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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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ARCHAEOLOGICAL RESEARCH

Еминбеговата Кула

IN THE EMINBEY TOWER

во Кратово

IN KRATOVO

904 : 725.96 (497.723)

НУ Национален конзерваторски центар - Скопје
smivanovska@yahoo.com

Во
периодот од 01.10.2015 година до
30.11.2015 година, во склоп на проектот „Тунели во
Кратово“, беа спроведени археолошки истражувања
во внатрешноста на Еминбеговата Кула во Кратово.

In the period between 01.10.2015 and 30.
11.2015, as part of the Tunnels project in Kratovo,
archaeological research was conductedin the interior of
Eminbey Tower in Kratovo.

Еминбеговата кула е позната и како Стреска
Кула, се наоѓа во Сарајска Маала, на 8 – 10 м
оддалеченост од Крстевата и Хаџи-Костовата
Кула. Ѕидана е, претежно, од камен со малтер, со
спорадично користење на градежна тула. Висока е
13,65 м, на п+2 ката, на скоро квадратна основа со
димензии 6,75 х 6,45 м. Влезот на приземниот кат е на
западната страна. Исто така, на западната фасада се
приметуваат срушени партии, кои укажуваат на фактот
дека кон Кулата била приклучена некоја градба. Oвој
заклучок го дополнуваме со фотографија на која се
гледа т.н. Еминбегов сарај (голема бела зграда), што со
Кулата сочинуваат импресивен комплекс.

Eminbey Tower is also known as Strezska Tower,
it is located in Sarajska Maala, 8-10 km from Krstev and
Hadži-Kostov towers. It is mainly built with stone and
mortar, with sporadic use of construction bricks. It
is 13.65 m tall, ground floor + 2 floors, with an almost
square foundation with dimensions of 6.75x6.45 m. The
entrance on the ground floor is on the west side. On the
western façade there are some demolished sections,
which suggest that another structure was added to
the tower. This conclusion is also substantiated with
a photo showing the so-called Eminbey’s saray (a big
white building), which together with the tower make an
impressive compound.

[85]
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Ил.1 - Поглед на Еминбеговата кула од север

Ил.2 - Поглед на Еминбеговата кула од југоисток

Fig. 1 - The Eminbey Tower - view from north

Fig. 2 - The Eminbey Tower view from southeast

Однадвор,
југозападниот
агол
на
периметралниот ѕид е пресечен во долните партии,
а нагоре скалесто се проширува, па така горниот
дел „виси“ во воздух. На југоисточниот агол
однадвор е додаден пирамидален анекс, чијашто
намена во стручната литература била погрешно
интерпретирана.

On the outside, the south-western corner of
the perimeter wall is cut in the lower sections, while
it expands like a scale in the upper part, so the upper
section “hangs” in the air. On the south-eastern corner
a pyramid-like annex has been added on the outside,
and its purpose was wrongly interpreted in literature.
The tower’s interior is significantly damaged; the
original stairway to the first floor is missing, so it was
replaced with a wooden staircase. The mortar on the
walls has fallen off and some inexpert repairs were made
which are not aesthetically pleasing. It was usurped by a
physical person for many years, which piled up disused
home appliances, construction material and waste
inside, so it was not taken care of.

Ентериерот на Кулата е прилично оштетен,
недостасуваат оригиналните скалила за првиот кат,
па се заменети со дрвени. Малтерот на ѕидовите е
отпаднат, и на нив се вршени неумешни поправки
кои воопшто не делуваат естетски. Иако била
долги години узурпирана од приватно лице, кој ја
натрупувал нејзината внатрешност со отфрлени
работи од домаќинство, градежен материјал и шут, за
неа и нејзината состојба не се водела грижа.

After the things that had been stored in the
tower for many years have been cleared up, a floor made
around 20 years ago was discovered. The floor was made
of stone paving (the same used for the cobblestoned

Откако се направи расчистување и
дислокација на работите кои биле фрлани долги
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С. И. Велкоска - Археол. ист. : „ Еминбегова Кула - Кратово

S. V. Ivanovska - Archaeol. Res.: Eminbey Tower - Kratovo

години во внатрешноста
streets in town), placed in the
на Кулата, се констатира
central part, while around
под кој бил направен пред
them there weremicaceous
20-тина години. Подот е
slabs all the way to the tower
составен од камени коцки
walls. They were bound with
(истите оние што биле
cement mortar. After this
користени за калдрмата
floor was removed, in the
низ градот), поставени во
lower part of the southern
централниот дел, а околу
wall, in its furthermost
нив биле поставени лискуsection, almost at the
нски плочи, сѐ до самите
corner with the eastern wall,
ѕидови на Кулата, врзани
an arched structure was
со цементен малтер. Со
discovered – stones placed
отстранување на овој под,
in an arch, bound with
во долниот дел на јужниот
mortar and coated with lime
ѕид, и тоа на крајниот
coating. The stones form
негов дел, скоро на аголот
an arch that is 0.80 m wide.
со источниот ѕид, се откри
By removing the dirt in this
Ил.3 - Влез во кулата на западната страна
лачна структура – лачно
area of the floor, a tunnelпоставени камења врзани
like opening carved into the
Fig. 3 - Entrance on the west side of the tower
со малтер и замачкани во
rock was discovered. This
варов премаз. Камењата се поставени во облик на
opening has the working title of tunnel entrance. It is
арка, која зафаќа ширина од 0,80 м. Со отстранување
cut into a semicircle in the rock and the semicircular
на земјата на овој дел под подната партија, се
arch has been added in its upper part. Immediately next
откри тунелест отвор кој е клесан во самата карпа.
to the opening a well was discovered that was always
Отворот, работно, е наречен влез во тунел. Клесан
filling with water. The well’s depth was measured with
е полукружно во карпата, над која во горниот дел е
a probe. Its depth, measured from the rock’s edge, i.e.
доѕидана полукружната арка. Веднаш до отворот се
from the lower part of the opening/entrance, is 1.80
откри бунар кој цело време се полнеше со вода. Со
m, which together with the opening is 3 m deep. We
пуштање на сонда, се измери длабочината на бунарот.
believe that the well is even deeper and that it needs
Неговата длабочина, мерено од работ на карпата,
to be cleared of the mud in order to ascertain its real
односно долниот дел на отворот/влезот, изнесува
depth. A large amount of the water that fills the well
1,80 м, што заедно со самиот отвор сочинуваат
comes from the rock above, i.e. from the eastern side,
длабочина од 3 м. Сметаме дека бунарот е уште
while another part comes from a canal linked with this
подлабок и е потребно негово чистење од кал за да
opening and the well. The canal begins around 1 m
се добие неговата вистинска длабочина. Голем дел
from the opening/entrance, almost exactly where the
од водата што го полни бунарот доаѓа преку карпата
thickness of the tower’s south wall ends. From what
одозгора, односно од источната страна, а дел доаѓа
was visible from the edge of the opening and according
од еден канал кој е поврзан со овој отвор и овој
to the measurements of the Total station, this canal
бунар. Каналот започнува на околу 1 м од отворот /
is shaped like a tunnel and continues in a slight arch
влезот , скоро точно каде што завршува дебелината
towards south.
на јужниот ѕид на Кулата. Од она што беше видливо
By removing the floor of stone slabs and cubes
од работ на отворот и според мерењата на Тоталната
a layer of brown dirt was found that was used to level
станица, овој канал има облик на тунел и, продолжува
the area in order to put the above-mentioned flooring.
во благ лак кон Југ.
Under this layer of dirt, the tower’s original floor was
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Ил. 4 - Отвор/влез во тунел

Fig. 4 - Opening/entrance to the tunnel

Со отстранување на подот од камени плочи
и коцка се откри слој на кафена земја кој служел за
нивелација на порсторот, за да се постави претходно
споменатиот под. Под овој слој на земја, се откри
оригиналниот под на Кулата, кој бил направен од
набиена жолтеникава глина. Врз подот од глина
беше откриена групација од обрушена архитектура,
односно тули од кровната конструкција.

discovered, which was made of packed yellowish clay. A
grouping of caved-in architecture was found on the clay
floor, i.e. bricks from the roof construction.
In the northern half of the tower, above the yellow
clay floor, a layer of burnt soil was found. This layer is 5 cm
thick and has an irregular shape. This layer also contains
pieces of wood, which suggest that this burnt layer is
made of charred wood planks, most probably part of the
ground floor ceiling. This is also substantiated with the
fact that the current ceiling structure is missing a part,
which is temporarily fixed.

Во северната половина на Кулата, над нивόто
на под од жолта глина, се откри слој на горетини.
Дебелината на слојот изнесува 5 см и има неправилна
форма. Во тој слој се открија остатоци од парчиња
дрво, што води до констатација дека овие горетини
се од јагленисани дрвени даски, кои се, најверојатно
дел од таванската структура на приземниот кат. Тоа
е дополнето со фактот дека на сегашната таванска
структура и недостасува дел, кој е времено саниран.

Under the layer of packed clay a sewage canal
was discovered, built of one to two rows of stones in
various shapes and sizes. Part of the canal, its western
half, is covered with stone slabs which are largely well
preserved. They are not bound with a binding material,
but are just placed on top of the canal, fully covering its
edges. On the covered half of the canal, on its interior,
a reinforcement of mortar mass was found. We believe
that it was added later, in a stage when the canal was
repaired. The canal stretches in a slightly curved diagonal
in relation to the tower, with a S/E – N/W direction. It
starts at the edge of the tunnel entrance, continues
through the tower’s central part and ends under the
threshold of the western entrance. It was also discovered
that it continues on and exits the tower. The rock where
the tower is built has a slope from east to west, which is
also noticeable in the tower wall foundations.

Под нивόто на подот од набиена глина се
открија и канал за одвод на вода, ѕидан од еден до два
реда на камења со различни форми и големини. Дел
од каналот, неговата западна половина, е покрина со
камени плочи, кои во голема мера се добро сочувани.
Тие не се врзани со врзивно средство, туку се само
положени одозгора врз каналот, целосно покривајќи
ги неговите рабови. На покриената половина од
каналот, од неговата надворешна страна, се откри
и зацврстување со малтерна маса. Сметаме дека
таа е секундарно поставена, во некоја фаза кога
бил саниран каналот. Каналот се протега во благозаоблена дијагонала во однос на Кулата, и тоа со
правец на протегање ј/и – с/з. Започнува од ивицата
на влезот во тунелот, се протега по централниот дел

Under the floor of packed clay, a layer of brown
dirt was discovered which was used to level the uneven
natural rock. Numerous fragments from ceramic bowls,
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Ил. 5 - Канал под подното ниво

Fig. 5 - Sewage canal under the floor level

на Кулата и завршува под прагот на влезната врата
на Запад. Се откри дека продолжува и понатаму
излегувајќи и надвор од габаритот на Кулата.

with typical features for the period of Turkish Middle
Ages, were found in this layer.
The archaeological research uncovered ceramic
bowls, almost all fragmented, which typically and
chronologically belong to the Turkish Middle Ages. One
ceramic cup should be mentioned, discovered at the
tunnel entrance/opening, i.e. the upper section of the
well. The cup has one vertical handle, burnt dark gray
to black. This ceramics is typical for the 15-16 centuries,
which might suggest that the tower also dates from this
period.

Карпата на која е поставена Кулата е со пад од
Исток кон Запад, што е следено и од темелењето на
ѕидовите на Кулата.
Под нивόто на подот од набиена глина се
откри слој од кафена земја кој служел за нивелација
на нерамната природна карпа. Во овој слој се
открија бројни фрагменти на садова керамика, кои
имаат типично обележје за периодот на турското
средновековје.

The main goal of this archaeological research was
to discover an opening into the tunnel, which might be
its entrance. In this way the substructural links between
the towers through canals would be determined.

При
овие
археолошки
истражувања
беше откриена садова керамика, скоро целата
фрагментирана, со типична хронолошка припадност
во турското средновековје. Од неа издвојуваме
една керамичка чаша откриена во влезот/отворот на
тунелот, односно на горниот дел од бунарот. Чашата
е со една вертикална држалка, со темносиво до црно
печење. Таква керамика е типична за периодот на
15-16 век, што насочува кон евентуално датирање на
Кулата во тој период.

The research in the tower’s south-western corner
discovered an arched structure – stones placed in the
form of an arch, which was the opening/entrance to the
tunnel-like space. It is carved semi circularly in the rock
and the above mentioned semi-circular arch was later
built in the upper part. Immediately next to the opening
a well was discovered with a depth of more than 3 m.
On the eastern side of the semi-circularly carved rock,
another canal opening was discovered. The canal starts
around 1 m from the opening/entrance, almost precisely
where the thickness of the tower’s southern wall ends. It
continues slightly arched towards south.

Главната цел на овие археолошки истражувања
беше да се открие отвор во тунел кој потенцијално
би бил влез во него. На тој начин би се утврдила
супструктуралната поврзаност меѓу кулите преку
канали.

Under the floor of packed clay a sewage water
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Ил. 6 - Канал со отвор/влез
Fig. 6 - Chanel with an opening/entrance

Сепак, при истражувањата во југозападниот
агол на Кулата, се откри лачна структура – камења
поставени во облик на арка, што беа отвор/влез
во тунелест простор. Клесан е полукружно во
карпата, над која во горниот дел е подоцна доѕидана
споменатата полукружна арка. Веднаш до отворот се
откри бунар, кој во длабочина изнесувал повеќе од 3 м.
Од источната страна на полукружноклесаната карпа,
се откри уште еден отвор за канал. Каналот започнува
на околу 1 м од отворот / влезот, скоро точно каде
што завршува дебелината на јужниот ѕид на Кулата, а
потоа продолжува во благ лак кон Југ.
Исто така, се откри и канал за одвод на вода,
под нивόто на под од набиена глина. Тој одозгора
бил покриен со камени плочи. Каналот се протега во
благо-заоблена дијагонала во однос на Кулата, и тоа
со правец на протегање ј/и – с/з. Сметаме дека овој
канал е главниот елемент во дренажниот подземен
систем на Кулата. Тој е системски врзан со отворот во
тунелот и бунарот во него.

canal was discovered. It was covered in stone slabs. The
canal stretches in a slightly curved diagonal in relation
to the tower, with S/E-N/W direction. It is systemically
linked with the tunnel opening and the well.

Со археолошки истражувања и во соседните
кули (Крстевата и Хаџи - Костовата), би се побарале,
исто така, отвори и би се утврдила нивната меѓусебна
подземна поврзаност (со тунели). Исто така,
сметаме дека трите кули се и во корелација со т.н.
„Александриски тунели“, односно со подземните
простории и тунели под ресторанот „Александрија“.

Archaeological research in the neighbouring
towers (Krstev and Hadži-Kostov) would look for similar
such openings to determine their underground links
(with tunnels). We also believe that the three towers are
correlated with the so-called Alexandria tunnels, i.e. the
underground areas and tunnels under the Alexandria
restaurant.

Сметаме дека врската меѓу трите кули и
„Александриските тунели“ е неизбежна.

We believe that the link between the three towers
and the Alexandria tunnels is inevitable.
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Ил. 7 - Керамичка чаша откриена при истражувањето

Fig. 7 - Ceramic cup discovered during the excavation
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