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Маја БАСОТОВА

Maja BASOTOVA

ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ИЗВОРОТ НА
НЕОГЕНСКИОТ ВАРОВНИК ЗА ИЗГРАДБА
НА ГРОБНИЦАТА ВО БРАЗДА
(440- 420 ГОД. СТ. ЕРА)

RESEARCHING THE SOURCE OF THE
NEOGENE LIMESTONE FOR BUILDING OF
THE TOMB IN BRAZDA
(440- 420 B.C.)
УДК 726.821:552.54(497.712)
”440/420”

Скопје
mbasotova@yahoo.com

Во рамките на истражувањата за докторската дисертација Antični nagrobni spomeniki na območju
mesta Scupi in področju Kumanova: Izdelki, proizvodni
cikli in kupci (Roman Sepulchral Monuments in the
Scupi and Kumanovo Region: Products, Production
Cycles and Clients) чиј предмет на истражувањето е
производството на камени надгробни споменици
за римската colonia Flavia Aelia Scupi и Кумановскиот басен (од 1 век до почетокот на 4 век) една
група на надгробни споменици од територијата на
Скупи од 1 век и понатаму, при карактеризација на
камениот материјал беше определена како група
произведена од неогенски варовник.
За да направиме споредбена анализа и да ја
истражиме другата употреба на неогенскиот варовник, т. е употребата во архитектурата, земени
се (со дозвола на надлежните од институциите)
примероци од гробницата во Бразда.
Минералошко - петрографските анализи
ги направи др. Игор Рижнар, Љубљана, Словенија, кој примероците камен земени од ѕидот од
гробницата во Бразда (SCU 6a, SCU 6b) (Басотова
2019, 153, кат. шт. 145) ги утврди како неогенски
варовник.
Селото Бразда се наоѓа 10 км северно од
центарот на Скопје, во југозападното подножје на
Скопска Црна Гора. Големата владетелска гробница датирана 440-420 год. пр.н.е. е откриена во селото Бразда во 1986 година, во северното подножје
на ридот Градиште (Микулчиќ и Соколовска 1987
– 1989 (1990), 79 – 91; Микулчиќ 1999, 118 – 123; Микул-

As part of the research for the PhD dissertation
Antični nagrobni spomeniki na območju mesta Scupi
in področju Kumanova: Izdelki, proizvodni cikli in
kupci (Roman Sepulchral Monuments in the Scupi and
Kumanovo Region: Products, Production Cycles and
Clients), the subject of which is the production of
sepulchral monuments for the Roman colonia Flavia
Aelia Scupi and the Kumanovo basin (from the 1st
century until the beginning of the 4th century), in the
process of characterization of the stone material, a
group of sepulchral monuments from the territory
of Skupi from the 1st century onwards was classified
as a group produced of Neogene limestone. For the
purposes of comparative analysis and research of
the other uses of Neogene limestone, i.e. the way it
was used in architecture, we took (being given the
license of the competent persons of institutions)
samples of the Brazda tomb.
It was Igor Rižnar from Ljubljana, Slovenia
who made the mineralogical petrographic analyses
and it was him who classified the samples of stone
taken from the walls of the tomb in Brazda (SCU
6a, SCU 6b) (Басотова 2019, 153, кат. шт. 145.) as
Neogene limestone.
The village of Brazda is located 10 km to the
north of the centre of Skopje, in the southwestern
area of Skopska Crna Gora. The large ruler’s tomb
dated in 440-420 B.C. was discovered in the village of
Brazda in 1986, in the northern foot of the Gradište
hill (Микулчиќ и Соколовска 1987 – 1989 (1990), 79
– 91; Микулчиќ 1999, 118 – 123; Микулчиќ 2011, 47
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Ил. 1 - Блоковите на гробницата во Бразда.
Fig. 1a – Blocks of the tomb in Brazda

Ил. 1a - Блоковите на гробницата во Бразда.
Fig.1a – Blocks of the tomb in Brazda

чиќ 2011, 47 – 58). Блоковите на гробницата се прецизно изделкани, украсени во рустикален барботин
манир, со мазни оквири (ил. 1 и ил. 1а). За оваа монументална градба во археолошката литература постои мислење дека е цистерна (Георгиев 1996, 7 – 36).
Во овој текст ги презентираме истражувањата
и резултатите кои се однесуваат на изворот на каменот, потенцијалниот антички каменолом на неогенски варовник за изградба на гробницата во Бразда.

– 58). The blocks of the tomb are precisely chiseled,
decorated in rustic Barbotine manner with smooth
frames (figure 1 and figure 1а). This monument
is considered by archaeology to be a water tank
(Георгиев 1996, 7 – 36).
This text shall present the research and the
results referring to the source of the stone, the
potential ancient quarry of a Neogene limestone for
building the tomb of Brazda.
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Употребени методи

Methods Used

За добивање податоци за видот на употребуваниот камен материјал, по претходната
макроанализа , се зема примерок од споменикот.
За определување на камениот материјал за седиментните камења се употребуваат минералошко-петрографски методи. За определување на изворот на камен се анализира Основна геолошка
карта (ОГК) 100.000 и се рекогносцираат познатите каменоломи, како и потенцијалните области
на античките каменоломи. Од каменоломите и
потенцијалните каменоломи се земаат примероци, кои се анализираат како и примероците од
споменикот, со што добиваме референтна база на
податоци за употребениот камен материјал.

For the purposes of obtaining data concerning
the type of stone material used, the macro analysis
is followed by taking a sample of the monument.
Mineralogical-petrographic methods are used for
classification of the stone material for the sediment
stones. For determination of the source of stone,
the Basic Geologic Map (BGM) 100.000 is being
analysed and reconnaissance is conducted of the
known quarries, as well as of the potential areas
of ancient quarries. Samples are taken from the
quarries and from the potential quarries, which
are then analysed along with the samples of the
monument, thus obtaining a reference database of
the used stone material.

Неогенскиот варовник во Скопската Котлина

The Neogene Limestone in the Skopje Valley

Во толкувачите на геолошките карти и на
геолошките карти кои го прикажуваат составот
на Скопската Котлина и нејзиниот обод, во литостратиграфската единица означени со симболот М3 (горен миоцен) опишани се само песочници, лапорци и во долниот дел базални конгломерати, т.е. бреча. Слоевите на варовник се,
всушност, развиени само во долниот дел на овие
слоеви и во однос на целиот опсег претставуваат
во размер помал дел на опишаната литографска
единица, поради што не се посебно наведени
ниту во описите на картите ниту во толкувачите
на геолошките карти; инаку поединечни слоеви
на варовник денес се достапни, на пример во селото Горно Свиларе, во благо закосената јужна
падина под каменоломот Бразда; и како што се
појужни, долниот дел на миоценските камења, во
главно, се лапорести, а слоевите на варовник се
ретки, тенки и прилично лапорести.
На северниот раб на котлината, неогенските варовници лежат,претежно, на метаморфните
камења на Скопска Црна Гора, појасот на овој
вид камен се протега источно од реката Лепенец,
долж северниот раб на Скопската Котлина покрај
селото Бразда, Чучер – Сандево, Бањане, Кучевиште, до селото Љуботен. На северозападниот

‘’In the legends of geologic maps and
the geologic maps depicting the composition
of the Skopje valley and its surroundings, the
lithostratigraphic unit marked with the М3 symbol
(Upper Miocene) only contains descriptions of
sandstone, marl and in the lower part contains basal
conglomerates, i.e. breccia. The layers of limestone
are actually developed only in the lower part of
these layers and in reference with the total scope,
represent proportionately a smaller part of the
described lithographic unit, which is why they are
not separately stated neither in the descriptions of
maps, nor in the legends of geologic maps; namely,
separate layers of limestone are available today, e.g.
in the village of Gorno Svilare, in the mildly slanted
southern slope under the quarry in Brazda; and the
southern they are, the lower part of the Miocene
stones are mainly marly, and the layers of limestone
are rare, thin and quite marly. On the northern edge
of the valley, the Neogene limestone are mainly
lying on the metamorph stones of Skopska Crna
Gora, the strip of this type of stone extends to the
east of the Lepenec river along the northern edge of
the Skopje valley near the village of Brazda, Čučer
Sandevo, Banjanje, Kučevište, until the village of
Ljuboten. On the northwestern part of the valley,
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1a

1b

Карта 1, 1а и 1б - Дел од Основната геолошка карта СФРЈ 1: 100. 000 (ОГК 100), лист Качаник и лист Скопје со означените локации: Велико
Стрмиште, Бразда – Бањане Кучевиште:
Map 1, 1a and 1b - Part of the Basic Geologic Map FRY 1: 100. 000 (BGM 100), sheet of Kačanik and sheet of Skopje with the following locations marked:

Veliko Strmište, Brazda – Banjane - Kučevište

дел на Котлината долниот дел на горномиоценските камења, кој содржи слоеви на варовник,
се протега од селото Вучидол до селото Горно
Свиларе и на левиот брег на алувиумот на реката
Вардар во областа на селото Рашче.
По должина на јужниот раб на Скопската

the lower part of the Upper Miocene stones, which
contains layers of limestone, extends from the
village of Vučidol to the village of Gorno Svilare and
on the left bank of the alluvium of the Vardar River
in the area of the village of Rašče.
Along the southern edge of the Skopje valley,
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Котлина, миоценските камења се протегаат од
северното подножје на планината Водно, во областа на селото Долно Нерези и западно од Кисела Вода. Поголема област на миоценски камења е
областа помеѓу Маркова Река и јужното подножје
на Водно, каде што тука долниот дел на овие камења е развиен во лапорест облик, слоевите на
варовник се тенки и ретки. Покрај наброените
области во составот на Скопската Котлина, во
северниот дел на Скопската Котлина од миоценски камења се издвоените: Белушка Главичица,
Коњски Рид, Долни Рид, Чуков Рид, Гази Баба,
кои се стратиграфски повисоки делови каде што
преовладуваат лапорести слоеви.

the Miocene stones extend from the northern foot
of the Vodno Mountain in the area of the village of
Dolno Nerezi and to the west of Kisela Voda. There is
a larger area of Miocene stones in between Marko’s
river and the southern foot of Vodno, where in this
part the lower part of these stones is developed
in marly shape, the layers of limestone are thin
and rare. Apart from the enumerated areas in the
composition of the Skopje valley, the following
areas in the northern part of the Skopje valley
have Miocene stones: Beluška Glavičica, Konjski
rid, Dolni rid, Čukov rid, Gazi Baba, which are
stratigraphically higher parts where marly layers
are dominant.

Потенцијални извори на камен односно
потенцијални области на раноантичкиот
каменолом

Potential Sources of Stone,
i.e. Potential Areas of Quarry
of the Early Antiquity

За античките извори на камен односно античките каменоломи во Скопската котлина постојат до сега малку информации.
Каменоломот Горно Свиларе како потенцијален антички каменолом, во археолошката литература е забележан кај И. Микулчиќ и В. Соколовска во Гробница во Бразда кај Скопје (Микулчиќ
и Соколовска 1988-1989 (1990), 79-80), кои наведуваат дека каменот, т.е. травертинот од овој каменолом бил употребен за изградба на предримската гробница во Бразда. Овој каменолом е наведен
и во Раноантички некрополи, Гробница во Бразда
и во Владетелска гробница во Бразда Скопје од И.
Микулчиќ (Микулчиќ 1999, 120; 2011, 47).
Во геолошката литература наведени се
определени делови од Скопската област со неогенски варовник, како и геолошки описи на
неогенскиот варовник во определените делови.
Како неогенски наоѓалишта наведени се: неоген
на Маркова Река, неоген на северната падина на
Водно, неоген на Скопската тврдина и понатаму
по Вардар до устието на Лепенец, неоген на Скопска Црна Гора и неоген помеѓу Вардар и Пчиња
во текстот на М. Т. Луковиќ Геолошки састав и
тектоника Скопске котлине и њеног обода, во
поглавјето Скопска потолина (Луковиќ 1931, 33-44).

Information is scant for the ancient
sources of stone, i.e. for the ancient quarries in
the Skopje valley.
The quarry of Gorno Svilare as a potential
quarry in the archaeological literature is marked
by I. Mikulčikj and V. Sokolovska in Tomb in Brazda
near Skopje (Микулчиќ и Соколовска 1988-1989
(1990), 79-80), who point out that the stone, i.e.
the travertine of this quarry was used for building
of the pre-Roman tomb in Brazda. This quarry is
also mentioned in the texts Necropolei of the early
Antiquity, Tomb in Brazda and in Ruler’s Tomb in
Brazda Skopje by I. Mikulčikj ((Микулчиќ 1999,
120; 2011, 47).
The geologic literature mentions certain
parts of the Skopje area with Neogene limestone, as
well as gives geologic descriptions of the Neogene
limestone in certain parts. The following findings of
Neogene are mentioned: Neogene of Marko’s River,
Neogene at the northern slope of Vodno, Neogene
of the Skopje valley and further along Vardar until
the confluence of Lepenec, Neogene on Skopska
Crna Gora and Neogene between the Vardar and
the Pčinja in the text of M. T. Lukovikj Geologic
Composition and Tectonics of the Skopje Valley and
its Surroundings (Геолошки састав и тектоника
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Травертинот од каменоломите Кучково и
Свиларе бил во предримско време употребен за
изградба на гробницата во селото Бразда, наведува Р. Стојанов во текстот Травертинот како
декоративен градежен камен во Скопје и неговата
околина низ вековите (Стојанов 1991, 247-249).
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Скопске котлине и њеног обода), in the chapter of
Skopje depression (Луковиќ 1931, 33-44).
The travertine of the quarries in Kučkovo and
Svilare was used in the pre-Roman times for building
of the tomb in the village of Brazda, as stated by
R. Stojanov in his text Travertine as a Decorational
Building Stone in Skopje and Its Surroundings
throughout the Centuries (Стојанов 1991, 247-249).

Северниот обод на Скопската Котлина
На северниот обод на Скопската Котлина, потенцијалниот каменолом на неогенскиот
варовник има смисла да се бара, по должина на
меѓата меѓу метаморфните и на нив налегнатите
миоценски камени слоеви, каде што на геолошката карта се издигнуваат базални слоеви на миоценските камења.
Во блоковите на неогенски варовник, од
којшто е изградена гробницата во Бразда покрај
ситнозрнестиот смеѓо - светлокафен неогенски
варовник, забележавме уште и базална бреча
(ил. 2 и ил. 2а). Станува збор за слој на варовник,
кој содржи до 10 мм големи аглести делчиња од
метаморфни камења, што има значење и смисла
каменоломот за гробницата да се наоѓа точно на
опишаната геолошка меѓа.
Потенцијална локација каде што ги наоѓаме опишаните камења, следствено, е во јужната
падина на Велико Стрмиште (карта 1 и 1а, карта
2 и 2а) непосредно под каменоломот Бразда, во
близина на црквата Света Богородица, приближно 1, 5 км ЈЗ од Бразда каде што, исто така, при
рекогносцирање на теренот (во 2017 и 2018 година) наидовме на издадени слоеви на неогенски
варовник, иако најстарите слоеви кои содржат
базална бреча денес се прекриени со колувиј.
Во однос на можноста за транспорт и нагибот на
транспортните патишта, поверојатно е каменоломот да се наоѓа меѓу селата Бразда – Бањане – Кучевиште (карта 1 и 1а, карта 2 и 2а).

The Northern End of the Skopje Valley
At the northern end of the Skopje Valley, it
makes sense to search for the potential quarry of
the Neogene limestone along the borderline among
the metamorphous layers and the Miocene stone
layers laid on them, where on the geologic map,
basal layers of the Miocene stones rise.
In the blocks of Neogene limestone of which
is built the tomb in Brazda, apart from the finegrained brown – light brown Neogene limestone,
we remarked basal breccia, as well (figure 2 and
2а). This is a layer of limestone that contains up to
10 mm of big angle parts of metamorphous stones,
which is why it makes sense that the quarry of the
tomb is placed on the exactly described geologic
borderline.
Potential location where we might find the
described stones, accordingly, is in the southern
slope of Veliko Strmište (Map 1 and 1а, Map 2 and 2а)
immediately under the quarry of Brazda, near the
Saint Mary, Mother of God church, approximately
1.5 km SW of Brazda, where in the process of
reconnaissance of the field (in 2017 and 2018), we
came across protruding layers of Neogene limestone,
although the oldest layers containing basal breccia,
are today covered with colluvium. Referring to the
possibility of transport and the gradient of the
transport roads, it is more probably that the quarry
is located between the villages of Brazda – Banjane
- Kučevište (Map 1and 1а, Map 2 and 2а).

Западен раб на Скопската Котлина
The Western Edge of the Skopje Valley
Слоеви на неогенски варовник лежат во
поречјето на реката Река, која тече покрај селата
Горно и Долно Свиларе. Од светложолтеникав,

Layers of Neogene limestone are lying in the
river valley of the Reka River, which flows near the

[128]

М. Басотова - Вариа : Извор на неогенски варовник

M. Basotova - Varia : Source of the neogene limestone

Ил. 2 - Базална бреча на неогенскиот
варовник во блокот од гробницата во
Бразда.
Fig. 2– Basal breccia of the Neogene limestone

in the block of the Brazda tomb.

Ил. 2a - Базална бреча на неогенскиот

варовник во блокот од гробницата во Бразда
и детаљ на таа бреча со аглести делчиња на
шкрилци и кварцит од основата:
Fig.2a – Basal breccia of the Neogene limestone
in the block of the Brazda tomb and detail of
that breccia with angular parts of slate and
quartzite from the foundation

ситнозрнест неогенски варовник е гребенот на
којшто стои целата локација на Горно Свиларе,
истиот неогенски варовник го има исто така на
левиот брег на реката Река. Во селото Горно Свиларе постарите објекти се изградени од неогенски варовник.
Неогенскиот варовник од којшто е изградена гробницата во Бразда, инаку е донекаде потемен од тој којшто се наоѓа во селото Горно Свиларе, каде што неогенскиот варовник тука, во Горно
Свиларе не покажува базални слоеви, какви што

villages of Gorno and Dolno Svilare. The reef where
the total location of Gorno Svilare is standing is
made of light yellowish fine-grained Neogene
limestone, and the same type of limestone can be
found along the left bank of the Reka River. In the
village of Gorno Svilare, the older buildings are built
of Neogene limestone.
Namely, the Neogene limestone used for
building of the tomb in Brazda is somewhat darker
than the one used in the village of Gorno Svilare,
where the Neogene limestone does not show any
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се употребени во Бразда. На западниот раб на
Скопската Котлина, на неогенските слоеви (поточно горномиоценски) лежи травертин.
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basal layers as the ones used in Brazda. Travertine
lies on the western edge of the Skopje valley on the
Neogene layers (to be more specific, Upper Miocene).
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Карта 2 и 2а - Топографска карта 1: 25 000, 681-4-4 Урошевац (Бутел), 6814-2 (Рамно) со означените локации: Велико Стрмиште, Бразда – Бањане –
Кучевиште.
Map 2 and 2а - Topographic Map 1: 25 000, 681-4-4 Uroševac (Butel), 681-4-2 (Ramno)
with the following locations marked: Veliko Strmište, Brazda – Banjane - Kučevište.
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