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Мишко ТУТКОВСКИ

Miško TUTKOVSKI

РЕСТАВРАЦИЈА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ДЕЛ ОД
МОЗАИКОТ ВО СЕВЕРНИОТ КОРИДОР ОД

RESTORATION AND PRESENTATION OF PART OF THE
MOSAIC IN THE NORTH CORRIDOR

ТЕОДОСИЈАНСКАТА ПАЛАТА ВО СТОБИ

OF THE THEODOSIAN PALACE IN STOBI
УДК 738.5.025.3/.4(497.713)(091)

НУ Стоби
mishko.tutko@googlemail.com

Археолошкиот локалитет Стоби е лоциран во
Централна Македонија (21º58’57” E, 41º33’29 N), на
просторот кој го ограничуваат реките Црна и Вардар. Убикацијата на Стоби е извршена уште во крајот
на XIX век, а првите археолошки ископувања се одвиваат во периодот помеѓу двете Светски војни, кога
е откриен најголемиот дел од градбите кои го формираат централното градско јадро. Помеѓу нив е и
Теодосијанската палата која е една од најголемите
и најлуксузно декорираните градби, откриени во
античкиот град Стоби. Палатата е лоцирана во централниот дел од градот и заедно со Куќата на Партениј, формираат една градска инсула која ја зафаќа
површината помеѓу улиците Principalis superior
и Principalis inferior (ил. 1). Градбата е откриена со
археолошките истражувања од 1927-1930 год. (Герасимовска 2009, 64), а помали сондажни ископувања
се извршени во 1973/4 година (Kolarik 1982, 204-219).

The archeological site of Stobi is located in
the central part of Macedonia (21º58’57” E, 41º33’29
N) in the area delineated by the Crna and the Vardar
River. Stobi was discovered as early as the end of the
19th century, with the first archeological excavations
taking place in the period between the two World
Wars. This was when most of the monuments forming
the central city core were discovered. One of them is
the Theodosian Palace, which is one of the largest and
most luxuriously decorated monuments discovered in
the ancient town of Stobi. The palace is located in the
central part of the town and along with the House of
Partenius, it forms a town insula encompassing the
area between the Principalis Superior and Principalis
Inferior Streets (fig. 1). This monument was discovered
during the archaeological research of 1927-1930
(Герасимовска 2009, 64), and some minor probe
excavations were conducted in 1973-4 (Kolarik 1982,
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Ил. 1 - Изглед на
Теодосијанската палата.
Сопственост: М. Тутковски;
Fig. 1 - Appearance of the Theodosian Palace. In the ownership
of: M. Tutkovski

Во 2015 година, започнаа нови археолошки истражувања кои сè уште траат, а имаат за цел дефинирање
на архитектурата од јужниот дел на градбата (Кованцалиев и Решкова 2018).
Сите простории од репрезентативниот дел на
палатата имале мозаички подови кои се изведени во
три различни техники: opus tessellatum, opus sectile
и opus segmentatum. Мозаикот од северниот коридор е изведен во оpus tessellatum, со крупни тесери
кои имаат димензии од 2 до 3 см. Мозаичкиот дизајн
се состои од низа на 12 правоаголни полиња со впишани ромбови кои се декорирани со два идентични
мотиви (табула ансата и крстовидни арабески) што
се менуват наизменично по должината на коридорот, а целата декорација е врамена со бордура од
типот „bead and reel“ (Тутковски 2019а, 24-27).

204-219). In 2015, new archaeological research has
started and is still ongoing, the aim of which is to
define the architecture of the south part of the
monument (Кованцалиев и Решкова 2018).
All rooms of the representational part of the
palace have mosaic floors made in three different
techniques: opus tessellatum, opus sectile and opus
segmentatum. The mosaic of the north corridor
was conducted in оpus tessellatum technique, with
large tesserae of up to 2 to 3 cm. The mosaic design
is composed of a series of 12 rectangular fields with
inscribed rhombi that are decorated with two identical
motives (tabula ansata and cross-like arabesque tiles)
that alternate along the length of the corridor, and the
entire decoration is framed with а bordure of the „bead
and reel“ type (Тутковски 2019а, 24-27).

Состојба на мозаикот и претходни конзерваторски интервенции

Condition of the Mosaic and Previous Conservation
Interventions

Во периодот од 2009 до 2013 година, мозаикот од северниот коридор во Теодосијанска-

Between 2009 and 2013, the mosaic of
the north corridor in the Theodosian Palace was
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Ил. 2 - Состојба на
мозаикот од северниот
коридор пред конзервација.
Сопственост: НУ Стоби;
Fig. 2 - Condition of the
mosaic of the north corridor
before conservation. In the
ownership of: NI Stobi

та палата беше редовно отворен и презентиран
пред посетителите на локалитетот. Најголемиот
проблем во одржувањето и презентацијата на мозаикот го предизвикуваа врнежите кои ја исполнуваа речиси целата површина на коридорот со
вода (ил. 2), а тоа се должеше на големата вдлабнатина на мозаичката површина од источниот
крај на коридорот и, секако, заради отсуството
на дренажен систем. За да се решат овие проблеми беше неопходно да се извади еден дел од источниот крај на мозаикот и да се направи дренажен систем кој ќе го спречи собирањето на вода
која делува девастирачки на сите слоеви од мозаичката структура. Конзерваторските активности
започнаа во 2013 година, кога беа извадени вкупно 8 мозаички сегменти кои опфаќаат две декоративни паноа од мозаикот, со вкупна површина
од 21 м2. Во следната фаза од реставрацијата,
сите мозаички сегменти беа поставени на аеролам табли1, а во текот на 2014 година, мозаичките
сегменти беа поставени на песок и дрвени греди
во нивната изворна положба во северниот кори-

regularly open and presented to the visitors of
the site. The key problem in the maintenance and
presentation of the mosaic were the rains that
were almost entirely flooding the corridor (fig.
2), which was due to the major depresion on the
mosaic surface on the east end of the corridor, and
of course, the absence of drainage system. Solving
these problems required removal of the east end
of the mosaic and creation of drainage system
that would prevent the accumulation of water
that devastated all layers of the mosaic structure.
The conservation activities had begun in 2013,
when a total of 8 mosaic segments were removed,
encompassing two decoration panels of the mosaic
with a total surface of 21 m2. During the next stage
of the restoration, all mosaic segments were placed
on aerolam panels1, and during 2014, the mosaic
segments were placed on sand and wooden bearers
in their original position in the north corridor. This
was a temporary solution until the research of the
space beneath the removed mosaic of the corridor
and until providing of conditions for its return into

1 Аеролам таблите се изработени од алуминиумско саќе со
дебелина од 25.4 см, со двостран премаз од епоксидна смола
и фибер влакна.

1 The aerolam panels are made of aluminum honeycomb,
with a thickness of 25.4 cm, and double coating of epoxy resin
and fiberglass.
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▲ Ил. 4 - Модификација на античката водоводна мрежа.
Сопственост: НУ Стоби;
Fig. 4 - Modification of the ancient sewerage system. In the ownership
of: NI Stobi

◄ Ил. 3 - Изглед на одводните канали од Теодосијанската палата.
Сопственост: НУ Стоби
Fig. 3 - Appearance of the sewage canals of the Theodosian Palace. In
the ownership of: NI Stobi

the original position. The mosaic segments were left
in this position until 2018, when the archeological
research had begun in this area under the leadership
of Zlatko Kovancaliev, MA and Milena Reškova, MA.
Preparations for Returning of the Mosaic Segments
in the Original Location and Revitalisation of the
Ancient Sewerage System

дор. Тоа беше привремено решение сè додека не
се истражи просторот под извадениот мозаик од
коридорот и не се овозможат услови за негово
враќање во оригиналната местоположба. Мозаичките сегменти беа оставени во оваа позиција
сè до 2018 година, кога започнаа археолошките
истражувања на тој простор, под раководство на
м-р Златко Кованцалиев и м-р Милена Решкова.

With the completion of the 2018 research,
the archeological situation beneath the mosaic level
was inspected, which enabled detailed planning
of all activities necessary for returning and
presentation of the mosaic of the north corridor. The
archaeological excavations discovered part of the
ancient sewerage system of the Theodosian Palace,
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Ил. 5 - Поставување
на камена подлога за
малтерната плоча.
Сопственост: НУ Стоби;
Fig. 5 - Placement of a stone
base for the mortar slab. In
the ownership of: NI Stobi

Подготовки за враќање на мозаичките сегменти
во оригиналната местоположба и ревитализација на античка одводна мрежа

composed of two connected water canals and two
manhole covers (fig. 3) (Кованцалиев и Решкова
2018). Taking into consideration that the mosaic
was removed for the purposes of elaborating a
functional sewage system, it was decided to use part
of the existing ancient infrastructure. The research
showed that the ancient sewage canals remain fully
functional and merely slight modifications of the
existing network could help elaborate a sewerage
system for the mosaic. That is why, the following
activities were undertaken: one of the existing
manhole covers was closed, i.e. it was covered, and
the other one was built over with a slope towards
the east in order to remove out of the surface of the
mosaic (fig. 4). After completion of these activities,
the total surface was covered in soil which was
packed, and only the manhole cover that was built
over was left above the surface.
All 2018 activities were aimed at
manufacturing of a stable surface where the mortar
slab would be placed, i.e. the new carrier where the
removed mosaic segments of the corridor would
be returned. The discovery of the ancient sewerage
system merely simplified the plans for placing a
functional drainage system that would prevent
flooding the mosaic in the future.

По завршување на истражувањата од 2018
година, беше извршен увид на археолошката
ситуација под нивото на мозаикот, со што беше
овозможено детално планирање на сите активности кои се неопходни за враќање и презентација на мозаикот од северниот коридор. Со
археолошките ископувања беше откриен дел од
античката одводна мрежа на Теодосијанската
палата, која се состои од два поврзани канали за
вода и две шахти (ил. 3) (Кованцалиев и Решкова 2018). Со оглед на фактот што мозаикот беше
изваден за да се изработи функционален дренажен систем, за таа цел беше одлучено да се искористи дел од постоечката, античка инфраструктура. Истражувањата покажаа дека античките
одводни канали се целосно функционални и со
мали модификации на постоечката мрежа може
да се направи дренажен систем за мозаикот. За
таа цел беа преземени следните активности:
една од постоечките шахти беше затворена, односно соѕидана, а другата беше надѕидана со косина кон исток за да излегува надвор од површи-

[95]

Археолошки Информатор, бр. 4

(2020) : 91-98.

Arheološki Informator, vol. 4

Ил. 6 - Изглед на малтерната плоча - носач за мозаикот.
Сопственост: НУ Стоби

Ил. 7 - Составување и ретуширање на мозаичките сегменти.
Сопственост: НУ Стоби;

Fig. 6 - Appearance of the mortar slab – carrier for the mosaic. In the
ownership of: NI Stobi

Fig. 7 - Reassembling and retouching of the mosaic segments. In the
ownership of: NI Stobi

ната на мозаикот (ил. 4). По завршување на овие
активности, целата површина беше затрупана со
земја и набиена, а единствено надѕиданата шахта остана над површината.
Сите активности од 2018 година беа насочени кон изработка на стабилна подлога на која ќе се
постави малтерна плоча, односно новиот носач на
кој ќе се вратат извадените мозаички сегменти од
коридорот. Откривањето на античката одводна мрежа само ги поедностави плановите за поставување
на функционален дренажен систем кој ќе го спречи
поплавувањето на мозаикот во иднина.

Placing a Mortar Slab and Reassembling of the
Mosaic Segments
In the course of 2019, there were restoration
procedures necessary for returning of the mosaic
segments in their original position. Additional
soil was thrown over the previously buried part of
the corridor, after which, on top of the soil was
placed a thick layer of stones with dimensions of
about 15cm2 that had the role of a new carrier, i.e.
a statumen of the mosaic (fig.5). The statumen was
placed after previously conducted measurements
that helped pinpoint the upper cotes of the mortar
slab, as well as its inclination that is supposed to
follow the original one and to have a slope towards
the northeast (fig.6). The mortar for the slab was
prepared with the following recipe, expressed in
volume: 0.9 slaked lime, 0.1 white cement, 2 sand
and 1 crushed brick. The mortar slab manufactured
in this manner was solid enough after 2 months, and
at this point it was possible to return and compose
the mosaic segments in their original position. After
relaying the mosaic sections, all the joints between

Поставување на малтерна плоча и враќање на
мозаичките сегменти
Во текот на 2019 година се одвиваа сите реставраторски постапки кои се неопходни за враќање
на мозаичките сегменти во нивната оригинална местоположба. Претходно затрупаниот дел од коридорот беше дополнет со земја и набиен, а после тоа врз
земјата беше поставен слој од густо збиени камења
со димензии од околу 15см2 , кои ја имаат улогата на
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Ил. 8 - Изглед на мозаикот од северниот коридор по завршување
на реставраторските активности. Сопственост: НУ Стоби.

нов носач, односно статумен на мозаикот (ил. 5). Статуменот беше поставен по претходно извршени мерења со кои се утврдија горните коти на малтерната
плоча, како и нејзината инклинација која треба да ја
прати оригиналната, и да има пад кон североисток
(ил. 6). Малтерот за плочата беше изработен по следната рецептура изразена во волуменски делови: 0.9
гасена вар, 0.1 бел цемент, 2 песок, и 1 дробена тула.
Вака изработената малтерна плоча постигна задоволителна цврстина после 2 месеци, по што беше
овозможено враќање и составување на мозаичките
сегменти во нивната изворна местоположба. По завршување на монтажата на мозаикот, сите споеви
помеѓу мозаичките сегменти беа исполнети со малтер или беа ретуширани со оригиналните тесери (ил.
7), а тоа ја означи и последната активност која беше
преземена на овој мозаик (Тутковски 2019).
По завршување на сите конзерваторско-реставраторски постапки, мозаикот од северниот коридор повторно го доби својот автентичен изглед
(ил. 8), а воедно беа решени и проблемите кои ги
предизвикуваше акумулирањето на атмосферска
вода на мозаичката површина.

Ил. 8 - Appearance of the mosaic of the north corridor after completion
of the restoration activities. In the ownership of: NI Stobi

the mosaic segments were either filled with mortar
or retouched with the original tesserae (fig.7), which
marked the last activity that was taken for this
mosaic (Тутковски 2019).
After completion of all conservation –
restoration procedures, the mosaic of the north
corridor reobtained its authentic appearance (fig.8),
and at the same time, the problems caused by the
accumulation of atmospheric water on the mosaic
surface were solved.
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