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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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CHRONOLOGICAL AND GEOGRAPHIC ROUTES OF
OHRID’S OLDEST POPULATION
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Охрид
paskokuzman@gmail.com

Врз основа на досегашните археолошки
истражувања кои се изведуваа последните две и пол
децении на локалитетите во охридската регија, може
да се реконструира појавата и движењето на предисториските популации кои од раниот неолит па до крајот
на предисторијата живееле на овие простори и како логично ја населиле најпрвин најблиската околина, а потоа и самиот охридски рид кој денеска важи како старо
градско јадро на Охрид.

Based on the archaeological research carried
out in the last two and a half decades on sites in the
Ohrid region, one can reconstruct the occurrence and
the movement of prehistoric populations which lived in
these areas from early Neolith until the end of prehistory
and which logically first settled the closest areas, then
the Ohrid hill which is considered the old town core of
Ohrid today.
The oldest inhabitants of the geographically
diverse Ohrid oasis were discovered at the southern foot
of Zlastrana mountain, in the fields north-east up to the
village of Gorno Sredoreče, in the Debarca area, around
35 km (road distance) north-east of Ohrid (Fig. 1). The
Bureau and Museum – Ohrid carried out archaeological
research on Zlastrana in 1988 when the oldest remains
of a one-layer settlement were discovered: houses with
wooden piles and woven hazel bound with wattle, work
tools made of flint and stone (flint knives, stone axes) and
monochromatic ceramic products with exceptionally
“disorganized” impresso decorations and linearly fluted
ornaments typical for the early Neolithic period (80006000 years BC) (Кузман 1990, 35-50; Кузман 2016, 2339) (Pl. I). Similar features of old Neolithic civilization
were found at the closest geographical location in Kraloj
Zagoni near the village of Vraništa, to the north near
Struga, as well as in Burim, in the north-eastern regions
of Middle Albania, around 20 km north-west of Debar
and Mavrovo Lake (Кузман 2016, 27; Prendi and Andrea
1981, 16–19, 28). It is thought that the infiltration of the
population in these earliest settlements together with
their cultural advancements comes from the Adriatic
cultural zone via the unassailable valley of the Crn Drim

Најстарите жители во географската шаренолика охридска оаза се констатирани во јужното подножје
на планината Зластрана, во нивите североисточно до с.
Горно Средорече, во областа Дебарца, на околу 35 км
(патна линија) североисточно од Охрид (Ил. 1). Значи,
на Зластрана се изведени археолошки истражувања во
1988 година од страна на Заводот и Музеј-Охрид и тогаш се откриени најстари остатоци од еднослојна населба: куќи со дрвени столпци и плетени лески меѓу
нив облепени со лепеж, орудија за работа од кремен и
камен (кремени ножиња, камени секирки) и монохромна
керамичка продукција со исклучиво „неорганизирани“
импресо украси и линеарно-канелирана орнаментика
карактеристична за ранонеолитскиот период (80006000 години пред н.е.) (Кузман 1990, 35-50; Кузман 2016,
23-39) (Т.I). Вакви слични особености на старата неолитска цивилизација географски најблиску се забележани
на локалитетот Кралој Загони кај с. Враништа, северно близу Струга, како и во Бурим, во североисточните
простори од Средна Албанија, на околу дваесеттина
километри северозападно од Дебар и Мавровското
Езеро (Кузман 2016, 27; Prendi и Andrea 1981, 16–19, 28).
Се смета дека инфилтрацијата на населението во овие
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Ил. 1 - Најстарите археолошки локалитети во Охридскиот
регион и во Охрид: 1.) Зластрана и 2.) Кралот Загони (ран
неолит, 6500 год. пред н.е.); 3.)Долно Tрново (крај на раниот и
среден неолит (6200-5500 год. пред н.е.); 4.) Пенелопа (завршна
фаза на раниот и среден неолит, енеолит, бронзено и железно
време (6000-700 год. пред н.е.); 5.)Охридски рид (завршна фаза
на бронзеното време, железното време и архајскиот период
(1000-550/480 год. пред н.е.)

1.

Fig. 1 - The oldest archaeological sites in the Ohrid region and the
city of Ohrid: 1.) Zlastrana and 2.) Kralot Zagoni (early Neolithic
period, 6500 years BC); 3.)Dolno Trnovo (the end of the erly Neolithic period and middle Neolithic period (6200-5500 years BC); 4.)
Penelopa (final stage of the early Neolith and middle Neolith, Eneolith (Copper Age), Bronze and Iron Age period (6000-700 years BC);
5.) Ohridski rid (final stage of the Eneolithic period, Iron Age period
and Archaic period (1000-550/480 years BC)

2.

најрани населби заедно со нивните културни придобивки доаѓа од Јадранската културна зона преку незаобиколната долина на реката Црн Дрим, но исто така не
се исклучени и миграциските патишта на ранонеолитските популациони групи од Балканско-анадолскиот
културен комплекс, поточно од Анадолските неолитски
области во Мала Азија, преку Грција и Корчанската низина до брегот на Охридското Езеро од јужната страна, а со слични карактеристики на кардиум-импресото
орнаментика на керамичките садови (Бенац 1979, 634;
Наумов 2009, 27-42; Кузман 2016, 26-28). Така, населбата
од Горно Средорече во Дебарца, категоризирана како
засебна Културна група Зластрана во Македонија, со
која започнува неолитската цивилизација во охридскиот крај (Санев 1995, 36-38), би можела да биде праоснова на жителство во регионот на Охридското Езеро.

3.
5.
4.

river, but one cannot rule out the migration roads of
the early Neolithic population groups from the BalkanAnatolia cultural complex, more precisely the Anatolian
Neolithic areas in Asia Minor, via Greece and the Korče
valley to the coast of Lake Ohrid on its southern side,
with similar characteristics of the cardium-impresso
ornaments on ceramic ware (Бенац 1979, 634; Наумов
2009, 27-42; Кузман 2016, 26-28). Thus, the settlement in
Gorno Sredoreče in Debarca, categorized as a separate
cultural group Zlastrana in Macedonia, which marks the
start of Neolithic civilization in the Ohrid area (Санев
1995, 36-38), could be the original basis of residence in
the Lake Ohrid region.

Следната фаза која е посигурна предисториска
претходница на формирањето на најстарата населба
во Охрид, е локалитетот Долно Трново во северното
предградие на Охрид, непосредно до денешната населба „Кај Црногорците“ (Ил. 1), каде што е констатирана стара населба од времето на крајот на раниот неолит. Систематски археолошки истражувања вршени се
во 1987 година во рамките на проектот „Неолит и енеолит во Југозападна Македонија“. Во сондата ���������
I��������
(димензии: 3,0 х 2,0 м) наменета за истражување на вертикалната стратиграфија на населбата, беа евидентирани 9
стратиграфски слоеви и 4 хоризонти на живеење, наталожени на длабочина од 4,50 м. Во рамките на тие четири хоризонти на живеење, населбата била четирипати
обновувана во континуитет на живеење од околу 700
години, за кое време жителите ги користеле сите мож-

The next phase, which is a more certain prehistoric
precursor of the establishment of the latest settlement
in Ohrid, is the Dolno Trnovo site in the northern Ohrid
suburbs, right next to the present-day settlement of Kaj
Crnogorcite (Fig. 1), where an old settlement from the end
of early Neolith was found. Systematic archaeological
research was carried out in 1987 in the frames of
the project “Neolith and Eneolith in South-Western
Macedonia”. Probe I (dimensions: 3.0 x 2.0 m) meant to
research the vertical stratigraphy of the settlement,
uncovered 9 stratigraphic layers and 4 horizons of life,
at a depth of 4.50 m. In those four horizons of life, the
settlement was reconstructed four times in a period of
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ни придобивки на неолитската цивилизација, се разбира, без поголеми ексклузивитети кои се познати во поразвиените неолитски земјоделски општества (Кузман,
Симоска и Китаноски 1989, 38-39). При истражувањата
и овде се откриени богати лепежни наслаги од една
неолитска куќа со отпечатоци од дрвени греди, како и
остатоци од неколку други куќи со сите карактеристики на неолитските објекти за живеење. Од движниот
материјал откриени се поразвиени форми на керамички садови со поинвентивна орнаментика, жртвеници
на четири нозе, антропоморфни идоли и стеатопигични женски статуети, кои го отсликуваат тогашниот начин на економското и духовното егзистирање на жителите од Долно Трново, кои се сигурно и директни
претходници што во предисториските времиња го населиле најпрвин источниот низински дел на денешен
Охрид, а потоа и Охридскиот рид, денешното старо
јадро на градот, како што ќе видиме подолу. Значи, на
Долно Трново крај Охрид е откриена импресо и псевдо
импресо керамика, како подалечна и веќе надмината
реминисценција на уметничко креирање, доминантно во постарата Зластрана од Горно Средорече, но
и барботин керамика што значи украсување на површините од садовите со релјефни и апстрактни форми
(Т.II [3]), како и појава на геометризирано сликање на
површините со бела боја на црвена основа (Т.II [1, 2]).
Имајќи ги предвид аналогните појави кај неолитските
локалитети, главно од Централнобалканската зона
(Р. Македонија, Косово, Србија) со АмзабеговоВршничката културна група I (Ia,б) во денешна Источна
Македонија (Garašanin 1979, 79, 84-106) и соседната
Велушко-Породинската културна група I-IV во
Пелагонија(Garašanin 1979, 107-114; Санев, Симоска,
Китаноски и Саржоски 1976, 42 [191, 192, 194]), на југ
Протосескло во Тесалија, како и во повеќе други неолитски населби од Балканско-анадолскиот комплекс,
хронолошката рамка на егзистирање на населбата во
Долно Трново би го означила времето од 6200 – 5500
години пред н.е. Според сите показатели, животот во
населбата од Долно Трново (хоризонт IV) замрел во
времето на средниот неолит, кога и започнува во поголема мера да егзистира палафитната населба на локалитетот Пенелопа во габаритниот простор на денешен
Охрид (Ил. 1).

around 700 years of continuous life, during which time
the inhabitants used all possible advantages of Neolithic
civilization, naturally, without major exclusive benefits
known in better developed Neolithic agricultural
societies (Кузман, Симоска and Китаноски 1989, 38-39).
The research uncovered rich wattle deposits from one
Neolithic house with traces of wooden beams, as well as
remains from several other houses with all the features
of Neolithic living premises. In respect to movable
material, there were more developed forms of ceramic
bowls with inventive ornaments, four-legged sacrificial
altars, anthropomorphous idols and steatopygic female
statues, which depict the economic life and spiritual
existence of the Dolno Trnovo inhabitants at the time,
who are certainly the direct ancestors who in prehistoric
times have settled first the eastern plains of presentday Ohrid and then the Ohrid hill, today’s old town
core, as we shall see below. In Dolno Trnovo near Ohrid
there were impresso and pseudo impresso ceramic ware
discovered, as a more distant and already surpassed
reminiscence of artistic creation, dominant in Zlastrana
in Gorno Sredorece, as well as Barbotine ceramics,
which means decorating the surfaces of bowls with
relief and abstract forms (Pl. II [3]) and geometricized
paintings on the surfaces with white colour on a red
foundation (Pl. II [1, 2]). Having in mind the analogous
occurrences in Neolithic sites, mainly in the Central
Balkan zone (Macedonia, Kosovo, Serbia) and the
Amzabegovo-Vršnik cultural group I (I a, b) in presentday Eastern Macedonia (Garašanin 1979, 79, 84-106) and
the neighbouring Veljusa-Porodin cultural group I-IV in
Pelagonija (Garašanin 1979, 107-114; Санев, Симоска,
Китаноски and Саржоски 1976, 42 [191, 192, 194]), in
the south in proto-sesklo in Thessaly, as well as in many
other Neolithic settlements in the Balkan-Anatolia
complex, the chronological timeframe of the Dolno
Trnovo settlement would be 6200-5500 BC. According
to all indicators, life in the Dolno Trnovo settlement
(horizon IV) died in the period of middle Neolith, when
the pile dwellings in the Penelopa site, in the extensive
area of present-day Ohrid started flourishing (Fig. 1).
Today Penelopa covers the densely populated
area by the lakeside from the eastern foothill of Ohrid
hill to the Ohridati area (west-east), as well as from Kej
Maršal Tito street to Partizanska street (south-north).
These boundaries are not precise, but are surmised

Пенелопа денес го зафаќа густо населениот
дел покрај езерскиот брег од источното подножје на
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Охридскиот рид до квартот Охридати (запад-исток),
како и од улицата „Кеј Маршал Тито“ до улицата
„Партизанска“ (југ-север). Ова не се прецизни граници,
туку претпоставени, врз основа на досегашните податоци и врз основа на индиции за можни поединечни
живеалишта на предисториските луѓе во овој простор
од денешниот Охрид. Имајќи ги предвид површинските показатели на теренот и стратиграфските податоци
добиени од геолошки испитувања, како и од ископи за
темели на станбени згради, се констатира дека во времето на егзистирање на праисториската населба целиот овој простор бил мочурлив терен обраснат со трски
и друга вегетација, формиран со повлекување на езерските води уште во претходните преднеолитски епохи
од хронологијата на времето. На таков мочурлив и обраснат со вегетација терен биле подигнувани куќи врз
одделни платформи од грубо заделкани греди поставувани на зашилени дрвени колци закачени во мочурливиот слој и во тврда земја под неговото ниво. Населбата се
раширила на целиот терен, но платформите биле засебни за една или за неколку куќи, најблиските меѓусебно
сигурно поврзани со дрвени мостови. При заштитни археолошки интервенции од 2003 – 2006 година беа констатирани такви палафитни (наколни) пунктови на просторот од старата автобуска станица во Охрид (денес
станбена зграда), потоа, западно до хотелот „Палас“,
па на улицата „Партизанска“ број 60, односно северно
до Угостителското училиште и источно до Факултетот
за туризам (денес две станбени згради), како и во населбата Бејбунар, покрај Булеварот на Револуцијата,
денес кварт на градот Охрид со нови станбени згради.
На овие пунктови, на длабочина од 4,50 – 6,00 м беа
констатирани културни слоеви со остатоци од вертикално закачени дрвени колци, многубројни помали и
поголеми фрагменти од керамички садови, фрагменти
од куќен лепеж, камени секири, кремени артефакти,
коскени алатки и многубројни коски од домашни и диви
животни, како и поголеми и помали фрагменти од нагорени или целосно јагненосани дрвени греди. Со дендрохронолошка анализа на соодветни примероци од
колци од пунктот кај Угостителското училиште, извршена со C14 во Цирих и лабораториски во Франкфурт на
Мајна (Германија), експертите утврдија дека едниот колец бил употребен во 7000±55 пред н.е., а другиот, кој
бил од дрво бор, во 6540±50 пред н.е. (Westphal, Tegel,
Heussner, Lera и Rittershofer 2011, 75-95) (со калибрација
првиот од 5891 година пред н.е., а вториот од 5511 го-
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based on data so far and on indications for possible
individual habitats of prehistoric people in this area of
present-day Ohrid. Having in mind the surface indicators
in the field and the stratigraphic data from geological
research, as well as excavations made for laying
foundations of residential buildings, it is concluded that
at the time when the prehistoric settlement existed this
whole area was marshy ground overgrown with reeds
and other vegetation, formed with the withdrawal of the
lake water in previous pre-Neolithic eras in chronology
of time. On such marshy and overgrown terrain, houses
were raised on separate platforms of roughly cut beams
placed on pointy wooden spikes stuck in the marshy
layer and in solid ground underneath. The settlement
expanded, but the platforms were individual for one
or several houses, while those closest to each other
were most probably linked with wooden bridges. During
protective archaeological interventions in 2003-2006
such palafitte (pile) areas were found in the location of
the old bus station in Ohrid (today a residential building),
then west of Palas Hotel, on 60 Partizanska street, i.e.
north of the Hospitality School and east of the Faculty
of Tourism (today two residential buildings), as well
as in the neighbourhood of Bejbunar, by Revolution
Boulevard, today a quarter in Ohrid with new residential
buildings. In these points, at a depth of 4.50-6.00 there
were cultural layers with remains of vertically positioned
wooden piles, numerous smaller and bigger fragments
from ceramic bowls, fragments from house wattle, stone
axes, flint artifacts, bone tools and numerous bones from
domestic and wild animals, as well as bigger and smaller
fragments from slightly or completely charred wooden
beams. With a dendrochronological analysis of adequate
samples of piles from the point at the Hospitality School,
made with C14 in Zurich and in a laboratory in Frankfurt
am Mein (Germany), experts concluded that one of the
piles was used in 7000±55 BC, while the other, made
of pine, in 6540±50 BC (Westphal, Tegel, Heussner,
Lera and Rittershofer 2011, 75-95) (with calibration the
former from 5891 BC, while the latter from 5511 BC)
(Naumov 2016, 180). This is the time of the final stage
of early Neolith (the first pile) and middle Neolith (the
second pile), which in Penelopa is archaeologically
confirmed with the oldest ceramic fragments decorated
with geometric forms in white or red colour on dark
blue or light red foundation (Pl. II [4]), as well as with
fragments decorated with Barbotine ornaments (Pl. II
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дина пред н.е.) (Naumov 2016, 180). Ова е времето на
завршната фаза од раниот неолит (првиот колец) и од
средниот неолит (вториот колец), што на Пенелопа
археолошки се потврдени со најстарите керамички
фрагменти украсени со геометриски форми од бела
или црвена боја врз темносива или светлоцрвенкаста
основа (Т.II [4]), како и со фрагменти украсувани со
барботин орнаментика (Т.II [7]) или комбинација од повлаки со прсти и барботин, кои пак се карактеристични и за Долно Трново, односно за завршната фаза од
егзистенцијата на оваа населба некаде во почетоците
на средниот неолит. Животот на луѓето во палафитната населба на Пенелопа во Охрид продолжил и натака,
во доцниот неолит за што ни сведочи керамиката орнаментирана со шрафирани, мрежести и пунктирани
триаголници (Т.II [8]) и четириаголни форми, како и теракотни фигурини кои се аналогни на орнаменталниот систем од Мала Трнска Тумба во Пелагонија (Benac
1979, 465, T.LXXII, 1-11), Цакран од Корчанската долина во Албанија (Бенац 1989, 11-12, Сл. 1 : 1-5) и Уста на
Дрим на Охридското Езеро во Струга (Benac 1979, 461,
T��������������������������������������������������������
. ������������������������������������������������������
LXXI��������������������������������������������������
, 3, 5.), како и теракотни фигурини познати од истиот период (Т.II [6]). Покрај оваа орнаментика која потекнува од Јадранскиот културен круг и се рефлектира
од завршната фаза на живеење во средниот неолит, во
Пенелопа имаме аналогни украсни појави со орнаменталниот склоп на Винчанската култура на одделни керамички фрагменти (садови) соодветни на орнаменталните форми од винчанските теракотни фигурини, како
и некои орнаментални елементи боени со црвена и
сива боја од помладите фази на Винчанската култура
(Винча Плочник I������������������������������������
�������������������������������������
) на винчанските фигурини и на површините од некои култни керамички садови (Васиħ 1932,
138, T. XXXI, Слика 141,a,b,c; T. XXXVI, Слика 41,a,b,c (и
види Кузман 2013, 354, фуснота 80, стр. 421-422) (Т.II
[9]). Животот на овој охридски крајезерски простор се
одвивал и натака уште неколку илјади години, односно и низ енеолитот (бакарното време), бронзеното и
железното време (Кузман 2013, 355-361) (Т.II [5, 10]). Во
преодниот период од бронзеното во железното време
(околу 1000 година пред н.е.), жителите од низинскиот
мочуришен крајезерски дел на Охрид постепено почнале да го населуваат Охридскиот рид на просторот од
Плаошник и Самуиловата тврдина/цитадела за што ни
сведочат најраните траги на населување со присуството на мат сликаната керамика (Т.III [1-3]) и други движни
археолошки предмети од постарото железно време от-

[7]) or a combination of finger paintings and Barbotine,
which is typical for Dolno Trnovo, i.e. the final phase
of this settlement at the beginning of middle Neolith.
People continued living in the palafitte settlement in
Penelopa in Ohrid in late Neolith, which can be seen
from the ceramics decorated with hatched, tracery and
punctured triangles (Pl.II [8]) and square shapes, as well
as terracotta figurines analogous with the ornamental
system in Mala Trnska Tumba in Pelagonija (Benac 1979,
465, T.LXXII, 1-11), Cakran in the Korče Valley in Albania
(Бенац 1989, 11-12, Сл. 1 : 1-5) and the Drim estuary in
Lake Ohrid in Struga (Benac 1979, 461, T. LXXI, 3, 5),
and terracotta figurines known from the same period
(Pl. II [6]). In addition to these ornaments which derive
from the Adriatic cultural circle and are reflected in the
final stage of settlement in middle Neolith, in Penelopa
there are decorations analogous with the ornaments
in the Vinca culture on certain ceramic fragments
(bowls) adequate to the ornamental forms of the Vinča
terracotta figurines, as well as certain ornamental
elements coloured in red and grey in the younger stages
of the Vinča culture (Vinča Paving I) of Vinča figurines and
the surfaces of some cultish ceramic bowls (Васиħ 1932,
138, T. XXXI, Слика 141,a,b,c; T. XXXVI, Слика 41,a,b,c
(see also Кузман 2013, 354, footnote 80, стр. 421-422)
(Pl.II [9]). Life in this area by the Ohrid lakeside continued
for several thousand years more, i.e. through Eneolith
(Copper Age), Bronze and Iron ages (Кузман 2013, 355361) (Pl.II [5, 10]). In the transition period between Bronze
and Iron ages (around 1000 BC), the inhabitants of the
marshy area by Lake Ohrid gradually started settling
the Ohrid hill in the area between Plaošnik and Samoil’s
Fortress/citadel, which can be seen from the earliest
traces of settlement by the presence of matte painted
ceramics (Pl.III [1-3]) and other movable archaeological
objects from the older Bronze Age discovered in the
deeper cultural layers in the northern half of Samoil’s
fortress during the archaeological research in 1996 and
the major archaeological and conservation-restoration
efforts in 2000-2002-2011(Кузман and Кузман Почуча
2014, 37; Битракова Грозданова and Кузман 1998/1999,
98,99), as well as the numerous archaeological data
about a settlement and a necropolis from this period in
Plaošnik, also discovered with systematic archaeological
research in the period between 1999-2015, which in
addition to the numerous fragments of matte painted
ceramics, uncovered 47 Iron Age graves with cultish
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Macedonian bronzes and other objects in grave pits
typical for VIII and VII BC.1 (Pl. III [4, 5]).

криени во подлабоките културни слоеви од северната
половина на цитаделата/Самуилова тврдина за време
на археолошките истражувања во 1996 година и при
реализацијата на големите археолошки и конзерваторско реставраторски зафати во 2000-2002-2011 година
(Кузман и Кузман Почуча 2014, 37; Битракова Грозданова
и Кузман 1998/1999, 98,99), како и многубројните археолошки податоци за населба и некропола од овој период на Плаошник, добиени исто така со систематските
археолошки истражувања во времето од 1999 – 2015
година, а при кои, покрај многубројните фрагменти
од мат сликаната керамика, беа откриени и 47 железновременски гробови со култни македонски бронзи и
други прилози во гробните јами типични за VIII и VII век
пред н.е.1 (Т.III [4, 5]).

The next prehistoric and protohistoric continuity
station of the original inhabitants in Ohrid continues on
the eastern side of the higher area of Ohrid hill where the
tribal noblemen buried their dead at Gorna Porta, which
is proven with the rich graves from the final stage of the
Archaic period (VI-V centuries BC), Grave 132 (cremation)
with a golden mask and hand (Pl.III. 4 [9, 10]), as well as
numerous other objects made of gold, silver, bronze,
amber and ceramics, Grave 1 with 6 warriors cremated
at a stake in the tomb itself, with six bronze helmets (Pl.
III [6]), eleven cnemids, black-figure pottery and other
objects made of gold, silver, bronze and amber, and
Grave 167 (a child’s grave, inhumation) with rich masking
objects of gold, silver, bronze, ceramics and amber (Pl.
III [7, 8]), discovered during the archaeological research
in 2002 and 2009 (Kuzman 2006, 545-559; Кузман 2013,
447-464; Кузман and Кузман Почуча 2014, 57-122).
With these discoveries, covered with tridimensional
archaeological values, which end with the existence of
the well-known ethnic substrates Bryges and Enchelei
in the Ohrid area (Папазоглу 1985, 70-78), continues
the continuity of life in ancient Lychnidos – present-day
Ohrid through classical antiquity and the Middle Ages
until today.

Следната предисториска и протоисториска
континуитетска станица на првобитното население во
Охрид продолжува на источната страна од повисокиот дел на Охридскиот рид каде што, секако, живеело
племенското кнежевство кое своите покојници ги закопувале на Горна Порта, посведочено со богатите гробови од завршната фаза на архајскиот период (VI-V век
пред н.е.), Гробот 132 (кремација) со златната маска и
рака (Т.III [9, 10]), како и многубројни други прилози од
злато, сребро, бронза, килибар и керамика, Гробницата
1 со 6 воини кремирани на клада во самата гробница,
со приложени шест бронзени шлемови (Т.III [6]), единаесет кнемиди, црнофигурална керамика и други прилози од злато, сребро, бронза и килибар и Гробот 167
(детски гроб, инхумација) со богати маскирни прилози
од злато, сребро, бронза, керамика и килибар (Т.III [7,
8]), откриени со археолошките истражувања во 2002-та
и 2009 година година (Kuzman 2006, 545-559; Кузман
2013, 447-464; Кузман и Кузман Почуча 2014, 57-122). Со
овие откритија, покриени со тродимензионални археолошки вредности, кои завршуваат со егзистирањето на
познатите етнички супстрати Бригите и Енхелеите на
охридското тло (Папазоглу 1985, 70-78), продолжува натака континуитетот на живеење во стариот Лихнидосденешен Охрид низ антиката и низ средниот век, сé до
денес.

1	������������������������������������������������������������
При реализација на проектите „Возобновување на Светиклиментовата црква Св. Пантелејмон“ 1999-2002 год. и „Возобновување на комплексот Светиклиментов универзитет “ 2007-2015“ на Плаошник во Охрид (Кузман,
Кузман Почуча 2014, 40-42; Кузман 2009, 48-61).

1
During the implementation of the projects Restoration of St. Clement’s church St. Pantelejmon 1999-2002 and Restoration of the complex University of St. Clement 2007-2015 at Plaosnik in Ohrid (Кузман and Кузман Почуча
2014, 40-42; Кузман 2009, 48-61).
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Т. I - Зластрана, керамички сад (1), импресо и линеарно-канелурна орнаментика (2, 3, 4), камена секирка (5); Кралој
Загони, импресо и линеарно-канелурна орнаментика (6, 7, 8)
Pl. I - Zlastrana, pottery vessel (1), mresso decoration and linearly fluted ornaments (2, 3, 4), stone axe (5); Kraloj Zagoni,
mresso decoration and linearly fluted ornaments (6, 7, 8)

[154]

П. Кузман - Вариа : Најстарото население на Охрид

P. Kuzman - Varia : Ohrid’s Oldest Population

1

2
3

4

5

6

7

9
10

8

Т. II - Долно Трново, крај на ран неолит (1, 2, 3); Пенелопа, завршна фаза на раниот и среден неолит (4, 7); Пенелопа,
енеолит (5); Пенелопа, доцен неолит (6, 8, 9); Пенелопа, железно време (10)
Pl. II - Dolno Trnovo, the end of the early Neolithic period (1, 2, 3); Penelopa, the final stage of the early Neolith (4, 7);
Penelopa, Eneolithic period (5); Penelopa, late Neolithic period (6, 8, 9); Penelopa, Iron Age period (10)
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Т. III - Самуилова Тврдина / Цитадела, мат сликана керамика, железно време, IX-VIII век п.н.е. (1, 3); Плаошник, мат
сликана керамика, IX-VIII век п.н.н. (2); Пенелопа, железно време, VIII-VII век п.н.е. (4, 5); Горна Порта, архајски период
VI-V век п.н.е. (6-10)
Pl. III - Samoil’s Fortress/citadel, matte painted ceramics, Iron Age period, IX-VIII centuries BC (1, 3); Plaošnik, matte
painted ceramics, IX-VIII век centuries BC (2); Penelopa, Iron Age period, VIII-VII centuries BC (4, 5); Gorna Porta, Archaic
period VI-V centuries BC (6-10)
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