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Мишко ТУТКОВСКИ

Miško TUTKOVSKI

РЕСТАВРАЦИЈА НА МОЗАИЦИТЕ
ОД ЈУЖНИОТ КОРАБ НА
ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА ВО СТОБИ

RESTORATION OF THE MOSAICS
OF THE SOUTH AISLE
OF THE EPISCOPAL BASILICA IN STOBI
УДК 738.5.025.3/.4(497.713)(091)

НУ Стоби
mishko.tutko@googlemail.com

Античкиот град Стоби кој е лоциран до
вливот на реката Црна (Erigon) во Вардар (Aksios)
е убициран уште во крајот на XIX век, а првите археолошки истражувања на тој простор се одвиваат во периодот помеѓу двете светски војни. Една
од првите градби кои биле откриени на локалитетот е Епископската базилика која била лоцирана
уште во 1916 год. (Hald, 1917, 19-20), а речиси во
целост била откриена со археолошките истражувања кои се одвивале во периодот од 1924-28
(Егер 1929,14-44) и 1931-34 година (Сарија 1933, 1132). Истражувачите се навраќаат на оваа градба
во 70-тите и 80-тите години од минатиот век, кога
се откриени Крстилницата и Старата епископска
базилика (Snively 2018), со што се дефинирани
трите градби од архитектонската целина, таканаречена Епископски комплекс. Со досегашните
истражувања на овие градби, мозаични подови

The ancient town of Stobi located near the
confluence of the Crna River (Erigon) into the Vardar (Aksios) was discovered at the end of the 19th
century, with the first archeological research taking place between the two world wars. One of the
first monuments to be discovered at the site was the
Episcopal Basilica, which was found as early as 1916
(Hald, 1917, 19-20). However, its full entirety was discovered with the series of archaeological research
taking place between 1924-28 (Егер 1929,14-44) and
1931-34 (Сарија 1933, 11-32). The researchers revisited this monument in the 1970s and 1980s, when they
discovered the Baptistery and the Old Episcopal Basilica (Snively 2018), thus defining the three monuments of the architectural entity, the so-called Episcopal Complex. The research of these monuments
so far helped discover mosaic floors in the nave of
the Old Episcopal Basilica and in the Baptistery. In
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Ил. 1 - Основа на Епископските базилики со приказ на мозаичните
подови. Сопственост: М. Тутковски

Fig. 1 - Ground Plan of the Episcopal Basilica with a depiction of the
mosaic floors. In the ownership of M. Tutkovski

се откриени во наосот на Старата епископска
базилика и во Крстилницата, а во Епископската
базилика се откриени две фази од мозаиците во
јужниот кораб и нартексот, додека во презвитериумот, наосот и катехумениумот се откриени
само фрагменти од мозаичната декорација (ил. 1).
Заштитата и презентацијата на мозаиците
од Епископскиот комплекс во Стоби се одвива во
неколку последователни фази при што, во 2014
година беа реставрирани и презентирани мозаиците од Старата епископска базилика (Tutkovski,
2019, 75-86), во 2016 год. е финализиран проектот
за реставрација и презентација на мозаикот од
втората фаза во нартексот на Епископската базилика (Tutkovski, 2020, 286-288), а во 2018 година
беше завршена конзервацијата на мозаикот од
Крстилницата (Tutkovski and Filova, 2018, 7-19).

the Episcopal Basilica itself, two phases of the mosaics of the south aisle and the narthex have been
discovered, whereas in the chancel, the nave and
the catechumenium, nothing but fragments of the
mosaic decoration have been discovered (fig. 1).
The protection and presentation of the mosaics of the Episcopal complex in Stobi took place in
several consequential phases, with the restoration
and presentation of the mosaics of the Old Episcopal Basilica taking place in 2014 (Tutkovski, 2019,
75-86). The project for restoration and presentation
of the mosaic of the second phase in the narthex of
the Episcopal Basilica took place in 2016 (Tutkovski,
2020, 286-288). In 2018, the conservation of the Baptistery mosaic was completed (Tutkovski and Filova,
2018, 7-19). This paper shall address the restoration project of the mosaics of the two phases in the
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Ил. 2 - Состојба на складираните мозаички сегменти од првата
фаза. Сопственост: НУ Стоби
Fig. 2 - Condition of the stored mosaic segments of the first phase. In
the ownership of NI Stobi

Ил. 3 - Затекната состојба на мозаичките сегменти од првата
фаза. Сопственост: НУ Стоби
Fig. 3 - State of conservation of the mosaic segments of the first phase.
In the ownership of NI Stobi

Во овој текст ќе се осврнеме на проектот за реставрација на мозаиците од двете фази во јужниот
кораб на Епископската базилика, кој беше реализиран во периодот од 2018-2019 година.

south aisle of the Episcopal Basilica, one that took
place between 2018 and 2019.

Состојба на мозаиците и
претходни конзерваторски интервенции

Condition of the Mosaics and
Previous Conservation Interventions

Мозаик - I фаза
Мозаичката декорација од првата фаза е
откриена за време на истражувањата од 1970 и
1972 година (Wiseman and Zissi 1973, 397-398),
а во периодот од 1975-6 год., мозаикот е разделен на 30 сегменти и изваден од оригиналната местоположба1. Од извадените мозаички
сегменти бил отстранет малтерот од задната
страна, потоа еден сегмент бил поставен на
бетонска плоча и изложен во тогашниот музеј
на Стоби, а сите останати биле поставени на
дрвени носачи и депонирани во складишните
простории на локалитетот (ил. 2).
Затекнатата состојба на извадените мозаички сегменти беше исклучително лоша: најголемиот дел од дрвените носачи беа оштетени и/

Mosaic - I Phase
The mosaic decoration of the first phase
was discovered during the series of research that
took place in 1970 and 1972 (Wiseman and Zissi
1973, 397-398). Between 1975-6, the mosaic was
split into 30 segments and detached from the
original position1. The mortar was removed from
the back side of the mosaic segments, and afterwards, one segment was placed on a concrete
slab and exposed in the then museum of Stobi,
whereas all the remaining ones were placed on
wooden carriers and deposed in the storage of
the site (fig. 2).
Detached mosaic segments were in exceptionally bad condition: most of the wooden carriers were
either demolished and/or damaged, which caused

Мозаичкиот теселатум бил фиксиран со облепување на ткаенини
(газа и јутено платно) со помош на органско лепило - туткал, а
после било извршено хоризонтално сечење на мозаичката подлога,
односно раслојување на теселатумот од нуклеусот.

The mosaic tessellatum was secured by sticking fabric (gauze
and burlap fabric) with the use of animal glue, after which the
mosaic surface was horizontally cut, i.e. the tessellatum was
detached from the nucleus.

1

1
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Ил. 4 - Затекната состојба
на мозаикот од втората
фаза. Сопственост: НУ
Стоби
Fig. 4 - State of conservation
of the mosaic from the second
phase second phase mosaic. In
the ownership of NI Stobi

или уништени, а тоа предизвикало искривување
или отпаѓање на делови од теселатумот; разложувањето и деградацијата на органското лепило
предизвикало отпаѓање на тесерите, а разните
видови на глодачи, влекачи и инсекти кои живеат во складишните простории, предизвикале дополнителни физички и хемиски оштетувања на
сегментите (ил. 3).

slanting or falling off parts of the tessellatum; the
decomposition and degradation of the organic glue
caused detaching of tesserae, and the various types
of rodents, reptiles and insects living in the storage
rooms triggered additional physical and chemical
damage of the segments (fig. 3).
Mosaic - II phase
The remnants of the mosaic of the second phase
were discovered back in 1929 (Егер 1929, 38), and in 1972
these were removed from the original position (Kolarik
and Petrovski, 1975, 76-84). The mosaic was split into 9
segments which were immediately afterwards placed
on new reinforced concrete carriers. Part of the edgings and the smaller lacunae were reconstructed, and
afterwards, the whole mosaic was exposed in front of
the then Museum of Stobi. The mosaic was left in this

Мозаик - II фаза
Остатоците од мозаикот од втората фаза
се откриени уште во 1929 година (Егер 1929, 38),
а во 1972 год. се извадени од оригиналната местоположба (Kolarik and Petrovski, 1975, 76-84). Мозаикот бил разделен на 9 сегменти кои веднаш
потоа биле поставени на нови носачи од армиран
бетон. Дел од бордурите и помалите лакуни биле
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position until 2013, when it was concluded that the
mosaic tessellatum and the concrete carriers suffered
serious damage (fig. 4). In order to prevent further degradation, the mosaic tessellatum was secured with organic glue and fabrics, and the concrete carriers were
partly removed, after which the mosaic segments were
deposed in the storage rooms of the site.

реконструирани, а потоа целиот мозаик бил изложен пред тогашниот музеј на Стоби. Мозаикот
останува во таа положба сè до 2013 година кога
се констатирани енормни оштетувања на мозаичкиот теселатум и на бетонските носачи (ил. 4).
За да се спречи понатамошната деградација, мозаичкиот теселатум беше фиксиран со органско
лепило и ткаенини, а бетонските носачи беа делумно отстранети, по што мозаичките сегменти
беа депонирани во складишните простории на
локалитетот.

Conservation and Restoration Interventions between
2018 And 2019
In the course of 2018 and 2019, all mosaic
segments of the two phases received identical conservation and restoration treatment, encompassing: full cleaning of the back of the segments, their
placement on a new aerolam panels, cleaning of the
front and reattachment of the tesserae which had
fallen off during restoration (Тутковски, 2019а).

Конзерваторско-реставраторски интервенции од
2018-2019 година
Во текот на 2018 и 2019 година, сите мозаички сегменти од двете фази добија идентичен конзерваторско-реставраторски третман кој
подразбира: детално чистење на задната страна
од сегментите, поставување на нови носачи од
аеролам табли, чистење на предната страна и ресетирање на тесерите кои отпаднале за време на
реставраторските процеси (Тутковски, 2019а).

Processing of the Back Side of the
Mosaic Segments
The activities were initiated with removal
of the deteriorated mortar and the various dirt
gathered on the back of the mosaic segments. The
process is carried out mechanically with the use of
various types of chisel and awl, and the fine cleaning was executed with electric engravers and small
dental tools. The original mortar in between the
tesserae of the mosaic which had satisfactory solidity were consolidated with the use of 10% solution of
Acril 33 into water in order to preserve the authenticity of the mosaic to the largest extent possible.
Similar restoration activities were taken for
the mosaic segments that were previously placed
on reinforced concrete carriers. Electrical grinding
machines, chisels and awls were used for removal
of the iron reinforcement and the layers of cement
mortar that were spilled on the back side of the mosaic tessellatum (fig.5).

Обработка на задната страна од
мозаичките сегменти
Активностите започнаа со отстранување на
остатоците од деградираниот малтер и разните
нечистотии од задната страна на мозаичките сегменти. Процесот се извршува по механички пат со
употреба на разни видови на длета и шила, а финото
чистење беше извршено со електрични граверки и
ситен забарски алат. Оригиналните малтерни фуги
на мозаикот коишто имаа задоволителна цврстина
се консолидираа со употреба на 10% раствор на Acril
33 во вода, со цел, автентичниот изглед на мозаикот
да биде зачуван колку што е можно повеќе.
Слични реставраторски активности беа
преземени на мозаичките сегменти кои претходно биле поставени на армирани бетонски носачи.
Со употреба на електрични брусилки, длета и
шила беа отстранети железната арматура и слоевите од цементен малтер кои беа залиени од задната страна на мозаичкиот теселатум (ил. 5).

Placement of the Mosaic Segments on New Carriers
After the detailed processing of the back side of
the tessellatum, all mosaic segments were placed on
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Ил. 5 - Процес на
отстранување на бетонски
носач од мозаичкиот
сегмент. Сопственост: НУ
Стоби;
Fig. 5 - Removal of the
concrete carrier of the mosaic
segment. In the ownership of
NI Stobi.

Поставување на мозаичките сегменти на
нови носачи
По деталната обработка на задната страна
од теселатумот, сите мозаички сегменти се поставуваа на нови носачи изработени од аеролам
табли2 со дебелина од 2.54 см (1 инч). Аеролам
таблите, прво се обликуваат во форма на мозаичките сегменти кои треба да се постават на нив, а
потоа се нанесува тенок слој од двокомпонентна
епоксидна смола која служи за налепување на
ситно гранулиран вулкански камен (туф). Улогата
на дробениот камен кој се фиксира на површината од таблите е да обезбеди добро врзување со
малтерот во кој ќе се излијат мозаиците (ил. 6).
Исчистените мозаички сегменти се поставуваат со задната страна нагоре и се врамуваат со тврдо пресуван стиропор со висина од
3см. На овој начин се оформува калап со форма
на мозаичкиот сегмент, кој веднаш потоа се лие

new carriers made of aerolam aluminum panels2 with
a 2.54 cm depth (1 inch). The panels were first shaped
to fit the mosaic segments that were supposed to be
placed on them. Afterwards, a thin layer of two-component epoxy was applied, which was used for sticking of
the minute granular volcanic rock (tuff). The role of the
crushed stone pegged down on the surface of the panels was to provide good binding with the mortar used
for casting of the mosaics (fig. 6).
The cleaned mosaic segments were placed face
down and were framed with a 3 cm high extruded polystyrene. This is how a mould was formed in the shape
of the mosaic segment, which was afterwards cast into
mortar, with the prepared carrier made of aluminum
honeycomb (fig. 7). The mortar used for casting of the
mosaics was composed of 1 part binder (slaked lime) and
3 parts filling (1.5 sand and 1.5 is crushed brick). A small
amount of white cement (10% out of the binder volume),
was added to the new mortar, for the purposes of obtaining a more solid mortar, all the while keeping this

2 Аеролам таблите се изработени од алуминиумско саќе со
двостран премаз од епоксидна смола и фибер влакна.

2 The aerolam panels are made of aluminum honeycombs with
a double coating of epoxy and fiberglass.
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Ил. 6 - Процес на
обработка на носачите
од алуминиумско саќе.
Сопственост: НУ Стоби
Fig. 6 - Treatment of the
aerolam panels. In the
ownership of NI Stobi

Ил. 7 - Подготовка за лиење
на мозаичките сегменти.
Сопственост: НУ Стоби
Fig. 7 - Preparation for casting
of the mosaic segments. In the
ownership of NI Stobi.

во малтер, а врз него се поставува подготвениот
носач од алуминиумско саќе (ил. 7). Малтерот кој
беше искористен за лиење на мозаиците се состои
од 1 дел врзиво (гасена вар) и 3 делови полнител
(1.5 дел песок и 1.5 дел дробена тула). Во новиот
малтер се додава и мала количина на бел цемент
(10% од волуменот на врзивото), со цел да се добие
поголема цврстина на малтерот, а притоа овој дел
од мозаичкиот сегмент да остане реверзибилен.
Излиените мозаици се оставаат 3-4 дена во истата

part of the mosaic segment reversible. The cast mosaics
were then left 3-4 days in the same position in order for
the mortar to obtain a satisfactory solidity and to enable
smooth running of the next restoration processes.
Processing the Front Side of the Mosaic Segments
The restoration process continued with flipping the mosaic segments face up and then removal
of the fabrics that were stuck to the mosaic tessell-
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положба со цел малтерот да добие задоволителна
цврстина и да се овозможи непречена реализација на следните реставраторски постапки.
Обработка на предната страна од
мозаичките сегменти
Понатаму во реаставраторскиот процес,
мозаичките сегменти се превртуваат со предната
страна нагоре, а потоа веднаш започнува отстранувањето на ткаенините кои се залепени за мозаичкиот теселатум со органско лепило - туткал.
Овој лепак се разложува со врела вода или со водена пареа, а со помош на разни видови на четки
се отстрануваат и налепените ткаенини. Чистењето на мозаичката површина продолжува сè додека
не се отстранат сите наслаги од нечистотии, земја,
вегетација, како и остатоците од цементен малтер
кој бил употребен за конзервација на мозаиците
во 70-тите години од минатиот век (ил. 8).
За време на чистењето на мозаикот, а
особено при вадењето на ткаенините и старите
опшивки од сив цемент, неретко отпаѓа и дел од
тесерите, после кое следува нивно ресетирање
во свеж малтер. Ретуширање на мозаиците се извршуваше само на местата каде што отпаднале
тесери при претходните конзерваторски интервенции. По завршување на претходната постапка,
сите мозаички сегменти беа фугирани со малтер,
кој се состои од 1 дел вар, 1.5 дел песок и 1.5 дел
дробена тула (ил. 9).

Ил. 8 - Чистење на предната страна од мозаичките сегменти.
Сопственост: НУ Стоби;
Fig. 8 - Cleaning the front side of the mosaic segments. In the ownership
of NI Stobi.

latum with animal glue. This glue was decomposed
with either hot water or water vapour, whereas the
fabrics were removed with the help of various types
of brushes. The mosaic was cleaned until removal of
all layers of dirt, soil, vegetation, as well as removal
of the remnants of cement mortar used for conservation of mosaics in the 1970s (fig. 8).
During the process of cleaning of the mosaic,
and especially while removing the fabrics and the
old edge repairs made of grey cement, it happens
quite often for part of the tesserae to fall off, after
which they are reattached into fresh mortar. Retouching of the mosaics was only conducted in places where tesserae had fallen off during the previous
conservation interventions. After completion of the
previous procedure, all the mosaic segments were
grouted with mortar composed of 1 part of lime, 1.5
part of sand and 1.5 part of crushed bricks (fig. 9).

Составување на мозаичките сегменти
Последната фаза од реализацијата на овој
проект опфаќа прелиминарно составување на мозаичките сегменти и извршување на неопходните
анализи, како и мерења и документирања кои се
неопходни за изнаоѓање на соодветни начини за
нивно враќање во оригиналната местоположба
во Епископската базилика. За остварување на таа
цел, неопходно е прво да се обрежат рабовите на
сегментите и да се отстрани вишокот од малтер
и алуминиумско саќе. Обработката на рабовите
на мозаичките сегменти се извршуваше со елек-

Reassembling of the Mosaic Segments
The final stage of this project encompassed
preliminary reassembling of the mosaic segments
and conducting of the necessary analyses, as well as
measuring and documentation which were necessary for finding adequate ways for returning of the
pieces into their original location in the Episcopal
Basilica. In order to achieve this, it was necessary
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Ил. 9 - Реставриран
мозаички сегмент
од втората фаза.
Сопственост: НУ Стоби;
Fig. 9 - The restored mosaic
segment of the second phase.
In the ownership of NI Stobi.

трични брусилки, а остатоткот од малтерот беше
консолидиран со 5% раствор на Acril 33 во вода.
Обработените сегменти од мозаикот од
првата фаза, за првпат беа составени пред работилницата за конзервација на мозаик во Стоби (ил.10). По извршувањето на оваа активност
беше увидено дека дел од мозаичките сегменти
претрпеле значителни оштетувања на рабовите,
манифестирани преку отпаѓање на дел од тесерите. Овој проблем ќе треба да биде решен дури по
враќањето на мозаикот во оригиналната местоположба каде што ќе може да се изврши ретуш на
споевите помеѓу мозаичките сегменти.

first to cut the edges of the segments and to remove
the excess of mortar and aluminum honeycombs.
The edges of the mosaic segments were processed
with electric grinders, and the rest of the mortar
was consolidated with 5% solution of Acril 33 into
water.
The processed segments of the mosaic in
the first stage were for the first time composed in
front of the workshop for mosaic conservation in
Stobi (fig.10). After the completion of this activity,
it was evident that part of the mosaic segments suffered significant damages on the edges manifested
through falling off of part of the tesserae. This problem should be solved only after the return of the
mosaic in the original location where it would be
possible to retouch the joints between the mosaic
segments.

Финални согледувања
Вкупно 39 мозаички сегменти кои беа во
исклучително лоша состојба и се чуваа во крајно
несоодветни услови во складишните простории
на НУ Стоби, денес се поставени на нови аеролам носачи и нивната состојба е стабилизирана.
Конзерваторско – реставраторските активности
кои беа преземени во 2018-19 година, спречуваат
понатомошна деградација на мозаиците, но потребно е да се обрати големо внимание на нивното чување и одржување за да не се предизвикаат
нови оштетувања во иднина.

Final Considerations
The totality of 39 mosaic segments that were
in exceptionally pitiful condition and were kept in
inadequate conditions in the storage rooms at the
National Institution Stobi were placed today on
new aerolam panels and their condition was stabilized. The conservation and restoration activities
that were taken in 2018 and 2019 prevented further
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Ил. 10 - Составени мозаички сегменти од првата фаза (детаљ). Сопственост: НУ Стоби.
Fig. 10 - The composed mosaic segments of the first phase (detail). In the ownership of NI Stobi.

Мозаиците од двете фази ќе може да се
вратат во оригиналната местоположба откако ќе
се извршат заштитни археолошки ископувања во
јужниот кораб, а дури потоа ќе може да се утврди начинот за нивно враќање во оригиналната
местоположба. Сè додека не се обезбедат неопходните услови за презентација на мозаиците од
двете фази во јужниот кораб на Епископската базилика, реставрираните мозаички сегменти ќе се
чуваат во депото за мозаици на НУ Стоби каде ќе
бидат соодветно одржувани, а нивната состојба
редовно ќе се мониторира.

degradation of the mosaics, but they should be diligently kept and maintained in order to prevent such
damages in the future.
The mosaics of the two phases could be returned to their original position after the completion of archaeological excavations in the south aisle,
and only then would it be possible to decide on the
manner of their return in the original position. As
long as the necessary conditions for restoration of
the mosaics of the two phases in the south aisle of
the Episcopal Basilica have not been put in place,
the restored mosaic segments would be kept in the
mosaic depot at the NI Stobi where they would be
adequately maintained and their condition would
be monitored.
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