УДК 902

ISSN 2545-4528 (печатено)
ISSN 2545-4536 (електронски)

археолошк

и НФОРМАТОР

стручно списание од областа на археологијата

број 1

Археол. Инф. бр. 1, Прилеп, (2017) : 1 - 195.

Издавач
ЗГ МЕНЕЛАЈ - Прилеп

Уреднички одбор
(главен уредник)
Елица МАНЕВА

Филозофски факултет - Универзитет св. Кирил и Методиј - Скопје

(членови)
Бошко Ангеловски

ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

Зоран Рујак

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Струмица

Орданче Петров

ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

Александар Мургоски
ЗГ Менелај - Прилеп

Технички уредник и компјутерска обработка:
Орданче Петров, Александар Мургоски
лектор на македонски
Виолета Крстеска
превод на англиски
Марија Цветковска
тираж
100
достапно на
www.informator.com.mk
адреса на редакција: ул. Павел Шатев, 34 - Прилеп, Р Македонија
интернет страна www.menelaj.mk, www.informator.com.mk
електронска пошта: arheoloski@informator.com.mk

Овој број на Списанието е финансиски помогнато од Годишната програма на Министерството
за култура на Република Македонија за 2017 година.

UDK 902

ISSN 2545-4528 (print)
ISSN 2545-4536 (online)

arheološk

i

NFORMATOR

Academic Journal of Archaeology

volume 1

Archaeol. Inf. vol. 1 Prilep, (2017) : 1 - 195.

Publisher
NGO MENELAJ - PRILEP

Editorial Board
(Editor-in-chief)
Elica Maneva

Faculty of Philosophy - University of sts. Cyril and Methodius - Skopje

(editors)
Boško Angelovski

PRI Institute of Old Slavic Culture - Prilep

Zoran Rujak

NI Institute for Protection of Monuments of Culture and Museum - Strumica

Ordanče Petrov

PRI Institute of Old Slavic Culture - Prilep

Aleksandar Murgoski
NGO Menelaj - Prilep

Technical editor and computer layout
Ordance Petrov, Aleksandar Murgoski
Macedonian proofreading
Violeta Krsteska
Translation in English
Marija Cvetskovska
copies
100
available on
www.informator.com.mk
redaction adress: Pavel Satev, 34 - Prilep, Republic of Macedonia
web-site: www.menelaj.mk, www.informator.com.mk
e-mail: arheoloski@informator.com.mk

This volume of the Journal is financially supported by the Annual program of the Ministry of Culture
of the Republic of Macedonia for 2017

СОДРЖИНА
Предговор
археолошки ископувања
Трештена Стена, с. МАНАСТИР
А. Миткоски
врбник во охридското езеро
В. Тодоровска

CONTENT
7 8

Preface
archaeological excavations

9 16 Treštena Stena, v. MANASTIR
A. Mitskoski

17 22 VRBNIK IN LAKE OHRID
V. Todorovska

„НА МАНAСТИР“ с. ГАБРЕВЦИ
Т. Нацев и Секул В.

23 28 “MANASTIR” v. GABREVCI

СТИБЕРА, с. ЧЕПИГОВО
објект работилница и светилиште
Д. Темелкоски

29 38 STIBERA, v. ČEPIGOVO

СТИБЕРА, с. ЧЕПИГОВО
објект Булевтерион
Д. Темелкоски

39 45 STIBERA, v. ČEPIGOVO

T. Nacec and Sekulov V.

structure – Workshop and Sanctury
D. Temelkoski
structure – Bouleuterion
D. Temelkoski

„ДРМА – БАДЕР“
Б. Ангеловски, Д. Спасова, И. Стенчевски и
Денковски К.

47 52 “DRMA - BADER”

БЕЛАТА ЗЕМЈА – ТРНЧЕ
Д. Герасимовска, С. Карпузова и Петров О.

53 60 The BELATA ZEMJA - TRNČE

Градиште, с. Дебреште
Б. Атанасоски

B. Angelovski, D. Spasova, I. Stančevski and
Denkovski K.
D. Gerasimovska, S. Karpuzova and Petrov O.

61 70 GradiŠte, v. debrešte
B. Atanasoski

ЦРКВИШТЕ, с. КОРЕШНИЦА
О. Петров

71 78 CRKVIŠTE, v. KOREŠNICA

ЦАРЕВИ КУЛИ - СТРУМИЦА
Д. Цветанов

79 83 CAREVI KULI SITE – STRUMICA

O. Petrov

D. Cvetanov

Еминбеговата Кула, кратово
С. Ивановска Велкоска

85 91 The EMINBEY TOWER, KRATOVO

ПЕШТЕРАТА „ЧЕРЕП“, с. ТАЈМИШТЕ
С. Ивановска Велкоска

93 103 THE CHEREP CAVE, v. TAJMIŠTE

археолошки рекогносцирања
ОПШТИНА ВИТОЛИШТЕ, МАРИОВО
А. Миткоски

S. Ivanovska Velkoska
S. Ivanovska Velkoska

archaeological surveys

105 114 MUNICIPALITY OF VITOLISTE, MARIOVO
A. Mitkoski

антрополошки анализи
„КАЛЕ“ - СТРЕЗОВ ГРАД, с. ЧЕЛЕВЕЦ
ф. Велјановска
Црквиште, с. корешница
ф. Велјановска
конзервација и реставрација
Стибера, с. Чепигово
Сектор - Гимназион
К. Јованоски.
Баргала, с. ГОРЕН КОЗЈАК
објект Мала Терма
Т. Нацев
вариа

antropological perceptions

115 125 “KALE” - STREZOV GRAD, v. ČELEVEC
F. Veljanovska

127 131 CRKVIŠTE, v. ČELEVEC
F. Veljanovska

conservation and restoration

133 140 STIBERA, v. ČEPIGOVO
Sector – Gymnasium
К. Јованоски

141 146 BARGALA, v. GOREN KOZJAK
structure – Small Thermae
T. Nacev
varia

ХРОНОЛОШКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ПАТИШТА НА
НАЈСТАРОТО НАСЕЛЕНИЕ НА ОХРИД
П. Кузман

147 156 CHRONOLOGICAL AND GEOGRAPHIC ROUTES OF

ПО ТРАГИТЕ НА ПРОСТОРНИТЕ И ВРЕМЕНСКИ
ПАТЕШЕСТВИЈА, ТРАНСФОРМАЦИИ И МИРАКУЛИТЕ НА
ИКОНАТА БОГОРОДИЦА ТРОЕРУЧИЦА
Е. Манева

157 165 FOLLOWING THE TRAILS OF PHYSICAL AND TEMPORAL

Обид за реконструкција на дел од сликаната
програма на пештерната црква и параклисот од
бигорната карпа во
Зрзевскиот културен комплекс
А. Василески

167 174 Attempt to reconstruct part of the painted

Извештај за пилот - проектот ГИС за
археолошкиот локалитет Стоби
Х. Талевски
прикази

OHRID’S OLDEST POPULATION
P. Kuzman

ODYSSEYS, TRANSFORMATIONS AND MIRACLES OF
THE THREE-HANDED VIRGIN ICON
E. Maneva

programme of the cave church and the chapel
of ease in the travertine rock in
the Zrze cultural complex
A. Vasileski

175 187 Report on the GIS pilot-project on
the archaeological site Stobi
H. Talevski
reviews

189

Ленче Јованова. Inventaria Archaeologica Personarum II : Скупи – Некрополи : Стории за
истакнати личности според епиграфските и археолошките сведоштва. Скопје : Каламус,
2015.
Е. Манева

191

193

Неолитот во Македонија: Нови сознанија и перспективи.
195
уредници Љубо Фиданоски, Гоце Наумов. Скопје : Центар за Истражување на Предисторијата,
2016.
Н. Атанасоска

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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TREŠTENA STENA, v. MANASTIR

ТРЕШТЕНА СТЕНА, с. МАНАСТИР

(research in 2013)

(истражувања во 2013 година)
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amitkoski@yahoo.com

The Treštena Stena site is located around 5.00 km
north-east of the village of Kruševica, around 100 metres
west of the access road to the village of Čaniste, on the
territory of the village of Manastir, Mariovo. The probing
archaeological research performed in September 2001
showed that this was a prehistoric settlement located
on a dominant, naturally protected place which existed
throughout the Eneolithic period. In order to resolve all
issues related to the complete research of the settlement
on the Treštena Stena site from the aspect of social organization, economy, material and spiritual culture, systematic archaeological research continued in 2003 and is still
underway. The profiles clearly show that the settlement
had one cultural stratum with at least six horizons of life.
Life here was continuous and uninterrupted, suggested by
the absence of sterile interlayers.

Локалитетот „Трештена стена“се наоѓа на околу
5,0 км североисточно од селото Крушевица, 100 – тина
метри западно од пристапниот пат за село Чаниште во
атарот на село Манастир, Мариово. Со сондажните археолошки истражувања изведени во месец септември
2001 година е утврдено дека во случајов се работи за
праисториска населба лоцирана на доминантно, природно заштитено место која на овoj простор егзистирала низ енеолитскиот период. За да може да се разрешат
сите проблеми во врска со комплетното проучување
на населбата на локалитетот „Трештена стена“ од
аспект на општествената организација, стопанството,
економиката, материјалната и духовната култура, од
2003 година се продолжи со систематски археолошки истражувања кои се во тек. Од профилите јасно се
гледа дека населбата имала еден културен стратум со
најмалку шест хоризонти на живеење. Животот се одвивал во непрекинат континуитет, на што укажуваат податоците дека стерилни меѓуслоеви не постојат.

In the 2013 the archaeological research continued
in squares 15, 19 and partially in Probe IV (fig. 1). Squares
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Во 2013 година со
15 and 19 uncovered
археолошки истражувања
information about the
се продолжи во простоstratigraphic appearance
рот на квадратите 15, 19,
of the settlement, while
а делумно и во сондата IV
Probe IV did not discover
(ил. 1). За стратиграфскиany cultural layer, because
от изглед на населбата
there was only very little
податоци дадоа квадраdigging done, just three
тите 15 и 19, а додека во
excavations. It is placed
сондата IV не е откриен
around 17.0 m east of
никаков културен слој од
the area pegged out and
причини што во неа беше
researched by the system
копано многу малку, само
of squares, in the far eastтри откопи. Таа е постаern section of the plateau,
вена на околу 17,0 м исbetween two bigger rocks,
точно од просторот, исan area where several maколчен и истражуван по
jor rock blocks were seen
Ил.
1
Квадрат
15
и
Квадрат
19
системот на квадрати, во
on the surface. It was deFig. 1 - Trench 15 and Trench 19
крајниот источен дел од
termined that in this part
платото, помеѓу две поof the plateau there used
големи карпи, простор на кој на површината се гледаа
to be a sub wall made of sturdy stone blocks, preserved in
неколку поголеми камени блокови. Притоа се утврди
one row, that closed off a space between two big rocks. It
дека во овој дел на платото се наоѓал подѕид направен
has a north-east – south-west direction, with the followод покрупни камени блокови, зачуван во еден ред кои
ing dimensions: length of 2.5 m, width of 0.35 (0.45) m
затворале простор меѓу две поголеми карпи. Неговата
and height of 0.22 (0.30) m (fig. 5).
ориентација е североисток – југозапад и е со следниве
The housing horizon of the cultural stratum is
димензии: должина 2,50 м ширина 0,35 (0,45) м и висоmainly clear. It manifests with compact adobe from the
чина од 0,22 (0.30) м (ил. 5).
demolished constructions, a large quantity of grime, ash
Станбениот хоризонт од културниот стратум,
and animal bones as well as findings of ceramic bowls and
главно, е јасен. Тој се манифестира со компактен
tools made of stone and bones. Then there is a thicker
куќен лепеж од срушените градби, големо количество
layer of ocher loam, which was most probably a rammedна гареж, пепел и животински коски, како и наоди од
earth construction or a levelling. Finally there is the subкерамички садови и орудија од камен и коска. Потоа
soil which in one part of the researched area is a rock,
доаѓа подебел слој од глинеста земја со окер- боја
while in the remaining area it is a sterile layer of brownish
кој, најверојатно, претставувал набој или извесна
dirt mixed in some parts with clean, yellowish sand (fig.
нивелација. На крајот доаѓа здравицата која во еден
2, 3).
дел од истражуваниот простор е карпа, додека во
For the 2013 research it is important that in the
останатиот стерилен слој е земја со кафеавкаста боја,
area of Square 19 a large cult table was found. It is loво одредени делови, помешана со чист песок со жолcated near its eastern profile, goes into it, and was partly
теникава боја (ил. 2 и 3).
researched in 2009 in the frames of square 14. It is raised
За истражувањата од 2013 година, значајно е
on a floor of an edifice in the fourth horizon of life, which
тоа што во просторот на квадратот 19 е пронајдена
is made of hard ochre dirt with a thinner layer of soft, ashедна поголема култна маса. Се наоѓа покрај неговиот
coloured dirt. Five (5) stake holes were found on the floor,
источен профил при што влегува во него и заради тоа
one of which big, the other four (4) smaller, arranged in a
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Ил. 2 - Квадрат 15, откоп 3 - подно ниво од градба
Fig. 2 - Trench 15, excavation 3 - ground floor

делумно беше истражена во 2009 година, во рамките
на квадратот 14. Таа е подигната на под од градба, од
4 – от хоризонт на живеење, направен од тврда земја со
окераста боја на кој се наоѓаше потенок слој од мека
земја со пепеласта боја. На подот се пронајдоа 5 (пет)
јами од колци, од кои една поголема а 4 (четири) помали распоредени во правец североисток – југозапад.
Тие се со различен пречник кој се движи од 0,05 до 0,12
м и длабочина од 0,12 до 0,31 ми се распоредени на
различни растојанија од 0,22 м до 1,06 м Култната маса
делумно е оштетена во источниот дел, како и нејзиниот
североисточен и југоисточен агол. Имала приближно
четириаголна форма и орамена е со тесна рамка која
во крајниот југоисточен агол завршува на камена плоча, остро зашилена во горниот дел. Од оваа, односно
од југоисточната страна на масата, залепена е уште
една помала и потесна конструкција. Подот од реципиентот на маса е направен од подебел слој на глина (деб.
од околу 2 до 3 см.), многу убаво зарамнета од горната
страна, а додека од долната на неа е налепен ситно
кршен аморфен камен. Со подигањето на овој дел од
реципиентот се утврди дека целата внатрешност на
масата, како и на помалата конструкција е исполнет со
поситен и покрупен аморфен камен. При подигање на
каменот беа пронајдени и неколку атипични фрагменти од керамички садови и една поголема животинска
коска. По целосното расчистување на внатрешноста
се оформи рамката на масата при што можеа да се
измерат и нејзините димензии: во правец северозапад – југоисток 0,97 м а во правец југозапад североисток 1,19 м Рамката е со дебелина од 0,05 м (0,12 м) а
нејзината височина изнесува од 0,09 м до околу 0,15 м

Ил. 3 - Квадрат 19, откоп 6 - подно ниво од градба
Fig. 3 - Trench 19, excavation 6 - ground floor

north-east – south-west direction. Their diameter varies
between 0.05 and 0.12 m, while their depth is between
0.12 and 0.31 m, and the distance between them ranges
from 0.22 m to 1.06 m. The cult table is partly damaged
in its eastern part, as well as in the north-eastern and
south-eastern corners. It had an approximately rectangular shape and is framed with a thin frame which ends
at a stone slab in the south-eastern corner, with a sharp
point in the upper part. On this, the south-eastern side of
the table, a smaller and narrower construction is glued.
The bottom of the table’s recipient is made of a thicker
layer of clay (between 2 and 3 cm), its upper side is very
nicely levelled, while finely broken amorphous stones are
glued on the underside. By lifting this part of the recipient it was concluded that the entire interior of the table
as well as the smaller construction are filled with smaller
and bigger amorphous stones. After the stone was lifted,
several atypical fragments of ceramic bowls and one big
animal bone were found. When the interior was completely cleared up, the frame of the table was visible and
its dimensions could be measured: in the direction northwest – south-east 0.97 m, while in the direction southwest – north-east 1.19 m. The frame is 0.05 m (0.12 m)
thick, while its height is between 0.09 m and around 0.15
in the far north-western corner. The smaller construction
has a rectangular shape with the following dimensions:
in the direction north-west – south-east 0.21 m (0.25 m),
in the direction south-west – north-east 0.30 m (0.53 m)
with the width of the frame of 0.08 (0.11 m) and height
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of around 0.10 m. For greater sturdiness of the construction, another
thicker layer of clay mixed with finely broken stone is placed (or glued)
on the interior of the corners. The
same combination of clay and finely
broken stone is found in the northwestern and north-eastern walls on
the interior (fig. 4).

во крајниот северозападен дел.
Помалата конструкција е со
правоаголна форма и нејзините
димензии се: во правец северозапад – југоисток 0,21 (0.25 м) во
правец југозапад - североисток
0,30 (0,53) со широчина на рамката од 0,08 (0,11 м) и височина
од околу 0,10 м. За поголема
цврстина на конструкцијата во
аглите, од внатрешната страна, е
поставен или залепен уште еден
подебел слој од глина измешана
со ситно кршен камен. Иста таква комбинација на глина и ситно
кршен камен се наоѓа и во северозападниот и североисточниот
ѕид од внатрешната страна (ил.
4).
По целосното подигање
на култната маса можеше да се
забележи дека просторот на
кој таа била подигната е мека
земја прекриена со интензивен
гареж. Југоисточниот, попречен
ѕид и делумно бил вкопан во
ова нивo, како и камената плоча која се наоѓаше на нејзиниот
југозападен агол. Плочата е со
поголеми димензии, и во горниот како и долниот дел, кој е
вкопан во земјата, таа е зашилена. Нејзините димензии се:
должина 0,51 м ширина 0,22 м и
дебелина од 0,02 до 0,04 м. Овде
треба да се нагласи и тоа дека
при целосното подигање на култната маса беа пронајдени две
фрагментирани антропоморфни
фигурини од кои, едната покрај
југозападниот, а другата покрај
северозападниот ѕид.
При истражува-њето беа
пронајдени поголем број на
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After the cult table was fully
lifted, it could be noticed that it was
erected on soft soil covered with
intensive grime. The south-eastern
diagonal wall was partially dug in in
this level, as well as the stone slab
found in its south-western corner.
The slab is of bigger dimensions and
its upper and bottom part, which is
dug in the earth, are tapered. It has
the following dimensions: 0.51 m
length, 0.22 m width and between
0.02 and 0.04 m thick. It should be
pointed out that when the cult table
was lifted, two fragmented anthropomorphous figurines were found,
one by the south-western, the other
by the north-western wall.

Ил. 4 - Квадрат 19 - Култна маса
Fig. 4 - Trench 19 - Cult table
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Numerous movable findings,
mostly fragments of ceramic bowls,
were found during the research.
Some of them are decorated with
engravings, then circular, oval or
rectangular piercings, several of
which were filled with white incrustation, then shallow, narrow and
parallel cannelures, by scratching
the smooth surface, a plastic rib
decorated with finger grooves, in a
black topped technique or graphite
painting techniques (plate I. 1 – 3, 5,
6, 11, plate II. 2, 5, 10, 11).
When it comes to cult objects, several fully preserved or frag-
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движни наоди и тоа, пред
сѐ, фрагменти од керамички садови. Некои од нив се
украсени со врежување,
потоа со кружни, овални
или правоаголни убоди
при што во неколку случаи
тие се исполнети со бела
инкрустација, потоа со
плитки, тесни и паралелни
канелури, со гребење на
мазната површина, пластично ребро украсено со
вдлабнатинки од прсти, во
black topped техника или
во техника на графитно
сликање (табла I. 1 – 3, 5,
6, 11; табла II. 2, 5, 10, 11).

mented anthropomorphic
figurines were found, one
half of a cult bread as well
as various fragments of cult
sacrificial tables, some of
which are decorated with
rectangular, oval or triangular piercings or sequences of furrowed engravings
that meet at an angle, with
white incrustation in some.
A fragmented small, threelegged sacrificial altar with
a flat recipient in a circular
form was also found (plate I.
4, plate II. 1, 3, 4, 6, 9, 13).

Од култните предИл. 5 - Сегмент IV - подѕид
мети се пронајдени неколку целосно зачувани или фрагментирани антропоморфни фигурини, едната половина од култно лепче,
како и повеќе фрагменти од култни масички - жртвеници од кои некои се украсени со правоаголни, овални
или триаголни убоди или со низи изведени со браздесто врежување кои се спојуваат под агол во неколку
сучаји исполнети со бела инкрустација. Пронајден е и
фрагментиран мал жртвеник на три нозе со рамен реципиент со кружна форма (табла I. 4, табла II. 1, 3, 4, 6,
9, 13).

Fig. 5 - Segment IV - sub wall

With respect to zoomorphic plastics, we should
mention the applique with
elongated,
column-like

neck and triangular face.
Among the baked earth products that were found
there were circular-shaped vertebra with a conical crosssection and circular piercings in the middle, ceramic tiles
with rectangular, oval or triangular shape usually made
of fragments of ceramic bowls, a fragment of a roundshaped seal with smooth surfaces and traces of linear
motifs of the foot, as well as several fragmented spoons
with smooth surfaces with part of the recipient and the
handle with a circular cross-section (plate I. 10).

Од зооморфната пластика ќе ја спомниме
апликацијата со издолжен столбовиден врат и триаголно лице.

We should also mention several fragmented tools
made of stone (plate I. 9) and various small flint knives,
in grey and honey colours or the colour of wine lees with
a triangular or trapezoid cross-section, some of which
were simply retouched, while others had bifacial retouch.
Another significant find is the tip of an arrow with a triangular cross-section made of grey stone (plate II. 12).
These findings as well as the numerous animal bones
and river shells suggest that the inhabitants of Trestena
Stena were hunting and fishing in addition to animal
husbandry.

Од другите производи од печена земја се
пронајдени и прешлени со кружна форма и конусен
пресек во средина кружно продупчени, керамички
плочки со правоаголна, овална или триаголна форма,
најчесто изработени од фрагменти од керамички садови, фрагмент од печат со кружна форма, замазнети површини и траги на линеарни мотиви на стапало,
како и неколкуте фрагментирани лажици со замазнети
површини со дел од реципиентот и дршката со кружен
пресек (табла I. 10).

Various tools made of bone were also found, one
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Овде ќе ги спомниме и неколкуте фрагментирани орудија од камен (табла I. 9), како и повеќето кремени ножина, со сива и медова боја или боја на вински
талог со триаголен, односно трапезоиден пресек, некои едноставно ретуширани, а други со бифациален
ретуш. Секако, значаен е и наодот на врв од стрела со
триаголен пресек изработен од кремен со сива боја
(табла II. 12). Овие наоди, како и големиот број на животински коски и речни школки укажуваат на фактот
дека оние кои го населувале просторот на „Трештена
стена“ се занимавале покрај со сточарство, исто така
и со лов и риболов

of which has a puncture in the upper part (plate I. 7, 8,
plate II. 7, 8).

Пронајдени се и повеќе орудија од коска од кои
едно, во горниот дел, попречно е продупчено (табла I.
7, 8, табла II. 7, 8).
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Т. I - Движни наоди од археолошкиот локалитет Трештена Стена, с. Манастир - Мариово
Pl. I - Мovable finds from the archaeological site Treštena Stena, v. Manastir - Mariovo
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Т. II - Движни наоди од археолошкиот локалитет Трештена Стена, с. Манастир - Мариово
Pl. II - Movable finds from the archaeological site Treštena Stena, v. Manastir - Mariovo
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