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Археолошкиот локалитет Кукул се наоѓа
на 4 км северно од градот Прилеп, помеѓу две патни комуникации, асфалтниот пат што води кон
вештачката хидроакумулација (стар пат Прилеп
- Бабуна), од источната страна, и земјен пат што
води кон селото Дабница, од западната страна.
Претставува поголем простор со неколку платоа
помеѓу карпестиот терен, при што доминира масивната вертикална карпа позната под топонимот
Баба.
Извонредната стратегиска позиција во однос на премините Плетвар и Дервен, овозможила
овој простор да биде населен уште од праисторијата, поточно во енеолитот. Потврда за негово
користење и низ останатите временски периоди
(хеленистичкиот, римскиот и средновековниот)
се бројните објекти издлабени во карпи: гробници (Миткоски и Темелкоски 2012, 83-104), гробови

Kukul – the archeological site, is located at 4
km to the north of the city of Prilep, between two
road communications, the asphalt road leading
towards the artificial hydroaccumulation (the old
road Prilep - Babuna) on the eastern side and the
dirt road leading towards the village of Dabnitsa to
the west. The site encompasses a larger area with a
number of plateaus between the rocky terrains, the
most dominant one being the massive vertical rock
known under the toponym Baba.
The outstanding strategic position in reference with the mountain passes of Pletvar and Derven
has enabled this area to be populated ever since the
prehistory, i.e. during the Eneolithic. The numerous rock-carved items stand as confirmation of its
use during the later periods (Helenism, Roman and
Medieval period): tombs (Миткоски и Темелкоски
2012, 83-104), graves (Миткоски 1997а, 137-148),
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4.

3.

5.

Баба

2.

Fig. 1 - Reconstruction of the pile-dwelling settlement Ploča
Mikjov Grad (Naumov 2016c, 45, photo: Miško Tutkovski)

1.

Ил. 1 - Кукул некрополи (план)

Ил. 1 - Kukul necropolis (map)

(Миткоски 1997а, 137-148), двојни корита за гмечење на грозје (Миткоски 1998, 31-41) и објекти
поврзани со култни активности (Миткоски 1997б,
64-77). Локалитетот во Археолошката карта на Република Македонија и другата стручна литература се води како две посебни наоѓалишта, Кукул
- населба од римскиот период (Бабиќ и Китаноски
1996, 308) и Баба - тврдина, оформена најрано во
доцната антика (Китаноски, Кепеска и Кепески
1996, 307; Ковачевић 1986, 119-121; Лилчиќ 1993,
236-240; Лилчиќ и Миткоски 1995, 147-151). Во
нумизматичката збирка на НУ Завод и музеј Прилеп се евидентирани две депоа на рановизан-

double troughs for grape pressing (Миткоски 1998,
31-41) and cult objects (Миткоски 1997б, 64-77). The
archeological map of the Republic of Macedonia
and the remaining expert literature have registered
this site as two separate sites, namely Kukul – a
settlement dating from the Roman period (Бабиќ
и Китаноски 1996, 308) and Baba – a fortress, established the earliest in late Antiquity (Китаноски,
Кепеска и Кепески 1996, 307; Ковачевић 1986, 119121; Лилчиќ 1993, 236-240; Лилчиќ и Миткоски
1995, 147-151). The numismatic collection of the NI
Bureau and Museum in Prilep has registered two
depots of early Byzantine bronze coins found at the
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Ил. 2 - Некропола 1
Fig. 2 - Necropolis 1

Ил. 3 - Некропола 1 (основа)
Fig. 3 - Necropolis 1 (foundations)

тиски бронзени монети, пронајдени на локалитетот Баба (Кепески 1977, 181-1930).
Во западното подножје на врвот Баба се
простира зарамнето плато, на кое НУ Завод и музеј – Прилеп, во 2005, 2008, 2010 и 2011 година,
реализира археолошки ископувања. Со истражувањата на овој акрополен простор се откриени
остатоци од повеќе градби, како и богат движен
археолошки материјал кои потврдија континуитет на населбинско егзистирање во подолг временски интервал, од енеолитскиот период, преку
хеленистичкиот и римскиот, сè до византискиот

Baba site (Кепески 1977, 181-1930).
A flattened plateau spreads in the western
foot of the summit Baba, where the NI Bureau and
Museum of Prilep conducted archeological excavations in 2005, 2008, 2010 and 2011. The exploration
of this citadel has discovered remnants of various
constructions, as well as rich moveable archaeological material, which have confirmed the continuity
of existing of the settlement for a longer time interval, starting with the Eneolithic, through the Hellenistic and Roman period, up until the Byzantine

[29]

Археолошки Информатор, бр. 3

(2019) : 27-36.

период1.
Во овој труд ги презентираме петте некрополи распоредени околу платото под карпата
Баба. Поаѓајќи кружно од некрополата позиционирана на јужниот превој кој води кон платото,
некрополите ги означивме со броеви од 1 до 5 (ил.
1). Односната некропола, означена како Кукул Некропола 1 е евидентирана и документирана во
1989 година, некрополите 2, 3 и 4 во 2011 година,
додека Кукул - Некропола 5 е само евидентирана
истата година. Освен Кукул – Некропола 4 која е
со гробни конструкции од типот „циста“, останатите се со гробови издлабени во карпи.
Кукул - Некропола 1 е во рамките на КО
Прилеп и има координати Х=41˚22’48.50» и
У=21˚34’39.63». Лоцирана е на околу 80 м јужно од
платото под карпата Баба, а на надморска висина
од 877 м (ил. 2). Во две соседни карпи издлабени
се четири гробни јами со ориентација југозапад
- североисток (ил. 3). Имаат блага трапезоидна
форма, со странични профилирани рамки во кои
налегнувале покривните камени плочи. Гробовите се отворени најверојатно во подалечното минато. Од движен археолошки материјал е откриен
ѓердан од монисти од стаклена паста (Миткоски

Arheološki Informator, vol. 3

period.1
This paper presents the five necropoli placed
around the plateau below the rock Baba. Starting circular from the necropolis positioned on the
southern part of the mountain pass leading towards
the plateau, we marked the necropolis with numbers between 1 and 5 (fig. 1). The concerned necropolis, marked as Kukul - necropolis 1, was registered
and documented in 1989, the necropoli 2, 3 and 4
were registered in 2011, as well as Kukul – necropolis 5, which was also registered in 2011. Apart from
Kukul – necropolis 4, the grave construction of
which is of the cist type, the remaining graves were
carved inside rocks.
1 The results of the research of the plateau below the Baba rock
were presented by the researchers – authors of this paper on the
22 symposium of the MASS held in Dojran in 2012, and will be
published in the 22 number of Macedoniae acta archaeologica.
Ил. 5 - Некропола 2 (основа)
fig. 5 – Necropolis 2 (foundations)

1 Резлутатите од истражувањата на платото под карпата
Баба беа презентирани од страна на истражувачите - автори
на овој труд, на 22-от симпозиум на МАНД, одржан во Дојран,
во 2012 година, а ќе бидат објавени во број 22 на Macedoniae
acta archaeologica.

Ил. 4 - Некропола 2
Fig.4 - Necropolis 2

[30]
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1997б, 146). Според овој наод и според досегашните истражувања на некрополи со овој вид на
гробови, некрополата, хронолошки се датира во
средновековниот период (X - XIII век) (Babić 1970,
29; Бабиќ 1986, 264-266; Кепеска 2008, 38-40).
Кукул - Некропола 2 е во рамките на
КО Дабница и со координати Х=41˚22’50.22» и
У=21˚34’32.26». Лоцирана е на карпа со ориентација југозапад - североисток, веднаш во југозападното подножје на платото под карпата Баба
(ил. 4). Измерена е висинска позиционираност од
853 м. Петте евидентирани гробни јами издлабени во карпата имаат ориентација северозапад
- југоисток и блага трапезоидна форма (ил. 5).
Паралелно со северните надолжни страни, со засекување во карпата биле оформени профилации
во кои налегнувале покривните камени плочи.
Во земјениот насип во Гроб 1 беа евидентирани
неколку фрагменти од покривните плочи. Гробовите 4 и 5 имаат скоро идентични димензии и
најголеми максимални длабочини од 0,45 м, додека останатите три гробови кои се со помали
димензии имаат длабочини од 0,25 м до 0,35 м.
И овие гробови се отворени во некое подалечно
минато. При нивното истражување и документирање не се пронајдени остеолошки остатоци од
погребаните покојници во нив, а евидентирани
се само неколку аморфни фрагменти од керамички садови. Наодот на фрагмент од хеленистичка
чинија од типот „ихтија“, во Гроб 2, не би можел
да биде најсигурен показател за хронолошка детерминација. Веројатно, станува збор за наод донесен во гробната јама по пат на ерозија. Според
погоренаведените аналогии и гробовите од оваа
некропола најверојатно припаѓале на погребување извршено во средновековниот период.
Кукул - Некропола 3 е исто така во рамките на КО Дабница, со географски координати
Х=41˚23’05.52» и У=21˚34’31.65». Лоцирана е на карпа со ориентација север - југ, на околу 300 м северозападно од платото под карпата Баба, а на кота
со надморска висина од 886 м (ил. 6). Во неа се
издлабени пет гробни јами со трапезоидна форма
и ориентација запад - исток, при што Гроб 1 е со
поголем отклон кон југ (ил. 7 и 8). Со делумни за-

Kukul - Necropolis 1 is part of the cadastral
municipality of Prilep, with the following coordinates Х=41˚22’48.50” and У=21˚34’39.63”. It is located at about 80 m to the south of the plateau below
the rock Baba, and at elevation of 877 m. (fig. 2). In
two neighbouring rocks, four grave pits have been
dug in southwestern-northeastern direction (fig. 3).
They have a mild trapezoid shape, with lateral profiled frameworks where the roof stone slabs were
laid down. The graves were probably opened in the
distant past. In terms of moveable finds, a necklass with golden paste glass beads has been found
(Миткоски 1997б, 146). According to this find and
according to the so-far research of necropoli of this
type of graves, the necropolis can be chronologically dated in the Medieval period (10th – 13th century)
(Babić 1970, 29; Бабиќ 1986, 264-266; Кепеска 2008,
38-40).
Kukul - Necropolis 2 is part of the cadastral
municipality of Dabnitsa and has the following coordinates: Х=41˚22’50.22” and У=21˚34’32.26”. It is
located on a rock with a southwest-northeast direction, immediately in the southwestern foot of the
plateau below the Baba rock (fig. 4). Height position
of 853 m has been measured. The five registered
grave pits carved in the rock are oriented towards
the northwest-southeast and have a mild trapezoid
shape (fig. 5). In parallel with the northern longitudinal sides, an indentation into the rock formed
profilations where the roof stone slabs were laid
down. In the mound of Grave 1, several fragments
of the roof slabs were found. Graves 4 and 5 have
almost identical dimensions and their maximal
depths reach 0.45 m, whereas the remaining three
graves with smaller dimensions are between 0.25 m
and 0.35 m deep. These graves, too, have been ravaged sometimes in the past. In the course of their
research and documentation, no osteological remnants of the buried people have been found, and
only a number of amorphous fragments of ceramic
vessels have been found. The fragment of a Helenistic plate of the ihtya type in Grave 2 cannot be
considered as the safest indicator of chronological
dating. This find might have reached the grave pit
through erosion. According to the above mentioned
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b.
a.
Ил. 6 - а) Некропола 3 и b) Некропола 4
fig. 6 - a) Necropolis 3 and b) Necropolis 4

секувања во карпата биле оформени надворешни
профилации кај гробовите 1, 2 и 3, а во кои налегнувале покривните камени плочи. Во земјените насипи во гробовите 2 и 3 кои се со најголеми
димензии и длабочини од околу 0,70 м, се евидентирани фргментирани делови од покривните
камени плочи, додека во Гроб 3 се откриени и
фрагментирани тегули. Кај Гроб 5 е евидентирано секундарно погребување, при што со камени
плочи е оформена гробна конструкција од типот
„циста“. И гробовите од оваа некропола се отворени во минатото. Од остеолошки остатоци се откриени само делови од рацете на покојникот во
Гроб 2 и делови од нозете на покојникот во Гроб
3. Од гробни прилози се издвојуваат фрагментите
од садови во Гроб 2 и Гроб 5, карактеристични за
средновековниот период. На околу 8,5 м западно
од опишаните гробови е откриен Гроб 6, вдлабен
во карпа, со ориентација северозапад - југоисток
и без движни наоди во него.
На околу 100 м североисточно од Кукул Некропола 3, на едно плато со висински пад од
околу 2,70 м од север кон југ, е лоцирана Кукул Некропола 4, единствена досега евидентирана во
поширокиот простор со гробни конструкции од
типот „циста“ (ил. 6 и 9). Со територијална припадност на КО Дабница, нејзините географски
координати се Х=41˚23’06.01» и У=21˚34’36.91», а е

analogies and graves of this necropolis, these were
probably part of a burial of the medieval period.
Kukul - Necropolis 3 is also part of cadastral
municipality of Dabnitsa, with geographic coordinates Х=41˚23’05.52” and У=21˚34’31.65”. It is located
on a rock with north-south direction, at about 300
m. to the northwest of the plateau under the Baba
rock, and at a spot height with elevation of 886 m.
(fig. 6). Five burial pits have been carved inside, all
of them with trapezoid shape and a west-east direction, with the Grave 1 having a much bigger declination towards the south (fig. 7 and 8). The partial
cuts into the rock led to the shaping of external profilation near graves 1, 2 and 3, where the roof stone
slabs were laid down. Fragmented parts of the roof
stone slabs have been registered inside the mounds
of graves 2 and 3, both of which have the largest dimensions and depths of about 0.70 m., whereas in
Grave 3, fragmented tegulae have been discovered.
Secondary burial was registered in Grave 5, where
the stone slabs shape a grave construction of the
cist type. The graves of this necropolis have been
opened in the past, too. In terms of osteological
remnants, only parts of the hands of the deceased
in Grave 2 have been discovered, as well as parts of
the legs of the deceased in Grave 3. In terms of grave
goods, the fragments of vessels can be singled out in
Grave 2 and Grave 5, which are specific of the Me-
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Ил. 7 - Некропола 3

Ил. 9 - Некропола 3

Fig. 7 - Necropolis 3

Fig. 9 - Necropolis 3

Ил. 10 - Некропола 4 (основа)
Fig. 10 - Necropolis 4 (foundations)
Ил. 8 - Некропола 3 (основа)

dieval period. Grave 6 was discovered at about 8.5
m to the west of the described graves. This grave
has been carved into a rock, is oriented towards
the northwest-southeast and does not contain any
moveable finds inside.
At about 100 m. to the northeast of Kukul Necropolis 3, at a plateau with an elevation slope of

Fig. 8 - Necropolis 3 (foundations)

позиционирана на средна надморска висина од
907 м. Осумте гробови кои се открија на релативно плитка длабочина, имаат ориентација северозапад - југоисток (ил. 10). Три гробови - 6, 7 и 8 се,
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Ил. 11 - Некропола 5

Fig. 11 - Necropolis 5

всушност, гробни јами вкопани во меката карпа,
но исто така со оформени ѕидови од камени плочи. Кај нив и кај Гроб 2 беа in situ сочувани масивните камени покривни плочи. Освен Гроб 5 и
Гроб 6 кои се со правоаголна, сите останати имаат трапезодина форма. Основата на Гроб 5 била
поплочена со камени плочи, додека онаа на Гроб
3 покрај со камени плочи, е евидентирано поплочување и со фрагменти од тегули. Гроб 6 и Гроб 7
се поврзани со плиток канал со средна длабочина
од 0,30 м, покриен со плочести камења. Овој канал продолжува покрај Гроб 7 кон запад, односно надвор од истражуваниот простор, при што е
нејасна неговата намена. Откриени се и две групации - платформи од поситен и покрупен аморфен камен и фрагменти од тегули, веројатно користени во текот на погребните ритуали. Во ниту
еден гроб не се пронајдени остеолошки остатоци

about 2.70 m. from the north to the south, Kukul
- Necropolis 4 is located, the only necropolis registered so far in this area of the cist type (fig. 6 and 9).
This necropolis territorially belongs to the cadastral
municipality of Dabnitsa, its geographic coordinates
are Х=41˚23’06.01” and У=21˚34’36.91”, and it is positioned at 907 MAMSL. The eight graves discovered
at relatively shallow depth are oriented from the
northwest to the southeast (fig. 10). Three graves
- 6, 7 and 8, are actually grave pits dug inside the
soft rock and their walls are shaped of stone slabs.
The massive roof stone slabs were in situ preserved
in the cases of these two graves and in the case of
Grave 2. Apart from Grave 5 and Grave 6, which are
rectangular, the remaining ones are trapezoid in
shape. The foundation of Grave 5 was paved with
stone slabs, wheras the one of Grave 3, other than
stone slabs, was paved with fragments of tegulae.
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од покојниците. Покрај малубројните евидентирани аморфни фрагменти од керамички садови,
позначајни наоди претставуваат фрагментот од
ехинус чинија во Гроб 1 и шесте мали железни
клинци за обувки во Гроб 6. Во слободниот простор меѓу гробовите, а во рамки на истражуваната
површина, се пронајдени неколку фрагменти од
керамички садови карактеристични за доцнохеленистичкиот период (два фрагменти од садови
од типот стамнос и по еден фрагмент од конусна
чинија со вдлабен хоризонтално извлечен венец
на устинката и од топчест сад со тенки ѕидови и
извлечен плочесто оформен венец). Евидентирани се и земјен бубрежест тег и еден масивен кус
железен клинец. Опишаните наоди упатуваат на
погребување во рамките на Кукул - Некропола
4, во време на владеењето на последните античко-македонски кралеви.
Последна евидентирана некропола во односниот простор е Кукул - Некропола 5, лоцирана на околу 400 м североисточно од платото под
карпата Баба. Таа е во рамките на КО Прилеп, има
координати Х=41˚22’57.16» и У=21˚34’52.03» и е на
просечна надморска висина од 849 м. Претставува некропола со погребување во гробови издлабени во неколку карпи (фотографија 11). Со оглед на
тоа што не е истражувана, точниот број на гробови и нивните основни параметри не се прецизирани. Со оглед што и кај овие гробови недостигаат покривните плочи, може да се констатира дека
и тие биле отворени во минатото.
Некрополите кои го опкружуваат акрополниот простор на платото под карпата Баба, секако, биле сегменти поврзани со населбинското
егзистирање на односниот простор низ епохите.
Четирите некрополи во карпи, според карактеристиките на гробовите издлабени во нив и ретките движни наоди, хронолошки се сместуваат во
средновековниот период, додека Кукул - Некропола 4 бил простор за погребување во доцнохеленистичко време.

Grave 6 and Grave 7 are connected with a shallow
canal with a middle depth of 0.30 m, covered in slab
stones. This cannal continues by Grave 7 towards
the west, i.e. outside of the researched space, with
its purpose being unclear. Two groupings have been
discovered – platforms of smaller and larger amorphous stone and tegulae fragments, probably used
during the burial rituals. Osteological remnants
of the deceased have been found in none of the
graves. Apart from the few registered amorphous
fragments of ceramic vessels, some of the more significant finds are the fragment of the echinus plate
found in Grave 1 and the six small iron nails for
shoes in Grave 6. Several fragments of ceramic vessels characteristic of the late Helenistic period have
been found in the free space between the graves,
within the framework of the researched surface
(two fragments of vessels of the stamnos type and
one fragment of a cone plate with an incised horizontally delineated wreath at the bottleneck and
a fragment of a rounded vessel of thin walls and a
protruded flatly shaped wreath). An earthen kidneyshaped weight and a massive short iron nail were
registered. These finds point out to a burial within
the framework of Kukul - Necropolis 4 in the time of
the rule of the last ancient Macedonian kings.
The last registered necropolis in this area is
the Kukul - Necropolis 5, located at about 400 m. to
the northeast of the plateau below the Baba rock.
It falls within the cadastral municipality of Prilep,
with coordinates Х=41˚22’57.16” and У=21˚34’52.03”
and is at average elevation of 849 m. This is a necropolis with burial in graves carved into several rocks
(photograph 11). Taking into consideration that it
has not been researched so far, the exact number of
graves and their basic parametres are not precisely
defined. Considering that the roof slabs are lacking
from these graves, we may conclude that these, too,
have been opened in the past.
The necropoli surrounding the citadel of the
plateau below the Baba rock were of course segments connected with life in the settlement at this
area through the eras. The four rock necropolis, according to the specifics of the graves carved inside
of them and the rare moveable finds, can be chron-

Фотодокументација изработил Д. Темелкоски.
Техничка документација изработил А. Миткоски.
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ologically dated in the Medieval period, whereas
Kukul - Necropolis 4 was a burial area in the late
Hellenic period.
Photographs by D. Temelkoski
Technical documentation by А. Mitkoski
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