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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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During the archaeological research on the “Kale”
site – Strezov Grad, village of Čelevec, Demir Kapija (2015
and 2016) a total of 13 burials were discovered. The
excavations were done by a team of experts from the
Institute of Old Slav Culture – Prilep, headed by Ordanče
Petrov, MA, assistant researcher.

Во текот на археолошките истражувања на локалитетот „Кале“ - Стрезов Град, с. Челевец, Демир
Капија (2015 и 2016 година) се откриени вкупно 13
погребувања. Ископувањата се извршени од стручен
тим на ЈНУ Институтот за старословенска култураПрилеп, раководен од м-р Орданче Петров, асистент
истражувач.

According to the head of research, the discovered
burials are medieval (12-14 centuries).

Според раководителот на истражувањата откриените погребувања се средновековни (12 - 14 век).

1.Findings and methodology

1.Наоди и методологија

Eighteen individual skeletons were identified in 13
graves (no. 1-13). Grave no. 14 (intact burial and a group of
bones) contained remains of 5 individuals, while an adult
and a child were buried in grave no. 1 (Table 1).

Во 13 гробови (бр.1-13) се идентификувани 18 индивидуални скелети. Гробот бр.4 (интактно
погребување и групација на коски) содржеше остатоци
од 5 индивидуи, а во гробот бр.1 биле погребани возрасен и дете (табела 1).

The anthropological analysis of the skeletons in
Strezov Grad – Demir Kapija was done in April 2017 in
Demir Kapija.

Антрополошката анализа на скелетите од Стре-
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зов Град - Демир Капија е извршена во април 2017 година, во Демир Капија.

After the skeleton remains were washed, the
post-mortal breaks were reconstructed.1 Then they
were registered, the sex and age were determined
(Ferembach, Schwidetzky and Stloukal 1979), the
craniums were measured (Martin and Saller 1957, 1959),
the morphological features and epigenetic variations
were monitored, (Berry and Berry 1967), as well as the
paleopathological traces (Ortner and Putschar 1988). The
height of the bodies was determined (Breitinger 1938;
Bach 1966).

Откако скелетните остатоци се измиени, реконструирани се постморталните преломи1. Потоа е
извршено евидентирање, одредување на пол и возраст
(Ferembach, Schwidetzky и Stloukal 1979), мерења на
краниумите (Martin и Saller 1957, 1959), следење на
морфолошки карактеристики и епигенетски варијации
(Berry и Berry 1967), како и палеопатолошки траги
(Ortner и Putschar 1988). Одредена е телесна височина
(Breitinger 1938; Bach 1966).

All the fully preserved craniums were photographed2
in four standard norms, as well as the examples with
anatomical variations and pathological traces.

Сите комплетно сочувани краниуми се фотографирани2 во четири стандардни норми, како и примероците со анатомски варијации и патолошки траги.

2. Results

2. Резултати

2.1.
Out of a total of 18 skeletons, three are
those of younger children (Infans I, 0-6 years), 15 are of
adults (6 men, 8 women and one adult with undetermined
gender because of absence of elements to determine it).

2.1.
Од вкупно 18 скелети три се на помали деца (Infans I, 0 - 6 години), 15 се на возрасни (6
мажи, 8 жени и еден возрасен со неодреден пол поради
недостиг на елементи за одредување на пол).

In the group there were no skeletons found
of newborns, older children (Infans II, 7-14 years) and
juveniles (Juvenilis, 15-21 years).

Во групата не се откриени скелети на
новороденчиња, повозрасни деца (Infans II, 7-14 години)
и јувенили (Juvenilis, 15 - 21 година).

The age when the adults died is between 20 and 55
years. In men, mortality was the same in the categories
under 40 and over 40 years of age (three skeletons each),
while in women almost two thirds (63%) lived longer than
40 years. However, the difference in the average life span
between sexes is minimal (men 41.7 years, women 41.9
years).

Возраста на која починале возрасните се движи
од 20 - 55 години. Кај мажите смртноста била подеднаква во категориите до 40 и над 40 години (по три скелети), а кај жените блиску две третини (63%) живееле
подолго од 40 години. Сепак, разликата во просечниот
животен век помеѓу половите е минимална (мажи 41.7
години, жени 41.9 години).

2.2.
Skeletal findings are poorly preserved
and incomplete.

2.2.
Скелетните наоди се слабо сочувани
и некомплетни.

A total of 6 skulls have been measured (2 male
and 4 female). Both sexes were mesocranic on average
(men 76.6, women 77.7), however women have also
dolichocranic and brachycranic skulls (Pl. I, II).

Измерени се вкупно 6 черепи (2 машки и 4 женски). Двата пола биле просечно мезокрани (мажи 76.6,
жени 77.7), но кај жените се јавуваат и долихокрани и
брахикрани черепи (T. I, II).

Both sexes had large body height (men 170.8 on
average, women 164.4 cm). The frequent distribution

1
Како асистент во антрополошката анализа учествуваше Бојана
Новаковиќ, препаратор за антрополошки наоди.
2

Arheološki Informator, vol. 1

1
Bojana Novaković, preparator of anthropological findings, was involved in the anthropological analysis as an assistant.
2
Ordanče Petrov, MA, is the author of the photo documentation.

Автор на фото-документацијата е м-р Орданче Петров.
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Ред. бр.
Ord. No.
1

Гроб бр.
Grave no.
1

2

Скелет бр.
Skeleton no.
1

F. Veljanovska - Antropological perceptions Kale - Strezov Grad

пол
sex
неодреден | undetermined

возраст
age
возрасен | аdult

1/а

дете | child

до | under 6.

кр. индекс
cr. index

Телесна вис.
Body height

3

2

2

маж? | male?

до | under 40.

4

3

3

жена | female

45-50.

165.0

5

4

4

маж | male

под | under 40.

168.0

6

4/а

жена | female

под | under 40.

7

4/b

жена | female

40-45.

161.0

8

4/c

маж | male

9

4/d

дете | child

163.0

70.97

10

5

5

жена | Female

50-55.
околу | around
5.
45-50.

11

6

6

жена? | female?

25-30.

167.0

12

7

7

маж | male

20-25.

171.0

13

8

8

жена? | female?

40-45.

80.00

165.5

14

9

9

маж | male

40-45.

77.72

172.0

15

10

10

дете | child

2.5-2.

16

11

11

жена | female

40-45.

73.63

17

12

12

жена | female

25-30.

79.55

165.0

18

13

13

40-45.

75.98

172.0

маж | man

Табела 1: Демографски податоци (пол и возраст),
кранијален индекс (Martin No.1, 8/1х100) и телесна височина (см) за индивидуалните скелети од Кале - Стрезов
Град, с. Челевец -Демир Капија.

Table 1: Demographic data (sex and age), cranial index
(Martin No.1, 8/1х100) and body height (cm) for the individual
skeletons from Kale - Strezov Grad, v. Čelevec – Demir Kapija

Двата пола биле со голема телесна височина
(мажи просечно 170.8 см, жени 164.4 см). И фреквентната дистрибуција на телесната височина покажува
доминација на високи индивидуи (90%), особено кај
жените.

of body height shows the dominance of tall individuals
(90%), especially among women.
The comparison of the findings from Strezov Grad –
Demir Kapija with the geographically and chronologically
closest medieval series from Crkvište – Demir Kapija (9-15
century), Strea – Pepelište (7-9 century) and Bistrenci –
Negotino (11/12-14 century) (Veljanovska 2000) shows
significant differences between the first and the last
three skeletal series.

Споредбата на наодите од Стрезов Град - Демир Капија со географски и хронолошки најблиските
средновековни серии од Црквиште - Демир Капија (9
- 15 век), Стреа - Пепелиште (7 - 9 век), и Бистренци Неготино (11/12 - 14 век) (Вељановска 2000) покажува
значителни разлики помеѓу првата и последните три
скелетни серии.

Men had a smaller cranial index by two units in
relation to Crkvište and Pepelište (Strezov Grad – 76.6.
Crkvište – 78.8, Pepelište – 78.1), but around a unit bigger
than Bistrenci (75.9).

Мажите имале понизок кранијален индекс за
две единици во однос на оние од Црквиште и од Пепелиште (Стрезов Град -76.6, Црквиште -78.8, Пепелиште
-78.1), но повисок за околу единица во однос од Би-

Women had a smaller index compared to all three
series (Strezov Grad – 77.7, Crkvište -79.8, Pepelište –
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стренци (75.9).

79.1, Bistrenci – 78.5).

Жените имале понизок индекс во однос на сите
три серии (Стрезов Град - 77.7, Црквиште - 79.8, Пепелиште - 79.1, Бистренци-78.5).

The body height also shows certain differences.
With an average height of 170.8 cm the men from Strezov
Grad were insignificantly taller than those from Crkvište
(170.5 cm), but significantly taller compared to those from
Pepelište (167.5 cm) and Bistrenci (168.7 cm). Conversely,
the women from Strezov Grad (164.4 cm) were much
taller than those from Crkvište (158.8 cm), a bit less than
the women from Pepelište (162.4 cm) and Bistrenci (161.7
cm).

Телесната височина, исто така покажува разлики. Со 170.8 см просечна висина мажите од Стрезов
Град биле незначително повисоки од оние од Црквиште (170.5 см), но значително повисоки во спореба со
оние од Пепелиште (167.5 см) и од Бистренци (168.7
см).
Обратно, жените од Стрезов град (164.4 см)
биле многу повисоки од оние во Црквиште (158.0 см),
помалку од жените во Пепелиште (162.4 см) и Бистренци (161.7 см).

Only more extensive excavations at this site in the
future can show whether the differences are accidental
and/or the result of the small number of skeletons in
Strezov Grad.

Дали разликите се случајни и/или резултат на
малиот број на скелети од Стрезов Град, можат да покажат само идни, пообемни ископувања на овој локалитет.

2.3.
When it comes to the epigenetic
features of the skulls, characteristic for this group is the
frequent presence of extra bones in the lambdoid suture,
with a rare occurrence of surplus bones at the juncture
sutures (one case of os Apicis and os Asterion each).

2.3.
Од епигенетските карактеристики на
черепот за групата е карактеристично често присуство на екстра коски во ламбдоидалниот шев, но ретка појава на прекубројни коски на спојот на сутурите
(само по еден случај на ос апицис и ос астерион).

On the postcranial skeleton there were two
cases of perforated humerus noticed.
2.4.
In the paleopathological image of the
group traumatic injuries, bone tumors and congenital
anomalies dominate.

На посткранијалниот скелет се забележани два
случаи на перфориран хумерус.

A particularly serious trauma (polytrauma) was
discovered on male skeleton no. 9: two line fractures on
the skull, the right clavicle, the left fibula, two thoracic
vertebra, nine ribs and a metacarpal bone (Pl. III, b-c, f-g).
On female skull no. 12 there are traces of two fractures,
on the frontal bone and a deep impressive fracture on the
left parietal bone (Pl. III, a). All fractures were survived.

2.4.
Во палеопатолошката слика на групата доминираат трауматските повреди, коскените тумори и вродените аномалии.
Особено тешка траума (политраума) е откриена кај машкиот скелет бр. 9: две линиски фрактури на
череп, десна клавикула, лева фибула, два торакални
прешлени, девет ребра и метакарпална коска (T. III,
b-c, f-g). На женскиот череп бр.12 постојат траги на две
фрактури, на фронталната коска и длабока импресивна фрактура на левата париетална коска (T. III, а). Сите
фрактури се преживеани.

On several craniums there are small, spherical,
benign bone tumors (osteomas). Woman marked no. 8 has
as many as 18 on the sinciput (Pl. IV, a). Osteomas appear
on long bones (femurs) (Pl. IV, d). Exostoses are found on a
humerus, tibias and calcaneus (Pl. IV, b, c, e).

На повеќе краниуми постојат мали, топчести, доброчудни коскени тумори (остеоми). Кај жената означена со бр.8, на калотата на черепот постојат дури 18 (T.
IV, а). Остеоми се јавуваат и на долги коски (фемур) (T.
IV, d). Егзостози се констатирани на хумерус, тибии и

The rare congenital anomalies are mainly linked
to the axial skeleton: epiphysiolisis on the arch of the
fifth lumbar vertebra (Pl. V, a) and superfluous ribs on the
seventh cervical vertebra (Pl. V, b).
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When it comes to regressive changes related to
aging, there is arthritis on joints, spondylosis on the spine
(Pl. V, c) and osteoporosis.

калканеус (T. IV, b, c, e).
Ретките вродени аномалии се, главно, врзани за
аксијалниот скелет: епифизиолиза на лакот на петтиот лумбален прешлен (T. V, а) и прекубројни ребра на
седмиот цервикален прешлен (T. V, c).

Particularly numerous are dental pathological
changes: cariosis and extracted/fallen out teeth and
dental cysts (periapical abscesses) (Pl. VI, b).

Од регресивни промени врзани за стареење
се откриени артритис на зглобовите, спондилоза на
’рбетот (T. V, c) и остеопороза.

On skeleton no. 9 there is a large cyst on the
maxilla which is most probably a result of an impacted
canine (Pl. VI, a).

Особено се бројни денталнопатолошките
промени: кариозни и екстрахирани/испаднати заби, и
забни цисти (периапикални апсцеси) (T. VI, b).

The strong and disproportionate abrasion on the
maxillary incisors on skeleton no.13 suggests they might
have been used in everyday activities (professions) (Pl. VI,
c).

Кај скелетот бр. 9 постои голема циста во горната
вилица која е, веројатно, резултат на импактиран канин
(T. VI, а).
Силната и непропорционална абразија на
максиларните инцизиви кај скелетот бр.13 упатува на
возможно нивно користење во секојдневната работа
(професија) (T. VI, c).

logie, Band I, II : 429-505, 1001 - 1466.
Ortner, J. D., Putschar, W.G.J. 1988. Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. Washington,
456.
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T. I Машки краниум бр 13 (Кале - Стрезов Град, с. Челевец - Демир Капија)
Т. I - Male ceanium No 13 (Kale - Strezov Grad, v. Čelevec - Demir kapija)
Norma Facialis - Norma Lateralis - Norma Verticalis - Norma Occipitalis
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T. II : Женски краниум бр 12 (Кале - Стрезов Град, с. Челевец - Демир Капија)
Т.II - Female Cranium No 12 (Kale - Strezov Grad, v. Čelevec - Demir kapija)
Norma Facialis - Norma Lateralis - Norma Verticalis - Norma Occipitalis
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b)

c)

a)

e)

d)

g)

f)
Т. III - Трауматски повреди (Кале - Стрезов Град, с. Челевец - Демир Капија) : a) импресивни фрактури на фронталната
и левата париетална коска (ск. бр. 12); b) фрактура на клавикула (ск. бр. 9); c) фрактура на фибула d) фрактура на
метакарпална 5 (ск. бр. 9); e) фрактура на метатарзална 5 (ск. бр. 5); f) фрактура на Т8-9 (ск. бр. 9); g) фрактура на 7
ребра (ск. бр. 9).
Pl. III - Traumatic injuries (Kale - Strezov Grad, v. Čelevec - Demir Kapija): a) impressive fracture on the frontal bone and the
left parietal bone skeleton No 12; b) fracture on the clavicle bone (skeleton No 9); c) fracture on the fibula bone; d) fracture
on the metacarpal bone (skeleton No 9); e) fracture on the metatarsal bone (skeleton No 5); f) fracture on T8-9 (skeleton No
9); g) fracture on 7 ribs.
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a)
b)

c)

e)

d)

Т. IV - Коскени тумори (Кале - Стрезов Град, с. Челевец - Демир Капија): a) Остеоми на череп (ск. бр. 8); b) Егзостоза на
калканеус (ск. бр. 8); c) Егзостоза на тибиа (ск. бр. 9); d) Остеом на фемур (ск. бр. 13); е) Егзостоза на хумерус (ск. бр.
13).
Pl. IV - Bone tumors (Kale - Strezov Grad, v. Čelevec - Demir Kapija): a) osteomata on sinciput (skeleton No 8); b) Exostoses
on calcaneus (skeleton No 8); c) Exostoses on tibias (skeleton No 9); d) osteoma on femur (skeleton No 13); e) exostoses on
humerus (skeleton No 13)
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b)

a)

c)
Т. V - Вродени аномалии и регресивни промени (Кале - Стрезов Град, с. Челевец - Демир Капија): a) Несраснат лак L5 (ск.
бр. 5); b) Прекубројни вратни ребра (ск. бр. 12); c) Спондилоза на вратниот и лумбалниот дел од ’рбетот (ск. бр. 9)
Pl. V - Congenital anomalies and regressive changes (Kale - Strezov Grad, v. Čelevec - Demir Kapija): a) epiphysiolisis on the
arch of the fifth lumbar vertebra (skeleton No 5); b) superfluous ribs on the seventh cervical vertebra (skeleton No 12); c)
spondylosis on the spine (skeleton. No. 9)
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a)

b)

c)

Т. VI - Дентопатолошки промени (Кале - Стрезов Град, с. Челевец - Демир Капија): a) забна циста во максила (ск. бр. 9);
b) Забна циста во мандибула (ск. бр. 7); c) екстремна абразија на горните инцизиви (ск. бр. 13)
Pl. VI - Dental pathological changes (Kale - Strezov Grad, v. Čelevec - Demir Kapija): a) dental cyst on the maxilla (skeleton
No 9); b) dental cyst on the madibula (skeleton No 7); c) strong and disproportionate abrasion on the maxillary incisors
(skeleton No 13)
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