antiquity. According to the preliminary analysis of the
movable archaeological material found in this layer, it is
preliminary dated to the period around X century. To the
east of this object, at elevation 617.61/56 the remains of
the defence wall were found.5 Its exterior was freed of
the erosive deposited layers formed with the demolition
of the walls in a longer period of time after the fortified
settlement was abandoned. On the floor level of this
cultural layer, at elevation 916.66, there was one grave
where a small child, infans II, was buried. The grave was of
a free-burial type in a west-east direction. The deceased
was supine, covered with a thick slab-like stone. The
pelvic bones and the lower extremities were shuffled
by underground animals. No findings. It is preliminary
dated to late antiquity.

На просторот од сектор IV се работеше во кв.
225/226. Сондата која беше поставена во 2011 год.
на патеката каде се влегуваше и излегуваше во локалитетот, со димензии 4.00 х 2.00 м, во 2015 год. само
беше продолжена во источен правец за уште 4.00 м.
Почетните висински коти на теренот се движеа околу кота 618.83/10. Првиот културен слој од сса 0.50
– 0.60 м претставуваше цврсто набена светлосива земја, помешана со кршени камења и керамички
фрагменти од средновековниот период. Некаде, на
кота 618.19/618.05/617.95, од внатрешната страна на
одбранбениот ѕид, беше регистрирано подно нивό
од набиена црвеникава земја со остатоци од огниште со изобилство остатоци од горење. Огништето
беше оградено и покриено со средно кршени камења,
ситуација што повеќе асоцираше на разрушена полукалотеста печка, со пречник од сса 1.00 м. Овој
објект беше поставен меѓу остатоците од стопите за
камените скали, поставени од внатрешната страна
на одбранбениот ѕид. Најверојатно се работи за дел
од надземен станбен објект кој ги користел и остатоците од постарата доцно античка фортификација.
Според првичната анализа на движниот археолошки
материјал пронајден во слојот, прелиминарно го датираме во периодот околу X век. Источно од овој објект,
некаде на кота 617.61/56, беа откриени и остатоците од
одбранбените ѕидови5. Тие, од надворешната страна
беа ослободени од ерозивниот нанос, формиран
со рушењето на ѕидовите во еден подолг временски
период по напуштањето на утврдената населба. На
подното нивό од овој културен слој на кота 916.66
беше откриен еден гроб во кој беше погрбано мало
дете, infas II. Гробот беше од типот на слободни
укопи со ориентација запад – исток. Покојникот беше
положен на грб, покриен со еден подебел плочест
камен. Коските од карлицата и долните екстремитети
беа испретурани од подземни животни. Без наоди.
Првична датација, негде при крајот на антиката.
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