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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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Со археолошките истражувања на локалитетот
„Црквиште“, с. Корешница кај Демир Капија, во 2016
година се откриени 5 погребувања.

The archaeological research at the Crkvište site, in
the village of Korešnica near Demir Kapija in 2016, uncovered 5 burials.

Ископувањата се извршени од стручна екипа на
ЛУ Дом на културата „ Мирка Гинова“ - Демир Капија,
раководен од м-р Орданче Петров, асистент истражувач.

The excavation was carried out by an expert team
from the Mirka Ginova House of Culture – Demir Kapija,
headed by Ordanče Petrov, MA, research assistant.
According to the head researcher, the discovered
burials are medieval (12-16 century).

Според раководителот на истражувањата откриените погребувања се средновековни (12 - 16 век).

1. Findings and methodology

1.Наоди и методологија

Fourteen individual skeletons were identified in 5
graves (no. 12- 16). Grave no. 14 (intact burial and a group
of bones) contained remains from 7 individuals; two women and a child were buried in grave no.12 and two women
in no. 15 (Table 1).

Во 5 гробови (бр. 12 - 16) се идентификувани 14 индивидуални скелети. Гробот бр.14 (интактно
погребување и групација на коски) содржеше остатоци
од 7 индивидуи, во гробот бр. 12 биле погребани две
жени и дете, и во бр.15 две жени (табела 1).
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Со антрополошка анализа се опфатени и површинските наоди кои не добиле броеви на гробови во
тек на ископувањата. Тие се означени со ознака бб (без
број), реден број на кесата во која се собрани во заграда, и година на ископувања (табела 1).

The anthropological analysis also covered the surface finds that were not assigned grave numbers during
the excavations. They are marked with nn (no number),
the ordinal number of the bag where they are collected in
brackets and the year of excavation (Table 1).

Антрополошката анализа на скелетите од
Црквиште, с. Корешница - Демир Капија е извршена во
април 2017 година, во Демир Капија.

The anthropological analysis of the skeletons from
Crkvište, village of Korešnica – Demir Kapija was done in
April 2017 in Demir Kapija.

Скелетните остатоци се измиении е извршена
реконструкција на 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).

The skeletal remains were washed and a reconstruction of the post mortem breaks was made1. Then
they were recorded, 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
observed (Berry and Berry 1967), together with the paleopathological traces (Ortner and Putschar 1988). The body
height was determined (Breitinger 1938; Bach 1966).

Фотографирани2 се сите комплетно сочувани
краниуми во четири стандардни норми, како и
примероците со анатомски варијации и патолошки
траги.

All the fully preserved craniums have been photographed2 in four standard norms, including the samples
with anatomic variations and pathological traces.
2. Results

2. Резултати
2.1.
Од вкупно 14 скелети 6 се детски, 4
на помали деца (Infans I, 0-6 години), и 2 на повозрасни
деца (Infans II, 7-14 години), еден е јувенил (веројатно
жена) и 7 се на возрасни, 2 мажи, и 5 жени (Табела 1).

2.1.
Out of a total of 14 skeletons, 6 are of
children, 4 of younger children (Infans I, 0-6 years), and 2
of older children (Infans II, 7-14 years), one is a juvenile
(probably a woman) and 7 are adults, 2 men and 5 women
(Table 1).

Во групата на површински наоди се
идентификувани 7 индивидуални скелети. Доминираат
жени (четири), едно дете и двајца возрасни кај кои не се
сочувани елементите за одредување на пол.

Seven individual skeletons were identified in the
group of surface findings. The women are dominant (four),
there is one child and two adults with no elements preserved to determine the sex.

Групата има природна биолошка структура во
која се застапени сите возрасти и двата пола. Сепак,
бројот на децата (42%), како и предоминацијата
на женскиот пол (особено ако се земат предвид и
површинските наоди) отстапуваат од вообичаениот
модел на смртност. Најверојатно, се резултат на
делумната истраженост на поголема некропола.

The group has a natural biological structure with
a representation of all ages and both sexes. However, the
number of children (42%) and the predominance of the female sex (especially when surface findings are also taken
into account) deviate from the usual model of mortality.
This is most probably the result of the partial research of
a bigger necropolis.

1
Како асистент во антрополошката анализа учествуваше Бојана
Новаковиќ, препаратор за антрополошки наоди.
2
Автор на фото-документацијата е м-р Орданче Петров.

1
Bojana Novaković, preparator of anthropological finds, was involved
in the anthropological analysis as an assistant.
2
Ordanče Petrov, MA, is the author of the photo documentation.
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Ред. бр.
Ord. no.

Скелет бр.
Skeleton no.

пол
sex

Возраст age

12

жена | female

20-25.

2

12/I

жена? | female?

до | under 40.

3

12/II

дете | child

2-3.

1

Гроб бр.
Grave
no.
12

F. Veljanovska - Antropological perceptions : Crkvište
кр. индекс
Cranial
index

Тел. вис.
Body h
166.0

4

13

13

дете | child

12-14.

81.92

5

14

14

маж | male

55-60.

78.33

174.0

6

14/I

маж | male

40-45.

84.04

177.0

7

14/II

жена | female

40-45.

75.57

8

14/III

дете | child

12-14.

77.01

9

14/IV

жена | female

до | under 40.

10

14/V

дете | child

околу | around 2.

11

14/VI

дете | child

околу | around 1.

15

јувенил (ж?) | јuvenile (f?)

15-17.

15/I

жена? | female?

16

дете | child

1

bb1(85)/2016

неодреден | undetermined

50-55.
9-12
месеци | months
возрасен | adult

2

bb2(89/1)/2016

жена | female

возрасен | adult

3

bb3(99/2)/2016

жена | female

45-50.

4

bb4/a(132/1)/2016

жена? | female?

возрасен | adult

5

bb4/b(132/1)/2016

дете | child

2-3.

6

bb5(136)/2016

неодреден | undetermined

возрасен | adult

7

bb6(120)/2016

жена | female

возрасен | adult

12

15

13
14

16

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

Table 1: Demographic data (sex and age), cranial index (Martin No.1, 8/1х100) and body height (cm) for the individual skeletons in Crkvište, village of Korešnica – Demir Kapija.

2.2.
Скелетните наоди се многу слабо
сочувани и некомплетни.

2.2.
The skeletal findings are very poorly
preserved and are incomplete.

Измерени се вкупно 5 черепи (2 машки, 1
женски и 2 детски). Мажите биле просечно брахикрани
(81.2), жената на самата граница на долихокранија и
мезокранија (75.6), а децата на самата граница на
мезокранија и брахикранија (79.5). Децата се, всушност,
слични со машките черепи, по еден мезокран и еден
брахикран претставник (Т. I).

A total of 5 skulls have been measured (2 male,
1 female and 2 child’s). Men were brachycranic on average (81.2), women were borderline dolichocranic and
mesocranic (75.6), while the children were borderline
mesocranic and brachycranic (79.5). The children’s skulls
are similar to the male skulls, one mesocranic and one
brachycranic representative (Pl. I).

Трите мажи кај кои е одредена телесната височина биле во категоријата на високи (просечно 175.5

The three men whose body height was determined
belong to the category of tall people (175.5 cm on aver-
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см), а единствената жена кај која е одредена телесна
висина со 166.0 см припаѓа на истата категорија.

age), while the only woman whose body height was determined at 166.0 cm also belongs to the same category.

2.3.
Епигенетските карактеристики на черепот се ограничени на екстра коски во ламбдоидалниот шев (три случаи), и прекубројни коски на спојот на
сутурите (еден случај на мултипартитна ос апицис и ос
епиптерикум).

2.3.
The epigenetic features of the skull
are limited to extra bones in the lambdoid suture (three
cases), and surplus bones at the suture juncture (one case
of multipartite os Apicis and os Epiptericum).
On the postcranial skeleton, only a spina on humerus was noticed in one of the older children.

На посткранијалниот скелет е забележана само
спина на хумерус кај едно од повозрасните деца.

2.4.
Rare paleopathological traces have
been discovered, maybe as a result of the poor preservation of the skeletons.

2.4.
Откриени се ретки палеопатолошки
траги, можеби како резултат на слабата сочуваност на
скелетите.

In the group of traumatic injuries there is only a
shallow trace of a blow on the frontal tuber in woman
numbered 14/II.

Во групата на трауматски повреди е само плитка
трага на удар на фронтален тубер кај жената со број
14/II.

When it comes to congenital anomalies, a segmented sternum and a complete bilateral sacralization
on the fifth lumbar vertebra were discovered.

Од вродени аномалии се откриени сегментиран
стернум и комплетна билатерална сакрализација на
петтиот лумбален пршлен.

There is also severe deformational elbow arthritis
as well as several cases of cariotic and extracted teeth
and dental cysts (periapical abscesses).

Констатирани се и силен деформантен артритис
на лакти, како и повеке случаи на кариозни и екстрахирани заби, и забни цисти (периапикални апсцеси).
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T. I : Машки краниум бр. 14/I (Црквиште, с. Корешница - Демир Капија)
Pl. I : Male cranium No 14/1 (Crkvište, v. Korešnica – Demir Kapija)
Norma Facialis - Norma Lateralis - Norma Verticalis - Norma Occipitalis
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