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1. Златна маска из Требеништа.
ЈЕДАН HOB ГРОБ к о д  ТРЕБЕНИШТА.!I. ОТКОП АВАЊ Е.

А. ОТКОПАВАЊЕ год. 1930.Године 1918 наишли су бугарски војници случајно код села Горенаца'  ̂на путу Струга—Кичево на неколико старих гробова, у којима се. крило велико археолошко благо. Бугарима je требало камена ради оправке пута. На неколико десетина метара од пута они опазе неке гомилице камена. Почну
 -Сматрамо за дужност да се топло захвалимо свима онима К0ЈИ су нам у овом послу указали помоН. Ту je на првом месту г. Александар Костић, професор медицинског факултета у Београду, који нам je љубазно израдио одличне фотографије за ORO издање, уз припомоН Г. Шафранског. гг. м. ДозаниН и А. Деко, професори београдског универзитета, извршили су анализу материје Koja je нађена у амфори. г. Dr. Незлобински, лекар, и г. Б. Васил>евиН, срески начелник у Стфузи, указали су нам при раскопавагьу у разним приликама велику помоН. Гђца Зорка Симић, кустос беогр. музеја, израдила je цртеже К0ЈИ се налазе у овом чланку. І'^ца СимиН и г. р. МариН, асистент београдског философскогфакултета, и г. ВлаховиН, асистент медицинског факултета, скренули су нам пажњу на разне појединости на нађеним предметима 2 Место „Требениште" требало би управо рећи „Горенци.“ Овај гроб, и осталих седам о којима Не овде бити говора, нађени су код самог села Горенаца, а Требениште je даље. Али бугарски археолог Б. Филов дао je свом делу Koje je посветио тим гробовима наслов Die archaisch ا

Nekropole von Trebenischte (1927) и тако су они у науци сад познати под тим именом. То je разлог што смо и ми задржали то име.



Гласник Скоиског Науччог Друщщвй2из іедне вадити камен и идући за ЊИМ онч наиђу у дубини од два.три метра на дно једног гроба н на многобројне предмете од злата, сребра, бронзе итд. После су раскопали још шест таквих гробова, свуда идуЬи за каменом, К0ЈИ се видео на површини. првих пет гробова откопано je без стручног надзора. Тек после je дошао један стручан археолог (К. Шкорпил из Варне) и OH je раскопао последња два гроба. Бугари су, на тај начин, нашли свега седам гробова.После рата по'гписани je посетио, с г. Милованом КокиЬем, чиновником скопског музеја, место где су ти гробови нађени. На површини земље нигдени.је било гомилице камена нити камена уопште. Осим тога, Шкорпил je претражио цео тај. терен, а имао je, како изгледа, д.оста времена за то, jep OH je дошао месеца јула, а бугарска je војска евакуисала тај крај ΜΗΟΙ'Ο доцније. При свем TOM буде решено да се идуЬе године копа и да се види да ли Бугари ипак нису превидели К0ЈИ гроб. У исто време одлучено je да се првих пет гробова прекопају, пошто их HHje стручшак раскопао. Мислило се да je можда и у шима ШТ0Г.0Д пре- виђено.Идуће го чине, 1930, приступило се послу. Средства су добивена из фонда, ,пок. Луке Ћело- вића. ОткОпаваше су вршили потпиСани и г. Кокић.Размаци између појединих гробова износили су просечно десетак метара. Да ли можда у тим међупросторима није било гробова? трагова од бугарског раскопаваш٦' ту се није могло приме- тити. Зато, у исто ,време док су раскопавани бугарски гробови' (првих пет), приступлэено je испитивашу тих међупростора. Али се набрзо показало да je тај труд узалудан. Землэа je свуда била тврда као челик, а нигде се није појав- ливало ни зрнце камена. Напротив, прекопаваше старих гробова, Koje су Бугари нашли, дало je важне резултате. у некима je нађено много угљенисаног дрвета, а у некима и више знатних предмета, као ШТО' he се видети доцније.Пошто су сви међупростори испитани, прешло се на испитиваше терена око Beh откривених гробова. Копано je у продужешу линије Kojy чине гробови II—VJI, и ишло се на обе стране. Затим je копано једном линијом Koja би ишла преко I гроба а паралелно с гробовима ІІ-Ѵ ІІ . Претпостављало се да гробови наше некрополе чине два паралелна оеда. Копало се и у међупро- сторима између ове две линије. Нигде Cfc није наишло на камен ни на.меку земљу; свуда je земља била необично TBJ да. Копано je и .западно од ا гроба, опет без' резултата. На ИСТ0ЧН0Ј страни Ü  πpвا  линије (гробови II—VII) није предузиман никакав рад, једно због тога ШТО су ту свуЛа виногради, а друго ШТО су сељаци тврдили да су ту пре винограда увек биле шиве и да се ту нигде ни)е никад нашло камена.Међутим, у близини првог (I) бугарског гроба налазила се једна доста велика гомила камена. Само, било je очевидно да 'je тај камен неко у наше време нагомилао, и да то није једна од оних гомплица камена-какве су од старих времена стајале на оних седам гробова. Hnje било вероватно да су Бугари тај камен ту оставили. Свакако тај камен ا τκoπao je неко ту скоро у непосредној близини. На само метар-два одатле у влнограду К0ЈИ je посађен пре најкраћег времена видело се једно коритасто врло плитко удублэеше. Било je сасвим Moryhe да je тај камен одатле извађен. Копаше Koje je одмах ту предузето показало je да je било основано ово мишљеше. Нађен je један HOB гроб. Нови, осми, гроб je био око 9 м далеко од првог гроба, према северу, и око 10 м удалэен од, другог гроба (по рачунашу Б. Филова) према западу.

2. Стари гробови код Требеништа.



Један HOB гроб код требенишіиаو

Beh на дубини од пола метра почело се појављивати угљенисано дрво. И што ,се ишло дубл١е, било га je све више. Зем.ља je била непрестано мека и ровита, понекипут измешана с песком. Наједанпут, на дубини од једно метар и по, појавила се једна дршка дивног великог кратера. Копаше je продужено с највећом пажшом. предмети су се појављивали један по један. Тако се радило док није и последши предмет извађен и. док се на дну и са свих страна није појавила тврда, здрава земља.Гроб je имао дубину од око два метра. Колико je он био првобитно дубок, тешко je казати, jep ми не знамо ниво некадашње површине земље. С претпоставком да je камен КОЈ.И je ту лежао био отприлике на некадашњој површини земље, дубина новог гроба није износила више од два метра. Тачније се могла утврдити дужина и ширина шегова, ма да ни ту не може бити говора о тач.ности на сантиметар, jep и ако су зидови били од тврде земље, док je у гробу била сасвим мека земља, није се граница између та два слоја могла апсолутно тачно утврдити због велике влаге на дну гроба. Може се, међутим, рећи да je дужина износила отприлике три, а ширина један и по метар.Гроб je био обична рака, јама. Унаоколо она није била озидана каменом. Исто тако ни доле она није бИла патосана ни каменом нити чиме другим (осим можда дрветом). у гробу je нађено доста камена. Али тај камен je несумшиво упао ту доцније.Важно je то да je у нашем гробу било много угљенисаног дрвета. Доле на дну био je један слој, дебео око десет сантиметара, потпуно црн, тако рећи од самОг Ярвета. као што je напред већ споменуто, таквог дрвета ађено je и у неким гробовима крје су Бугари раскопали. Откуда то дрво‘.٢ Оно може бити остатак од мртвачког сандука или од крова К0ЈИ je био начишен над П0 К0ЈНИК0М или, напослетку, од једног и од другога. По нечему судећи, мртвац није био положен у мртвачки сандук. Jep златна маска и шлем нису нађени на слоју угљенисаног дрвета, него je маска лежала на једном камену, а шлем пореА ње на чистој земљи. Ако je покојник био у дрвеном сандуку, онда би-се испод шегове главе морали наћи остаци од дна ковчега. Наравно, то у случају да су маска и шлем нађени на првобитном месту. Међутим, нимало није сигурно да они нису пом.ерени у току векова са свог првобитног места, услед тог'а што су камен и земља озго падали у раку. Многи други предмети, као сандале, рукавице, игле итд., нађени су напротив у средини црног слоја од угљенисаног дрвета. По томе би се могло закључити да су они били у мртвачком сандуку и да je црнило испод ЊИХ од дна шеговог, а изнад ших од поклопца и зидова Сандука. Не знамо да ли би се могло помислити да су остаци дрвета ؟ ађени под предметима дошли под предмете озго, под ,притиском горших слоЈева.Као што се види, питаше о мртвачком ковчегу мора остати нерешено. Псто тако, ништа се поуздано не може казати ни о крову над покојником. Пошто je угљенисаног дрвета у гробу било, почевши на дубини од пола метра под површином земље па све до дна гроба, вероватно je у -гробу постојала нека дрвена конСтрукција висока око метар и по. То je свакако био као неки кров. Али треба приметити да тај кров можда није покривао цео гроб. На неким предметима није нађено угљенисаног дрвета. Тако га није било на великом кратеру, на великом троношцу и на амфори. То би згачило Аа га није било у источном делу гроба, испод ногу П0К0ЈНИК0ВИХ. Да ли из тога треба закључити да над тим делом гроба није било уопште дасака?. Свакако" ови предмети нису били унутра у мртвачком ковчегу већ изван шега. Да ли се, међутим, не би могло помислити да je и тај део гроба био покривен дрветом, али да се дрво после срушило не вертикално него 
КОСО и да Није' затрпало источни крај гроба него средину кегову?Керамопулосз je изнео једно интересантно мишљеше. По шему, гробови су код Требеништа били покривени даскама Koje су биле положене на један
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Гдасник Скойског НауЧног Др^ціиівй4усек у земљу начињен на извесној дубини под површином земље. На име, по том мишљењу, гробови су били у свом горшем делу шири него ниже и тај шири део држао je даске или греде. Керамопулос мисли да Бугари нису опазили тај усек зато што су они копали у време киша, кад се мека земља у гробу није могла да разликује од земље Koja je чинила зидове гроба. Можемо јамчити да у VIII гробу није ствар тако стајала. Он je οτκοπ^τ у време велике суше и мека земља у шему врло се лако распознавала и одвајала од тврдих зидова гроба.У гробу je нађено доста камена, веНих и магьих комада. Таквог камена нема на том месту и у целој ближој околини. Он je сигурно донесен из неког удаљенијег места. Камен je био стално измешан са землзОм и земље je било много више него камена. Откуда то камеше у гробу? Како je оно ту доспело? Могло се сурвати с површине гроба, пасти с крова на коме je било наго- милано. Кад су даске иструлиле, онда je оно попадало у раку. Несумшиво, један део тог камена тако je доиста допро у гроб. Немамо потребе мислити да je други део набацан у раку приликом сахране. То би мишљење требало одбацити особито ако се узме да je постојао кров.. у овом случају наравно могао се камен бацати само у онај део гроба који није био под кровом (источни, можда и западни). Али се, у сваком случају, намеће питаше, откуда у гробу толика земља. Вероватно над гробом je била само хумка од камена, а не од камена помешаног са земљом. Земља je дошла вероватно из околине гроба, постелено, али се не види јасно како.Керамопулос помишлЈа да се кров одједанпут скрхао и да je камеше нагло полетело на дно. Он то закључује из тога што су многи предмети, нађени у гробу оштеНени. Треба одмах нагласити да многи ситни предмети (игле итд.), врло нежни, нису настрадали, они су потпуно очувани. Могло би се реНи да случајно на њих није пао ниједан камен. Али нису очувани само ситни предмети нашег, него и такви предмети осталих гробова. Дал>е, неки велики предмети, као наш кратер и амфора, нису сигурно страдали од камеша Koje je на ЊИХ пало. Jep прво, ни на гьима ни у близини ЊИХ0В0Ј није нађен ниједан камен. Друго, очевидно je да je ове ствари влага покварила. Чвршћи ЊИХ0 ВИ делови су се очували. Тако исто, велики и Мали троножац, 
К0ЈИ су масивни, потпуно су се очували. То, у ОС'ГЭЛОМ, вреди и за бронзане предмете нађене у осталим гробовима. Унапред се може тврдити да кров није морао попустити одједанпут. Maca камења није одједанпут полетела доле у раку. To je, вероватније, ишло постелено, данас једа.н, а сутра други кам.ен, и тако редом. Несумшиво могао je који камен да учини штету. Али je сигурно и то да неки предмети нису оштеНени каменом.Особито je чудновато што су једна сандала и рукавица необично оштейене. Од њих недостају доста знатни комади. Гроб je најбрижљивије претресе.н. Тих комада у шему доиста није било. Како има то да се објасни? Да су сандала и рукавица, и други такви предмети, сахрањени оштећени? Да су они били оштећени већ онда кад су П0К0ЈНИЦИ сахрашени или да су приликом сахране оштећени? Ми не бисмо имади бољег објашњења за то. Јамачно je кратер кад j ؟  положен у гроб био без једне од четири змије, jep je нађено свега три змиЈе.Од костура покојника који je био сахрашен у новом нашем гробу није нађено ништа, ни најмањи комадић, ни, на пример, један зуб. Међутим, не треба сумшати да je у том гробу лежао леш П0К0ЈНИК0В а не шегов пепео. Од пепела нигде није било трага. Могло би се помислити на кенотаф, али томе се противи то што су у неким ранијим гробовима код Требецишта нађене људске к؟ сти (ма да их, истина, Сад Нема у софијском мУзеју) нити иХ je, изгледа, Филов уопште видео). Пошто људских костију у осмом гробу није нађено, није било Moryhe реконструисати леш, израчунати шегову висину и др. Истина, вероватно je да je глава шегова лежала отнрилике тамо где je нађена маска и шлем, а стопала тамо отприлике где су биле сандале, али то je мало да би се израчунала висина покојникова. Jep се не може тврдити 'да су ови
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Предмета нађени тачно in situ, а да се нису били К0ЛИК0-Т0ЛИК0 померили с првобитног свог места. Са сигурношћу може се реЬи само то да je леш био оријентисан тако да му je глава била окренута к западу а ноге према истоку,
Б. ОТКОПАВАЊЕ 1931 ГОДИНЕ.После откопавања код Требеништа год. 1930, о КОМ je било говора до сада, саопштио je потписаном власник имања на КОМ су ти чувени гробови, да на извесним местима, где се те године HHje копало, има гомилица камена. Зато буде решено да се и на тим местима копа идуЬе (1931) године. Тако je и учињено, али без резултата. Било je нетачно да се у близини оних осам Гробова налазе неке гомилице камена. Том приликом копано je joui на више места. Пре свега, копано je на неколико места где се копало Beh прошле године. Помислили смо да можда прошли пут нисмо ишли увек ДОВОЉНО дубоко. Сасвим Сигурни нисмо били да одмах испод површине земље треба наићи на камен и да нема Гробова ако нема камена. Филов, који није копао сам, у својој кшизи није могао дати тачно обавештење о том питашу. На наше питаше дао нам je у једном писму г. к. Шкорпил одговор из кога се такође, са сигурношЬу није могло утврдити на којој се дубини код првих седам гробова наишло на прво камеше и да ли je увек камеша било све до дна гроба. Напослетку, прошле године нисмо испитали да ли je и неточно од прве линије откопаних гробова било Гробова. Копали смо на 0B0j страни, у виноградима, свуда према'. сваком гробу на даљини од десетак метара и пнда на половини тог растојања. Шанци KOje смо копали износили су по два три MèT'pa у Дужину. Ако je ту било гробова, наши ровови морали би наићи на њих. Међутим, нигде нисмо наишли ни на шта што би упуЬивало на нове гробове. Земља je увек била тврда као камен, а од камена није било ни помена. Копали смо затим у продужешу првог реда гробова к jyry, све на кратким размацима, за двадесетак метара у дужину. Тако смо копали и у продужењу друге линије гробова. Замислили смо да има треЬи ред гробова на одстојању Koje постоји између прва два реда и на целом том реду ископали смо пробне ровове. Напослетку, копали смо на више места подалеко од оних осам гробова више к северо-западу, недалеко од пута. Сељаци су нам били рекли да су ту наилазили на камен. Опет по казивашу мештана, камена je било и с друге стране пута недалеко од велике „могиле" Kojy смо pactio- павали прошле године. Доиста, ту смо под земљом нашли доста камена, али ниј؟  било никакв؟ г гроба. Напослетку, копали смо с друге стране пута још на Једном месту, Јужно .од првог и удаљеног од шега за Једно двеста метара. Ту je један сељак нашао бронзани предмет о КОМ ћемо говорити ниже, и ту смо наишли на камен и меку, рађену земљу. Али резултат целог тог дугог рада био je негативан. Нигде нисмо нашли не само никакав нови гроб, него уопште ништа. Само у виноградима, о којима je мало час било говора, на једно пола метра испод површине, намерили смо се на једно зрно од стакла, о КОМ he такође ниже бити говора.Према свему што смо рекли, имамо право да тврдимо да je код Требе- ништ'а (боље Горенаца) било свега осам гробова. То смо, мислимо, утврдили Beh прошле године. Али сад се то мора сматрати за апсолутно с؟ гурно. Нама се чини да je Taj резултат, и ако негативан, од не малог значаЈа.Међутим наша збирка старина из Требеништа ове године се ипак нешто увеЬала. Пре свега увеЬала се поменутим бронзаним и стакленим предметом. Али осим тога она je увеЬана с још два предмета: једним златним листом К0ЈИ смо нашли на V гробу, где су га Бугари оставили не приметивши га, и два комада једног бронзаног предмета К0ЈИ нам je с некрополе из Требе- ништа донео ٢ . Dr м . ГрбиЬ, кустос београдског музеја; он ихје нашао тамо год 1931 приликом посете ове некрополе, али тачно није био у сташу да каже код кога гроба. Ови су предмети очевидно превиђени при раскопавашу неког од првих седам гробова.



Гластт Скойског Научног Д руиіваج Ми Ьемо овде у кратко описати све ове нове предмете.седам1ءالله il I L V i y j ٧идѵ ر при 1 L W J viliiiuin االط ٧طال  u٧٧l  і.рцітіѵ 1V.а) Зрно за ђердан од стакла. Сл. А. Таквих зрнаца нађено je у ррвих 
1 Гробова у великом броју. о  њима говори Филов на стр. 96 (сл. 113).б) Предмет од бронзе, пре- бијен на двоје. Сл. Б. Дуж ина 0.17 м. Изгледа да врх недостаје. Други je Kpaj савијен. Предмет ce сужава иду!. трема' откинутой Ер- ху. Један део према другом Kpajy je нешто конкаван. Τ ؟ ιρκο je реЬи чему je овај предмет служио.В) КомадиЬ златног листа. Сл. В. Димензије су 0 '0 3 χ٥ .02. На лис- тиЬу се. види ор.наменат К 0 ЈИ  се састоји из јед؟ е Behe .и једне ма- ње розете и Једног дела спирале с joui неким шарама. Како изгле- да, на познатим нам предметима из Требеништа OBaj се пбследњи орнаменат не налази. ,г) дршка од бронз.؟ ., прелом- лена у доњем делу (1) и њена глава у .облику конкавне округЯе пО чице (2). Сл. ٢ . Дршка je лепо орнаментисана, али и за њу je тешко реЬи чему je служила. Димензије: дужина дршке 0045 м.) пречник главе .

ВБ.Сл А.

В. ОТКОПАВАЊЕ код Д0ЊЕ БЕЛИЦЕ.Исте године (1931) потписани je копао'с ٢ . м. КокиЬом joui на једном месту. Недалеко од Горенаца налази се село Доња Белица. ٢ . ВасилевиЬ, начелник срески у Струзи, К0ЈИ се много и с успехом бави исТраживз.њем

1. . Сл Г. 2.старина у свом срезу, приметио je у непосредној близини тог села више гомилица ситног и крупног камена, Koje су имале у дужину 3 - 5  м. а у ширину око 1.50 м. и Koje су биле оријентисане исток - запад. Joui су оне биде поређане у редове. Као UITO се види, било je много сличности између ових. гомилица камена и гомилица на гробовима код Горенаца. Зато je било много наде да he се и овде наЬи гробови, ако не с онако богатом садржином као код Горе- наца, а оно бар из истог доба. Раскопано je неколико од тих гомила. Међутим, није нађено ништа. Чак се није могло утврдити ни то да ли су то били гробови. Пре изгледа да су то биле обичне гомиле камена, Koje су мештани можда скупили, у ранија времена, да би добили зиратне земле.
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I. о п и с  ПРЕДМ ЕТА и з  н о в о г  ГРОБА.А. СПИСАК ПРЕДМЕТА.прве године рада (1930) нађени су у новом гробу ови предмети (први број ynyhyje на следећи опис предмета, а други на слику):-
і

........................................................................
ف ل ل ل س Изглед дна новог гроба .3س

1б 348 
2 8 4 -  28293031 

]2 1819 14؛3- 
201516 179 
11 
12

10 49 52333435 30 -3 7383940414243 
2144 
23 504647؛ 522526 2724 22

Златна маска ....................................Две златне сандале . . , ,Златна рукавица . . . . . .Златан прстен ..............................Златне траке за сандале ( ? ) . . .  Танки листићиод позлаћеногсребра١ Позлащено сребрно огледало (?) Комади огледала (?) под бр. 7 Сребрн рог за пиће . . . ..Сребрно ченгеле . . . . .сребрн пехар . . . . . .

1.23.4٠5.
6 .7.
8.9.

10.
12.13.14. 15 16.

Две сребрне игле с колутима Три .сребрне игле са змијскимглавама . : ....................................Три сребрне шипчице са змијским .*главама.‘ : . . . . . . .(16.) Комади дебљег среб.рног ٢ајтана2 (16 ) Комади тањег сребрног гајтана17. Три двоструке сребрне игле захал и н е................................................18. Тедна већа таква игла . . . .19. сребрна игла..........................................20. Четири гривне са змијским главама21. Две сребрне фибуле . . . . .22. Сребрна копча за nojac . . . .23. Сребрн nojac..........................................24. Седам сребрних алки . . . . .25. Шипка од сребра . . . . . .26. Делови некогнеодређеногпредмета27. кратер ......................................................28. троножац за тај кратер . . . .29. А м ф ор а....................................................30. Бронзани судић....................................(30.) Дршка сличног суда . . . . .31. Бронзани суд с устима у обликудетелине ..........................................32. троножац с великом чинијом одбронзе ................................................33. Мали бакрач од бронзе . . . .34. Мали ,, ٠, „ . . . .35. Мали суд ,, ..............................36. Два комада једног другог суда -одбронзе ................................................37. Два п.ара алки од бронзе . . .38. Бронзани ваљци....................................39. ' Две копче с ваљцима од бронзе40. Одломци одбронзанихдоколеница(?)41. Шлем од бронзе . . . . . .
٩2. Обруч од бронзе . . . . . ..43. Мач с канијом од гвожђа . . .44. врх гвозденог копља . . . . .45. Клинци и комади гвожђаЗ . . .46. Суд од иловаче ....................................47. Одломци статуице (?) од иловаче .48. Ћилибарска з р н а ...............................49. Стаклен с у д и ћ ....................................1 Нађени измећу 3 -6  вертикалне (рачунајући с лева на десно) и 9—18 хоризонталне (озго на ниже) црте.2 Нађени сасвим близу предмета бр. 11, 18 и 49.3 Нађени између 7-18 хоризонталне и 4—10 вертикалне црте.4 На؛ ена по целом гробу, али особито између црте 4—15 хоризонтално и 2—10 вертикално.
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Б. ПРЕДМЕТИ о д  ЗЛАТА.1. Човеч/а маска. (Сл. 1, бр. 1 на сл. 3). Висина 0.185 м, ширина 0.215 м. Маска je врло танка. Она je искована од чистог злата. Сачувана je готово неоштеЬена. Горе лево недостаје један Мали део ивице.. Изнад носа испало je једно парченце. На TOM месту под маском нађен je листић од злата, таши него што je маска. Може бити да je он имао ту да послужи као закрпа. Сасвим незнатно je маска оштећена на средини леве ивице и на ивици доле. Мало je напукла на неколико места. као например лево од дошег дела носа, у десном углу левог ока, лево од браде итд. Цео горни део маске лево нешто je таман, док се иначе маска сија сјајем злата؛ та тамна боја долази несумшиво отуда што je на TOM делу маска била притиснута шлемом кад смо je нашли. Десно око je мало деформисано услед притиска и горша ивица шегова се добро не види؛ напротив лево око je потпуно добро очувано. Ово je око (а тако je било и друго) представлено у облику бадема чије су ивице испупчене, а у средини има једна хоризонтална испупчена црта Koja везује оба краја бадема. Није сигурно да ли су очи замишлене отворене или затворене. Нама се чини да треба узети ово последше. Jep, да су очи зами- шлене отворене, била би представлена зеница, Koja je округла, и не би било ове хоризонталне испупчене црте. Зато ми мислимо да црте Koje ограни- чавају „бадем" не представлају ивице капака него контуре 0ЧИЈУ. Изнад 0ЧИЈУ су обрве. Оне су представлене утиснутим паралелним цртама Koje су положен.е косо премаивицама маске. Озго су обрвеограниченеједном утиснутом цртом Koja има облик лука. Изгледа да су оне и оздо ограничене једном утиснутом, али правом цртом. Испод ове друге црте има испупчена црта Koja с шом иде паралелно؛ она јамачно означава ивицу горше очне кости. Између ове испуп- ченецрте и очне лопте види се удублеше. Јагодице су знатно испупчене. Десно и лево од очијуи обрва маска се не савија уназад, него иде десно и лево за 2—3 сантиметра (ова одстојаша нису Једнака на обе стране). и  ту je маска испупчена. Hoc je израђен из истог комада злата, а не засебно као на масци Kojy су Бугари нашли код Требеништа. Изгледа да су на носу назначене рупе доле. Уста су сувише близу испод носа. По CBoj прилици она су представлена затворена. Усне имају оштре ивице. На доњој страни доше усне виде се два реда утиснутих тачака. Брада je представлена с два округласта испупчеша. На сваком од ших има већи број испупчених тачака. Те тачке јамачно озна- чавају браду. Може бити да браду треба да представлају и оне удублене тачкице на доњој усни, али то није сигурно. Нз простора између она два округласта испупчеша Koja представлају браду излазе две удублене црте Koje се пзвијају десно и лево и допиру до крајева уста. Цело лице уоквирено je једном или с две траке, Koje су испушене орнаментима. Десно и лево овај je оквир двострук, то јест састоји се из по две траке. Те траке ограничене су спола и одвојене су једна од друге испупченим тачкицама. с  унутрашше стране оквира паралелно с тачкицама иде .једна удублена црта. Унутрашша црта од тачкица иде десно од горше ивице маске а лево само до висине обрва؛ наниже на обе стране оне допиру до висине уста, и то тако да лева заврће на лево и да joj се јасно види крај, док десна иде, изгледа, право и прекида наједанпут. Средша црта од тачкица иде такође на десној страни маске до саме горше ивице и ту се састаје с трећом ивичном цртом од тачака, као што се с шом састаје и унутрашша црта од тачака. То се, међутим, не може казати и за средшу црту од тачака на левој страни маске, Koja, како изгледа, допире само до висине ока. Маска je десно, лево и доле ограничена испупченим тачкицама Koje на десној страни окрећу сасвим горе на лево те je маска донекле и горе оивичена таквим тачкицама (можда je тако било и на левој страни, али, je она ту, као што je напред речено, оштейена). Унутрашша трака Исп؛ шена je' испупч؛ ним цртицама Koje чине троуглове беЗ Основе. Троуглови који стоје један поред другога имају темена на противним странама. Сполне траке маске десно и лево испушене су орнаментом који се састоји
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из две паралелне црте ٠д испупчених тачака и испупчених лукова кош те цртезатворају споља (листови у облику језика). На левој страни маске су ти орна- менти улубљени и не виде се. Горе десно, изгледа, место таквих орнамената има само неколико црта од испупчених тачака. Доле, сполна трака испуњена je косим паралелним испупченим цртама. Над челом трака има орнаменат 
К0ЈИ смо видели код сполне траке десно и лево на масци, само су све три стране орнамента испупч.ене црте, дакле листови у облику језика. Изнад те траке има joui једна трака, само се не види да ли je празна или je испуњена

4. Златна сандала. 5.٠'Друга златна сандала,неким орнаментима. Ова маска очевидно није никакав уметнички рад. Видимо да ни орнаменти нису сасвим подједнако израђени на обе стране и да није обраћена пуна пажња симетрији. Исто тако не може се рећи да маска има неких индивидуалних црта.2. Две сандале исковане од злата. Сл. 4 - 6  (бр. 6 на сл. 3). Дужина je њихова 0.29 м, а тежина 13.3 ٢р. и 11.23 Гр. Дебљина отприлике иста као код маске. Лева сандала je очувана цела? само je поцепана на двоје؛ десна



Гласник Скоиског Научног Друщщва10je оштекена, особито недостаје један мало већи комад десно доле и један мало мањи комад на пети. Обе сандале састоје се из два дела, једног много векег, и једног много мањег. Првобитно су ова два дела била спојена؛ она су одвојена тек пошто je сандала украшена ударцем жига. То се види по томе што украси оба Д'ела потпуно пријањају један на други. Веки део служио je сигурно за то да се њиме покрије оздо стопало. Несумшиво стопало ..je било тако покривено да се видела она страна сандале на којој je слика представлена релефно (по томе je овде разлинована десна и лева сандала).Чему je служио други, маши део, није могуке казати са сигурношку. Он je могао покри- вати прсте. Али je ИСТО' тако могао покри- вати и пету позади. На једном од ших при- мекујемо на доњој ивици три округле рупице, две на крајевима а једну у средини. друга има само две несумшиве рупице, на краЈевима; међутим, она има можда још једну 'такву РУ- пицу, али на средини горе. Несумшиво кроз ове рупице били сузакуцани јексерчики који су прикивали овај део за обуку покојникову. На обе сандале утиснута јеударашем неког жига иста декорација. На сваку сандалу тај je жиг ударен трипут؛ двапут потпуно, горе и на средини, и )еданпут непотпуно доле, где je пета. Жиг има оквир у облику потковице. Оквир се састоји из две пара- лелне линије у којој се налази један непре- кидни меандар. На основи те потковице види се ред листова у облику језика. Остала по- вршина у овом оквиру, Koja je такође ΠΟΤ- ковичаста, ограничена je једном цртом. у 
TOM простору горе нацртана. je en face меду- зина .глава, а испод ње две ,сфинге. Десно и лево од медузине главе представлене. су две птице с Аугачким вратовим'И дугачким клуновима. А између птица и медузе види се розета од четири листика. Медуза има огромна уста؛ уста су отворена и у Њ0Ј се виде оштри зуби. Из уста испада језик. Коса je поделена цртама и пада низ образе. Очи су представлене као два концентрична круга. Обрве су велике, јако савиј.ене и састав- љене. Сфинге су окренуте једна према другој. Птице су спустиле једнуногу на медузину косу, а другу на Крила сфинга. На пети, као што je речено горе, ова слика није потпуна؛ утиснут je, и то'наопако само Д0ЊИ део шен. Један Мали део сандала, изван оквира, изгледа није }Крашен никаквом де- корацијом, него je празан.3. Рукавица искована од злата. Сл. 7 (бр. 3 на сл. 3). Дужина je шена 0.22 м, а тежина 9.37 гр. Деблина je отприлике као и деблина маске и сандала. Рукавица je сачувана готово цела, само недостаје један мало веки део доле . лево, незнатан део лево на средини и не зна се тачно колико горе десно.' Она je поцепана на четири дела. Горе су назначена удубленим цртама четири прста, само што четврти десно није очуван цео. прети нису одвојени један од другога. У дну прстију виде се четири чланка, а изнад ших три (где je био четврти рукаЕица je оштекена). Ми овде имамо вероватно рукавицу За
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десну руку. Jep ако би то била лева рукавица, она би била без палца, пошто je наша рукавица потпуно очувана на месту где би требило да буде палац, а ту je она равна. Напротив, на левој страни, тамо где je, како смо горе видели, оштеЬена сас؟ им се лепо може з.амислити да je био палац. Остаје само загонетно ؟ ему je служио или шта представляй OHaj део рукавице К0ЈИ се налази између ивице шене и кажипрста.Могло би се помислити да je он био заврнут на ниже и да je обавијао оздо руку. Овај део рукавиц؟  покривенје косим испупченим цртама Koje теку паралелно између себе. Прети су међутим покривени сличним паралелним цртама, само су оне хоризонталне. Пспод прстију утиснута je иста декорација Kojy смо описали гово- реЬи о'сандалама. у једном оквиру од меандра потковичастог облика налази се медузина глава, испод ње две сфинге, а лево и десно од ње дуговрате птице и розете од четири листића.4. прстен од злата. Сл. 8 (бр. 48 на сл. 3). Пречник je шегов 0.022 м, ширина0. 01 м, а тежина 1.78 Гр. Он није масиван, него je исто тако танак као и маска, сан- дале и рукавица, прстен je изнутра ΚΟΗ- каван. То, као и то што прстен на једном месту није био састављен свакако казује да он није био ношен на прсту. Веро- ватно он je био обавијен око неког окру- глог предмета као и слични прстен К0ЈИ налазимо код Филова стр. 24 бр. 26.5. Осам трака од злата. Сл. 8 (бр. 5 на сл. 3). Изгледа да ниједна није цела,jep крајеви ниједне траке нису равни. 7. Златна рукавицаИдуЬи с лева на десно на приложеној слици оне имаЈу ове размере:1. дужина 2.00 см, ширинаI . 2 см2 ؛. д. 5.50 см, ш. 1.3 м3؛. д. 4.00, ш. 0 .7 4 д. 2.5 см, ш. 0 .؛  .7 5 д.I .؛ д. 3.2 см, ш. 0.7 см7 .6؛д. 9.00 см, ш. 0.7 .؛  I .  00 см, ш. 0.7 CMJ 8. д. 17.7 ш. 0.7 см. Ни на једној од тих трака нема никаквог орнамента, оне су све пра- зне. Чему су служиле, то се не може рећи са сигурношЬу.Вероватно су служиле за спајање нечега. Можда су . биле ремеше на сандалама.В. ПРЕДМЕТИ од ПОЗЛАЋЕНОГ СРЕБРА.6. Око тридесет сасвим малих одломака врло танких листића од позла- ћеног сребра. Сл. 9 (бр. 2 на сл. 3). Највећи има' око 5 см у дужину и толико у ширину. Нешто маше од половине тих листийа носи на себи извесне украсе. Једанпут ,je то медузина глава, какву видимо на сандалама и рукавици, други
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пут се види меандар (јамачно од исте слике као на сандалама и рукавици), трећи пут листови у облику језика (ваљда опет од исте слике), четврти путсрцасто лишће (као на сребрном рогу и на пехарима), а на више листића не види се добро шта je представљено.Ови листиЬи моЖе бити сви су делови истог предмета. Можда je он покривао неки део одеда.7. Одломак сасвим танке пло- чице од сребра Koja je озго по- злаћена. Сл. 10. (бр. 8 на сл. 3). Плочица je искована. Висина са- чуваног одломка износи 0.09 м, а ширина на средини 0.55 м. предмет je оштећен са свих страна тако да се не може рећи какав je облик и какву величину имао. Горе у једном већем кругу од тачака, К0ЈИ je очу- ван само делом, налази се једна сфинга. Она je очувана готово цела*, недостајесамовећидеолевогкрила и врх репа. Глава je шена окрену'та на десно и види се у профилу, а тело и ноге en face. Глава има архаички изглед. Коса пада на ра- мена. Она je до испод ушију по. дељена хоризонталним цотама, а испод тога подељена je на неко.9. Позлаћени сребрни листићи.
и и і٧ д іш а  нидсљсна JC на иски, лико вертикалних плетеница, Koje су са CBoje стране испресецане хоризонталним цртицама. Изгледа да je коса увезана једном траком. Десно крилр, Koje jeочувано цело, састоји се из два дела: основе, Koja je покривена крљ уш тима. и седам реда пера KOjacy покривенако- симцртицама.Наврху крило je савиЈено пре- ма глави. Од левог Крила очуван je само Д0ЊИ део. Између крила,на грудима,из. рађене су такођер кр- љушти. Ноге се виде све четири, а десно од ЊИХ уздиже се реп.Подсфингом редтач- кица.. Испод шега две змије Koje се уздижу десно и лево؛ лева je сачувана цела. Она je отворила чељусти и палаца двокраким je- зиком. Од друге не- достаје глава. Змије су покривене крљу٠ Штима. Испод сфинге оне су се везале у чвор К0ЈИ има облик круга. Испод ово؟  круга са сфингом сачувани су делови два маша круга такође од тачака, у  десном види се

11. сребрно огледало (؟ ).10. ПозлаНено сребрно огледало.
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12. Горњи део сребрног рога.орао који лети на лево. Он није потпуно очуван: осим главе и крила од пет редова пера избразданих косим цртицама друго се не види. у левом кругу примећује се само сасвим Мали део крила. Напослетку, сасвим доле, под овим круговима, има још један круг, само делом очуван, а који je био отпри- лике исто толико велики колико и горњи круг са сфингом. у њему ce налази глава и део врата једног лава који je разјапио чељусти. Лав има гриву, а врат му je покривен тачкицама. Између ових кругова) тачније између два мања круга у средини, на средини вертикалан прутиЬ, горе и доле задебљан. Горе и доле од њега се одвајају десно и лево у косо дугуљасти пупољци који се свршавају с троструком ракљом (лево изгледа да та ракља није у вези с пупољком); доле се виде само пупољци, а ракљице су ваљда оштећене. Са средине прутића десно и лево одвајају се по две мале спирале. Све су ове појединости, сфинга, орао, лав и остало, уметнички израђене.' Не можемо ни прибл'ижно рећи чему je OBaj предмет служио. С  обзиром на идуЬи предмет МО'ЛО би се помислити да je то било неко огледало, али то није ни најмање сигурно. Треба додати да je ова плочица невероватно крта и да се при сваком додиру, крха.б Одломци једног врло танког листа од сребра. Сл. 11 (бр. 4 на сл. 3). На приложеној слици представљени су у половини природне величине. На њима нема никакве шаре. Неколико од ЊИХ изгледа пријањају донекле један уз други. С  једне стране они су веома светли, а с друге су тамни. Није искључено да су то остаци неког огледала. Они су нађени у близини бр. 7 пасу можда'Припадали њему.За то, да су комади огледала, могло би говорити и то што су лежали близу бр. 3, дакле близу руке покојникове.Г. ПРЕДМЕТИ ОД СРЕБРА.9. Рог од сребра. Сл. 12 и 14 (бр. 28 на сл. 3). Врло добро очуван, само на једном месту мало удубљен. Он je дугачак 0.46 м (ако се дода прстен



Гласник Скоиског Научног Д р уш в й14на K p a jy , онда 0.485 Μ)5 а уста, K o ja  нису округла него овална, имају највећу ширину 0.07 м. ОваЈ рог има особито лепо блик. Он je елегантно извијен. Доша половина je дивно канелирана. Врх je позлаћен у дужини од готово 0.06 м. Овај део завршава се горе једним прстеном од тачкица. На средини, тамо где ؟ е завршава канелирани део, обавијена je око рога једна позлаћена трака., она )е укра^нена с два редалепих потковичастих плочица KOje су озго и оздо опточене низом тач- кица. И око уста обавијена je позлащена трака Koja je украшена орнаментом. Овај орнаменат личи на орнаменат који ћемо наћи на пехарима од сребра. Трака je подељена цртом од тачкица Koja се налази између две равне црте н ад ве половине. У горњој се налази низ срцастих испупчених листова и између њих такођер испуп- чене палмете с два крака. у доњој половини виде се два реда листића К0ЈИ су окренути врхом наниже. трака je доле затворена цртицом од тачака. Доле на врху има прстенчиЬ и о TOM прстенчиЬу виси сребрна алка.У ؛ гробу код Требеништа нађен je готово истоветан рог, К0ЈИ се сад чува у софијском музеју. Само, je овај наш готово двапут дужи, а и много, je боље очуван. Рог je у гробу лежао закачензаченгеле, окојимаће одмах бити вишеречи. Можда je он тако закачен намерно кад je положеи у гроб, ма да ниЈе сасвим исключена могућностда се доцније услед помераша пред- мета у гробу случајно закачио.Рог je свакако слу- жио за пиће.10. Ченгеле одмасив- ног сребра. Сл. 18 (бр.29 на сл. 3). Висина 0.167 м. Ченгеле има- jy три куке Koje се завршавају малим ку- ٠ пама. Горњи ЊИХ0В део у облику елипсе начи- 13. Ченгеле од сребра. Нэен je од уске траке.. 14. сребрн рог.Та два дела, горши и
Д 0 ЊИ, везани су једном четвртастом шипком. Ченгеле су састављене од два комада: један комад чини једна кука и једна страна средше четвртасте шипке, а све остало начишено je од другог комада.н  Бугари су Нашли један примерак ченгела у једном гробу код Требе- ништа. Али он je доста различай од нашега. Види Филов стр. 36.11. Пехар од сребра. Сл. 15 и 16 (бр. 30 на сл. 3). Сачуван je готово цео, само je на једној страни мало попуцао. Висина je његова 0.195 м; пречник уста износи 0 .0 8 ؤ  м а пречник дна 0.06 м. Пехар има елегантан облик: он je обао и према врху све се више шири. Дно je проширено, а ивица уста савијена доста јако према СП0 ЉН0Ј страни. Горе и доле залемљена je око пехара једна позлаћена трака с лепим орнаментима. Горша трака подељена je једном испупченом цртом на две равне половине. Горша половина испушена
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je великим. срцастим листовима између којих стоје палметице с три крака. Овај орнаменат je готово истоветан с орнаментом који има рог око уста: само на пехару су срцасти листови и налмете издубљени, док су на рогу испупчени, и осим тога на рогу палмете HMajy само два крака, место три. У доњој половини ове траке има три реда листийа који су окре- нути врхом наниже. Сваки листиЬ je пресечен на средини једном вертикалном цртицом. први ред листића озго представка само 
Д0ЊИ део листова. Листићи стоје једни на другима као крљушти.И трака на доњем делу пехара подељена je Једном цртом на д؟ е половине؛ само ова црта HHje равна него се састоЈи из тачкица.Испод те ц-рте види се низ ли- стова који имају облик језика и који су окренути наниже. Изнад црте има три реда листийа који леже једни на другима као крљушти. Први ред доле представља само половине листића.- Сви су листићи и овде као горе пресечени по среди једном вертикалномцр'тицом. За разлику од сличних листића на горњем ободу пехара (К0ЈИ су и ужи), ови ли- стийи су избраздани ситним цртицама. На дну споља пехар има један круг К0ЈИ иде поред ивице и два кружийа око средишта Koje има облик малог округлог издубљеша.орнамент на доњем делу пехара одговара потпуно орнаменту К0ЈИ налазимо на пехару нађеном у V  гробу код Требеништа (Филов стр. 31 бр. 36 и табла VI, 2).12. Пехар од сребра. Сл. 17 и 18 (бр. 31 на сл. 3). Сачуван je највећим делом, али сав у комадима. Он je веома сличан с претходним, само je знатно већи. Висина му je 0.24 м, пречник уста 0.105 м, а дна 0.08 м. и овај пехар има доле и ٢0ре по једну позлаЬену траку с орнаментима, 

К0ЈИ су истоветни с орнаментима на претходном пехару или личе на ЊИХ. Доши орнамент je потпуно истоветан с доним орнаментом на прет- 
Х0ДН0.М ؟ ехару. МеђЈтим, на горњој траци имамо у горњоЈ половини исти орнамент као и на прет- ходном пехару, али je. орнамент на доњој поло- вини нешто различай, jep место три реда листова имамо само два. Осим тога ове две половине нису одвојене једном цртицом, него с четири паралелне црте и низом крупних тачака између њих. И овде на дну имамо поред ивице један круг и око округлог удубљеша на средини два кружийа, сасвим као на претходном пехару.

16. Сребри пехар. 13. п  ехар од сребра. (Бр. 32 на сл. 3). Горњидео недостаје; остало je очувано. Пехар личи о.бликом потпуно на два претходна. Доле и он има позлайену траку с орна- ментом. Taj орнаменат се ничим не разликује од орнамента на претходна два пехара. и дно на овом примерку истоветно je с прва два. Овај пехар je био нешто маши од првих пехара, jep шегово дно има у пречнику 0.05 м, а орна- менат доле износи у висину . ٠о14м٠
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14. Две игле за одело с колутом место глава, од сребра. Сл. 19 и 2٧ (бр. 13 на сл. 3). Дужина оба примерка 0.16 м. Обод колута je издигнут и на горњој и на доњој површини. Горе на колуту розета од осам листиЬа.Ј у једном кругу од тачкица. Један Мали круг од тачкица и око . Између свака два листића ро۶ете поред периферије ؟ ؟ лута п؟једна испупчена тачка. На доњој страни колута поред ивице опет круг од тачака. Паралелно с тим кругом иде мани кр'уг од малих Кругова. Други део игле (шипка) у горњем делу има три украса који се састоје сваки од по шест лоптица. Изнад и испод сваког од тих украса види се обруч од тачки. Сасвим у врху игле, тамо где се она састаје с колутом, низ листића у облику језика. Нзгледа да je тај део био позлаЬен.Сасвим сличне игле код Фи- лова стр. 31 и даље, и бр. 40.

Она се налази центра колута

листиЬа у облик؛  језика؛ Нзгледа ' ذ " ;١  да je тај део бИО позлаћен.
17. Горњи део другог сребрног пехара. Сасвим сличне игле код Фи-лова стр. 31 и даље, и бр. 40.15. Три игле за одело са змијском главом, од сребра. Сл. 21 (бр. 14 на сл. 3). Оне су у главном све пОдједнако дугачке: 0.207 м, 0.213 м (ова je мало на врху оштећена), 0.217 м. Дршка je највећим делом спирално завијена. На једном Kpajy она има малу купу, а на д؟ угомje двапут савијена у лук и завріпава се змијском -  главом. Ова глава веома личи на змијске глаЕе нанаруквицама о којима he доцније бити речи. ؛١٠ ί 1 ! ٠ϋ 1 ; ؛؛<·' ί Ипак имају неке мале разлике. На горњој површини главе на средини има Мали круг, а око шега четири полукруга К0ЈИ су окренути напоље. у неким од тих полукругова види се једно мало испупчеше. Даљс према врху игле три мала хоризонтална зареза. Сасвим на врху главе округла рупа. Напослетку, на побочним странама змијске главе изранено je око змијско и иза тога један полукруг, ^оји свакако с Beh поменутим полукругом на горњоЈ страни главе чини цео K p y i.Оваквих игала нису Бугари нашли у осталим гробовима код Требеништа. Али je нађено сличних игала. Филов (стр. 16 бр. 20) их сматра за игле за одело. Јамачно рупица на ЗМИЈИН0Ј глави служила je зато да се кроз њу протне неки клин К0ЈИ he je задржавати да се не извуче из хаљине.16. Три мале шипке Koje се завршав.ају змијским главама. Сл. 22 (бр. 18 на сл. 3). Оне имају све три исту дужину, 0.39 м. Змијске главе су веома сличне са ЗМИЈСКИМ главама на наруквицама и на поменуте три игле за одело. Горе на глави, на врху близу уста, виде се три хоризонталне паралелне цртице. преко средине осталог дела главе вертикално иде један низ тачкица, а десно и лево одатле две косе испупчене црте. На десној и левој побочној страни змијска глава има очи и неколико низова тачкица. На врху главе урезана су уста. На доњој површини главе, две испуп- чене црте Koje се рачвају (на једној шипци) или идупаралелно (на другој؛ на Tpehoj се не виде добро), vaaj ачмпишцгш пи. тачкица на глави продужава се преко целе шипке. Десно и лево од шега два низа полукружиЬа. На једној од ових ШИПКИ била je на Kpajy обавијена

18. Други сребрни пехар. Онај вертикални низ Десно и лево од шега
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жица Koja je правила Мали круг. Несумшиво je да je, за овај круг био утврђен гајтан од сребрне жице какве су нађене готово у свима гробовима код

-آلز
19. Колути сребрних игала.

Требиништа (Филов стр. 37 и д. и сл. 34). и  у нашем гробу нађен je већи број одломака „од таквих гЗјтана. НајдУжи од тиХ комада, износи 0.15 м. Он je дебео 0.003 м. Има и комада који су нешто дебљи, 0.006 м.17. Три двоструке игле за хаљине од сребра.Сл. 23 (бр. 15 на сл. 3). Све су три дугачке 0,065 м. Игле ce састоје од једног комада дебље жице K O ja je на средини савијена тако да правидва s (једна је"'١ гла на TOM крају мало ОШтећена). Ha TOM врху она je т۶ йпут увезана танком жицом од злата. Вр-> ؟؛ хови жице су веома зашиљени ؛ ;Овакве игле нађене су у неколико гробова код Требе- ништа. Види Филов стр. 33 и даље и сл. '45— 47. ;і18. Једна слична игла за одело од сребра. Сл. 24 (бр. 16 на сл. 3). Она je знатно већа од претходних; . .... дужина joj je 0.108 м.' и код ње су вијуге-на врху поее. зане жицом, само je овде жица од сребра и много д е б љ а него код претходних.19. Двострука игла за хаљине. Сл. 2 .،م 4 '(б р .Т 7  на сл. ؛ءء؛ي ; ؛  .) Она je дугачка 126 ؛ذ  м. НЬена ;  крака с؛ ؛ јена су ; 1  те шипчице проврћена je рупица у^коју je утврђен Ββρτ؟ ، .# ς | обавијена je жица, за Kojy je свакако био привезан ланчић ء.ذ؛ ، као код Филова сл. 29, 4 или 31 десно.' Сасвим СЛИ'ЧНУ, ■ (·'···. иглу видимо код Филова сл. 32, 4; само ова има горе две змијице.20. Четири наруквице од сребра. Сл. 27 (бр. 9 на #>;. сл. 3). ПотпуНо очуване. По велиЧинИ оне чине двЗ пара.؛' . » .  Две ٢ ају ؛ ؛ жину од 0 ًا1؛  метара, а друге, две و  !у дужину 0 .6 4 ا  метра. Све четири ؛ ривне о т в е ، ;1 .носе20 Сребрне игле с колутом؛

21. сребрна игла за халине.
Koje се састоје из тачака.Тамо где се глава завршава доле (изнад уста١, мала равна испуп- чена црта. о стали део главе по. кривен je са четири испупчена полукружиЬа у којима се види једно мало испупчеше. На сре- дини главе има један сасвим Мали издубен круг. Вероватно о в е  Hiape. представљају крљушти. На десној и левој побочној страни ове змијске главе~ . .٠١ имају очи и једну шару Koja вероватно представља уши. и  мале гривне. .ا~.ذ имају главе озго украшене, само мало.друкчије. Уздуж преко средине главе ؛ ٧ . овде иде један низ тачкица5 а лево и десно од њега види се по једна испуд.. чена дрта. На доњем крају главе и овде ce примеђују неки редови од тачака <؛٠ ^ . (изгледа два). На побочнИм странама и на Овим Наруквицама израђене,,су - . ^  очи и уши. Осим главе украшен je и остали део наших гривни. Украс je ٠Η ؟ .٠ | .  све четири исти: средином целе гривне уздуж иде низ тачака, лево 'И д е с і д і  од шега паралелно с ЊИМ издигнута je по једна црта, а поред обе и в и . .  тече опет по један низ али ситнијих тачкица. ٠;>.Овакве Наруквице нису нађеНе у осталим гробовима код Требеништа^ ' ر

2
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21. Две фибуле од сребра. Сл. 25 (бр. 11 на сл. 3). Код обе недостаје игла. Ширина je н і о в а  0.05 м. Фибуле" имају на луну по пет украса који се састоје од шест лоптица сваки. Онај у средини највећи je. Ови украсисасвим личе на украсе KOje смо видели на иглама с колутом. На једној фибули игла je била утврђена на левом, а на другој' на десном крају лука. На другом Kpajy лука налази се плочица и н а ш о јд в е  лоптице (на једној фибули једна je лоптица отпала). Између те две лопте две пара- лелне линије избраздане -другим цртицама у мале квадрате.Оваквих фибула није нађено у другим гробовима код требе- ништа. Али су оне добро п؟ знате у нашим крајевима из крајахал.22. сребрне алке и сребрне шипчице са ЗМИЈСКОМ главом. штата и,.спочеткалатена.22. Копча за nojac' о.д сребра. Сл. 2.6 (бр. 12.на сл. 3). Потпуно очувана. Она има кружан облИк. Преч.ник joj износи Ö.Ö65 м. На средини копче налази се једно веће и на периферији на истим одстојањима четири маша пуцета од злата؛ она су укована у копчу и на њеној задњој страни виде се шихови крајеви. Између та четири пуцета проврћене су четири округле рупе. Пара- лелно с ободом копче иде.један круг од испуп- чених тачака. Пети такав круг иде око сваке округле рупе, а око средшег пуцета има два таква круга, један непосредно око пуцета, а један мало даље. Напослетку, из овог средшегкруга на четири места одвајају се по две кри؟ е црте опет од тачака KOje се рачвају да би обу- хватите малу пуцад. На једној од две закачке изранена језмијскагла- ва с крљуштима и из- дубеним кружиЬем као на наруквицама.Оваква копча није нађена у осталим гро. бовимакодТребеништа.23. Појас од сре- бра. Сл. 29 (бр. 7 на сл. 3). Дужина му je 0.90 м. Средши део je спљоштен удужини од 0.30 м؛ OH je широк 0.012м. На средини овог сплоштеног дела целом шеговом дужином иду три низа малих ромбова. Ти се низови налазе између два друга низа тачаКа. Остали делови nojaca су округли, таши и без укр'аса. На крајевима две спирале Koje с.у се могле закачити једна за другу.Сличан nojac није нађен у осталим гробовима код Требеништа.24. Седам Прстенова _од среб’ра. Сл. 22 (бр. 10 на Сл. 3). Пречник им je од 0.02 м. до 0.025 м. На' сваком прстену виЯи се место где je залемљен.Чему су ови прстенови служили, не можемо рећи. ИскључСно je да су ношени на руци.

24. Сребрне изгле за хаљине и сребрни гајтани.23. Двоструке сребрне игле за хаљине



IdЛвбан ной гроб коб TpeSeauuiuMi

25. Дугачка танка шипка од сребра сл. 24. (бр. 49 на сл. 3). Не може се рећн да je очувана цела, ма да се то не може ни спорити. Она има у м.Врло je  тешко рећи зашто je. она употреблена.26. Делови неког непо- знатог предмета од сребра. Сл.28 (бр. 51 на сл. 3). Како они изгледају, то се најбоље види из приложене слике. у  главном то су сасвим мале, танке и плоснате, шипке, неке шире а неке уже. Око неких од ЊИХ обавијене су трачице од злата.На шипчицЗма виде се рупице 26 Сребри? копча за или јексерчићи, на истим ра- nojac.стојањима. Две шипке) с веома ,'штрим врховима, проширене су у средини у танке четвртасте плочице. Ове две шипке су дугачке 0.14 м. и 0.155 м. ДвапуТ су по две шипке приковане једна за другу јексерчићима. у  оба случаја. П.Р.ИКО- вани су за ове шипке и неки шири комади.НемогуКе je рећи каквом предмету припадају 25. Сребрне фибуле. ови делови. нЗравно може се мислиТи На укрЗС одела или на оков каквог предмета. Можда сви ови комади не припадају једном само предмету него су остаци од више предмета. Може бити да заједно иду она два предмета К0ЈИ се виде на слици доле, а опет заједно она друга два десно и лево на слици. Али ДОК се не буду нашли слични предмети, биЬе немогуЬе решити ОБО питање.д. ПРЕДМЕТИ ОД БРОНЗЕ.27.' Велики кратер од бронзе. Слика 30—36 (број 33 на сл. 3). Очуван je врат, обе дрШке, неШто од рамена и трбуха, и толики део од дна да се оно може рестаурисати. Висина целог кратера отприлике 0.75 м. Д'ивна патина маслинове боје.Уста, Koja имају у пречнику 0.35 м.) појачана су споља једним обручем (висок 0.03،  м, дебео 0.003 м). Обруч je профилиран. На гор- 
Њ0Ј половини он носи низ Листова у облику језика који имају дво струку ивицу; између свака два од њих један Мали оштар угао, коме 
je теме окренуто горе. Испод тога низ лоптица Koje су одвојене je- дна од друге вертикалном цртицом.На најнижем делу обруча низ лис- тића који су зашиљени на дотем  Kpajy; више пута цртица Koja одваја оваква два листа продужена je на- ниже до ивице обруча.н,а врату, К0ЈИ има висинуод 0.11 м, прИкована су четири коша- ника на кошима. Три кошаника прикована су с по два клинца (кроз бутину и предњи део тела), а четврти с три клинца (један пролази кроз реп, К0ЈИ je можда још у старо доба био прекинут, а друга два као и код осталих јахача). Они нису приковани тако да имају потпуно исти положај према основи, па дакле ни према горњој ивици врата; једанпут стоје према тим цртама више а други пут ниже. Они испуњавају цео врат, одоздо до горе. Коти су представлени у галопу2*



Гласник Скоиског‘20на десно. Два су од њих потпуно сачувана, а два су изгубила CBoj реи (једном од прва два реи се прекинуо у корену, али je остао на месту). Сви су КОШИ мушког пола. Коњаници су сасвим наги. Главу су окренули потпуногледаоцу, а груди и тр- бух упола. На лицу' се jacHO виде очи, нос, уста и обрве؛ коса je такођер представљена. Лице πο٣ казује архајски осмејак. Брадавице н а  грудима, Koje су испупчене, озна- чене су двапут с дверу- пице.' Назначена je .и му-،  скулатура трбуха. На РУ- кама и ногама виде се прети. Левом руком jaxa- чи држе узде, а у десној, Kojy су спустили иза леђа, корбач, К0ЈИ je припијен за кошско тело. Узда се састоји' из неколико де-١ 2б. Делови непознатог предмета. лова: један кајиш идеуздужно а један попреч-но преко кошске шушке., онај уздужни кајиш рачва се код .уста на двоје. На шушци су јасно израђени уста, ноздрве, око, ухо и над челом грива, у главном, сва су четири коњаника с њиховим коњима израђени једнако.' Ипакпостоје између ших неке мање. разлике. Jai;

خ  тицам و آل٠ملإ  іедног^е забо؛.то учини.29. Појас од сребра. н сто тако,таким* цр-тицама иіпаране су уши. два коша, а уши друга два су остале глатке. Кодједног коша, да^е, ни на предшим ни на задшим ногама HHje назначена длака изнад копита, а код осталих je назначена. Коса јахача je тако ист؟  претставшена нешто различито: ]едан- пут^еона претставшенапаралелним вертикал- ним и хоризонталним урезаним цртицама, дру- ги путвидимо код два јахача самовертика'лне (не потпуно) и -шире цртице, а трећи пут je коса претстављена вијугавим хоризонталним цртама KOje су на средини подељенеједном вертикалном цртом. Код једног јахача коса пада с једне стране на раме. Нма још неко- лико ситнИјих разлика, али налазимо да није потребно да иХ наводимо, jep то не би било 30. Дно кратера,ни од каквог значаЈа.Раме кратера украшено je низом листова у облиКу језика, испод кога



ل ج ؤ ا  Η.08 гроб код Требенишша 21 ٠се виде две паралелНе црте. йсто je тако украшено и раме сличног кратера К0ЈИ су Бугари нашли у Ј гробу.Дршке, Koje имају висину ,од 0.19 м, а ширину од 0.09 м, изванредно су лепо украшене. Спреда .оне. Изгледају ٠ ؟ ope као ши ٢٠“: 4  рока трака- K o ja  се десно и лево савија у лук, а доша je половина израђена у облику .) медузе. Средина горшег дела носи две траке, Koje су на једној дршци оперважене с обе стра.не ситним угребеним цртицама, док су на другој оне глатке. Те две траке иду од медузине главе навише сНе до уста кратера. Десно и лево, као што смо казали, дрШка je у овом горшемде- лу савиЈена у лук навише.Taj ^ео на обе стране покри- .вен je на средини низом уду- бљених листова (у облику језика), који су ограничени с по две угребене црте и 
К0ЈИ горе имају између себе по један Мали ромб. Сполша ивица овог дела дршке пред- ставлена je низом лоптица Koje су .одвојене једна од друге цртицом؛ оба ова низа завршавају се доле спиралом Koja у средини има круг. Оба низа листова у облику језика ограничена су с унутрашње стране једном дебелом цртом Koja je избраздана косим уре- зима. Медуза, Koja чини, до- 
ЊИ део дршке, израђена je само до nojaca. Она има ве- лике бадемасте очи. Обрве,Koje су избраздане косимурезима, састављају се на корену носа. Уста су широко отворена, у шима се виде и горни и дони зуби, а језик je исплажен и виси наниже. Коса je горе на глави израђена у облику таласастих хоризонталних црта и подељена je попречним.цртама на ше'ст делова који се сви завршавају доле спиралица^а؛.  Између последших спирала и уха један маши празан простор. Остављајућ#.;۴ уши сЯободне, коса па^а пор^٩  лИца наниже до дојак^ На Обе стр'ане o y f ;

’c f .' 131. Кратер с троношцем.

рукави су покривени поред ивице редом оштрих углова а иначе полукру- жићима. Груди су стегнуте у тесан прсник, такођер покривен цео полукру؛ ؛:: . жићима, те изгледа да je покривен крљуштима. Овај прсник има око в р а .  рељефну ивицу. Медузе су савиле руке у лактовима и метнуле с у , ща؛і  савијене у.песНице иСпод дојака једну пОред друге. Ис.под медуза трака с лишћем У облику језика. Гледане са стране, дршке се такођер састоје из ж щ  дела. Горе имамО дивну троструку спИралу испушену листовима у облику
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32. Коњаник на врату кратера.језика. Између језика горе види се Мали ромб. Спирала се састоји из лоптица Koje су раздвојене једна од друге цртицама. Спошна широка трака овог дела дршке, Koja доле прелази у ваљак, носи на TOM дошем делу три трачице састављене такођер од лоптица подељених цртицама. Између те широке траке и остале спирале je палмета Koja у дну има један а горе три конкавна листа؛ између доњег и горњих Листова две црте. Доши део дршке, кад се гледа с ове стране, представша крила медузина и шену мишицу. Мишица je и с ове стране покривена полукружиЬима. Таким полукружиЬима покривен je и један већи део крила К0ЈИ се наслаша на мишицу. Остали део Крила подешен je једанпут на дванаест, а трипут на једанаест делова (nepje). Испод Крила виде се на свакој дршци по две велике змије (једна се изгубила). Оне се дижу горе и горе су савијене. Змије су биле приковане клинцем за. раме кратера и залемљене за основу. Главе шихове украшене су горе паралелним цртицама, тачкицама и неким кривим цртама изнад 0ЧИЈУ. Са стране на шима су израђене очи и једном браздом уста. Испод доше вилице виси дугачка брада у облику клина. На врату змије имају по неколико бора. Дршке су горе десно и лево утврђене клинцима за обруч К0ЈИ иде око уста кратера. Као што јахачи и ЊИХ0ВИ КОШИ имају неке маше разлике, тако je и с дрш- кама. Треба нарочито истаЬи да су код једне медузе они делови крила К0ЈИ су покривени кршуштима веЬи него код друге медузе, где су они маши. Даље, једна медуза има испод перваза на врату у једном луку цикцак црту, Koja недостаје код друге медузе. Код једне медузе глава je горе глатка, док je код друге избраздана таласастим цртама. Постоје и неке друге разлике, али сасвим мале.На једној дршци горе примећује се један Мали урезан крстиЬ. према шему има сличан крстић на устима кратера. Можда je мајстор ставио та два крстиЬа да би знао Kojy he дршку где залемити.На дну кратера, у колико нам се очувало, види се јасно траг од обруча великог троношца К0ЈИ Ьемо описати пОд идуЬом тачком. То je сигуран доКаз да je кратер стајао на TOM троношцу и да je овај троножац служио нашем кратеру као постоље.28. Велики троножац. Сл. 37 (бр. 34 на сл. 3). Његова je висина 0.305 
и? а пречник горе износи 0,175 м. Троножац се састоји из два дела: из горшег
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33. Коњаник на врату кратера.звонастог и из три ноге Koje тај део носе. Горњи део, КОЈ.И je висок 0.08 м, има горе обруч на КОМ je почивао велики кратер. Испод њега низ право- угаоних испупчења Koja су раздвојена цртама. Taj низ налази ce између две испупчене црте. Средина овог звонастог дела покривена je великим листо- вима у облику језика, који су оивичени с по две удубљене црте. Горе ти листови носе по један пластичан троугао, а доле између њих види се по један оштар угао с теменом наниже. Звонасти део завршава се доле верти- калним уским обручем, који je горе украшен низом правоугаоних испупчења раздељених вертикалним цртицама а доле низом листова К0ЈИ су заоштрени доле. Између ова два низа, црта избраздана косим урезима. Ноге ce састоје из два дела. Горша половина израђена je у облику медузе. Медузе су пред- стављене целе и клече; ноге од колена на ниже виде се унутра у троношцу. И овде медузе имају бадемасте велике очи, састављене обрве Koje су избраз- дане косим цртицама и широко отворена уста у KOjHMa се виде и горни и Д 0ЊИ зуби и из којих испада дугачак језик. Горе на глави коса je поделэена на шест коврцица; код Једне медузе оне су испушене таласастим цртама, док су код друге две медузе оне празне. Коса пада, остављајући уши слободне, у три плетенице са сваке стране до дојака. Плетенице су избраздане урезима. На горњем делу мишица имају медузе рукаве, К0ЈИ су двапут украшени листићима у облику језика, а једанпут цик-цак цртама. Око врата медузе имају бордуру од листиЬа у облику језика (једанпут с оштрим угловима). Горши део тела покривен je тесном хаљином. Око струка види се nojac, који двапут има цик-цак линију, а једанпут вертикалне зарезе. Доши део тела до колена покривен je такођер уском хаљином, Koja има спреда по четири пластичне вертикалне траке. Ове траке различно су украшене: једанпут спољне траке HMajy цик-цак ЛИНИЈУ, а унутрашше паралелне хоризонталне урезе. Други пут je обрнуто. Оба пута лево и десно од трака има низ листова у облику језика. Код треће медузе само су унутрашше траке покривене хоризонталним урезима, а друге две, спољашне, траке су глатке. Код ове медузе нема ни оних низова од листова у облику језика са стране траке. Медузе су се подбочиле рукама, на којима су представљени прети. Ноге од колена наниже представљене су сасвим грубо, пошто се оне не виде ако се нарочито не загледа. Крила су раширена. Горе, она су покривена крљуш- тема надик на крл?ущти код медуза на кратеру, Испод тога ГОТОЕО верти



Гдасник Скопског Научког 94ى

34. Коњаник на врату кратера.кално nepje (по десет у сваком крилу). Иза сваке медузе у висини рамена излазе десно и лево по две дебље змије. Горњи део шине главе окренут .je према гледаоуу. На шему има више шара ؛ круг, елипсе, тачке и др.). Са стране на ЗМИЈСКИМ главама види се зарез KOjH представља уста, а виде се и очи. Доши део ногу претстављен je у облику лавовске ноге. Та нога почива на једном округлом постаменту К0ЈИ je покривен листовима у облику језика (позади не). Лавовска шапа има четири прста, на којима су представшени зглавци и нокти. Шапа горе прелази у ваљак؛ вашак се завршава пластич- 
НОМ траком Koja je подељена, с по три уреза, на неколико поља. Изнад те траке и испод ње задебљана црта избраздана косим урезима. Из ваљка горе десно и лево излази по једна мала змија Koja je окренута гледаоцу. и оне су горе по г^ави ишаране као горше змије а са стране виде се очи. Двапут на десно], а )еданпут на лево) страни горе OBaj ваљак има нешто налик на зуб: јамачно je то пети прст. Позади вашак je празан и завршава се једном куком на којој клечи медуза. На спљоштеном делу вашка, испод куке, четвр- таста рупа. По две ноге везане су са по две извијене четвртасте шипке, Koje су опет горе између себе п؟ везане једном палметом. Шипке су утврђене доле за ногу изнад шапе по Једним клином, а палмете за звонасти део троношца с два клина. Шипке су спреда оивичене једном браздом са свих страна. Палмете имају по осам Листова, а горе десно и лево по спиралу, Koje су раздвојене ј؟ дним шиљатим листом. Између медузе и -шипке, на шипци, налази се с Једне стране медузе пас с оковратником, а с друге стране лисица с великим репом. Обе животише изгледају као да трче уз шипку. На ушима пса и око врата назначена je урезима длака. Ноге троношца су ИЗЛИ- вене од једног комада, а и обе шипке с палметом од једног су комада. Ноге су утврђене за звонасти део троношца плочицом у којуоне горе прелазе позади медузе, а кроз ту плочицу пполазе по два клинца.29. Амфора. Сл. 39 и 40 (бр. 35 на сл. 3). Сачуван je врат с устима, обе дршке, доста делова од трбуха, дно и нога, у висину она .je могла имати око 0.50 м. Висина врата износи 0.11 м؛ . пречник уста. 0.128 м; пречник трбуха око 0.34 м; висина ноге 0.016 м; пречник ноге 0.111 м. Сви комади покривени су особито лепом маслиновом патином.Око уста налази се једаи обруч, К0ЈИ на ивици има дебшину од 0.01 м, док je испод тога много таши. На ивици са стране OH je украшен низом
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четвртастих испупчених плочица KOje су одвоЈене Једна од друге испупченом цртицом (Perlenstab). На дошем Kpajy завршава се овај обруч једном испуп- ченом облом цртом. На готово истоветној амфорп Koja je нађена y II грОбу ова обла црта украшена je урезаним цртицама. Оне овде недостају.дршке Koje, имају у дужину 0.22 м, састоје се из три дела. Горе прелазе успиралу, кроз чију средину иде јексер; тим јексерима су. дршке биле приковане за уста амфоре. Доши део дршке представља палмету Koja горе има десно и лево по једну зм ијусре- пом савијеним такођер у спиралу. Ова- кву палмету налазимо на троношцу бр.31 и насудовима кодфилова бр .б н к р о з средину змије пролази по један јексер којим je овде дршка била прикована за раме суда. Напослетку, средни део дршке je обао. Оздо je он глатак. Me- ђутим озго он показује осам мало ко- сих вијуга KOje-су одвојене .једна од, друге с по две танке траке. Дршка je- изнутра испушена земшом K o ja  je ис- печена у циглу. Очевидно то je калуп,
К0ЈИ je остао у шој.Нога ове амфоре украшена je вер- тикалним цртама KOje се на врху доле рачвају на двоје. Овај орнамент нала- зи се и код Филова бр. 7 и бр. 82. Но- га je била утврђена за суд с четири јексера, од К0ЈИХ се два још виде.Амфора je била пуна једне орган- ске материје за Kojy je хемијска ана- 35. Дршка кратера,лиза показала да je лој. За лој видиФил؟ в бр. 156. Можда je овај лој остатак од хране покоЈникове.30. Суд од бронзе. Сл. 42— 44 (бр. 36 на сл. 3). Са- чувала се само дршка и нога. Дршка je висока 0.13 м., а нога 0.014 м.؛ пречник ноге доле износ.и 0.075 м. Ова дршка и нога потпуно су истоветне, с дршком и ногом Koje je имао један суд од бронзе нађен у II гробу (види Филов сл. 69).Судећи по TOM, наш суд- био je и по облику и по величини као Taj суд, те смо га ми тако рестаурирали (гл. приложену слику). дрш ка се горе рачва у две гране, Koje су обухватале врат суда. На крајевима обе рачве, као и на другом Kpajy дршке, налази се урезана ррзета с округлим удубШеШем на ср'едини. На врату je дршка била прикована јексерчићима; тамо где се она рачва -виде се две рупице кроз Koje су пролазили је к се р ч и к  На луку К0ЈИ прави дршка над вратом види се . украс у облику кашике. Нога je унаоколо украшена верти- калним цртама KOje се доле деле на две рачве. То je ис'ги орнамент К0ЈИ налазимо и на нашој амфори.Нађена je и једна слична, али маша дршка. (Бр. 37 на сл. 3). Она .je висока 0.09 м. На крајевима горше рачве и она има округле плочице, само без розета (једна од тих плочица недостаје). На другом Kpajy дршке можда je била исто тако округла плочица (али онда већа), међутим ту je дршка доста оштеЬена па се то не може тврдити. у сваком случају, ова je плочица била нешто друкчија него

36. Змија на кратеру.
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37. Троножац.на претходно)Яршци, jep у горњем делу она носи једно полукружно испуп- чење. И ова дршка има горе на луку кашикасто издубљење.31. Суд од бронзе с устима у облику листа детелине. Сл. 41, 45, 46 (бр. 38 на сл. 3). Сачувана су само уста с вратом и дршком, а можда и дно 
С'НОЖИЦОМ. Висина целог суда' износила je отприлике о 18, м. Ивица уста покри- вена je низом испупчених тачака. Дршка има висину 0.12 м. Она je пљосната. На средини она има неколико удубљених уздужних црта. Један њен крај, који je био на рамену суда, има облик широког листа изнад кога СТ0ЈИ хори- зонтално једна трака, други Kpaj се завршава једном лавовском главой и лавовскимШапама. Лав има гриву (изнад главе и око врата), а шапе je метнуо На два округла ваљка који се завршавају с по једним колутом. Дршка je прикована за ивицу суда с 'Два јексера, чије су округле главе добро очуване. Ножица има пречник од 0.06 м, а висину од 0.01 м. Она je украшена истим орнаментом К0ЈИ налазимо и на претходном суду на ножици, само што су на овом суду с лавовском главом листови шири.32. Велика чинија с троношцем, од бронзе Сл. 47, 48, 50 (бр. 39 на. сл. 3). Потпуно je сачуван само троножац и обе дршке чиније; осим тога имамо комаде уста, два Beha комада дна и мало остатака трбуха чиније.Уста чиније имала су пречник отприлике 0.45 м. Ивица уста je савијена напоље под правим углом (сл. 50). На одломцима дна виде се јасно TpaiOBH Koje je на њима оставио обруч троношуа.Дршке чиније дугачке су 0.182 м. Оне имају облик лука. На средини 
ЊИХ0В0Ј налази се украс који се састоји из три шиљата испупчеша; та испуп- чеша одвојена су по једном испупченом цртом. Лево и десно од овог украса има по један прстен на КОМ се виде по две удубљене линије. Десни и леви крак дршке има изглед шипке са седам страна. Дршке се завршавају на обе стране по једном готово округлой плочицом. На Њ0Ј су урезани листови у облику језика. На врху сваког листа има Мали угребен круг. Листови су П0ређ؟ ни у круг и таквих кругова има два, један у другом, Дршке су стајале на чинији хоризонтално.



2 7Jedan HOB гроб код ТредениШшаТроножай ЙЗН0СЙ;'Ѵ вйсшіѵ ОЛІ'.'м.'-ОйГ'ее састоти из:два дела: обруба й ؛، ., три ножийе. Обруч и^а горе .Твор Од-О.185 м, .а цела je Бегова ширий؟٠ ١̂роргё·'. 0.233 м. Са странной Je - украшеннизом ؛ верти٠ лййх'؛'Листова,. К0ЈИ؛-Чсу /V 'доле зашиљени и који имају прейо:ереди'не један уздужпи урез. На три места, ٠\ذل٠  Тамо где су ноге, OBaj обруч йма на д-ошој؛ Страни؛ јеАан трапезоиднй д о | | . م  ث ء  - (Taj додатак подељен je Танким двогубИм урезима .на неколико I f  а ; ! а ٠ ;  обручу изнад тих трапеза виде се, дваред тлистОва 'У облику језика с K p f i l M трОношца имају облик Лавље ш.а-пе. Четири прста шапе израђена су у' fio ٠<на врху. Испод сваког реда листова налази се по један низ кружића. Напе r "- ؛  jl:/. ٠ диностим؟ . Изнад прстију, -три'угла чији врх виси наниже ; свака. страна углова саСТОји ce ИЗ' две паратеЛне урезане црте. Шапа лежи на једН0:м : ٠ ■; округлом шупљем Котуру без икаквог украса. Позади .горе шапе Htoajy ا ا’ا  оштру остругу. Одатле-наниже оне с у  позади отворене _у шйрин.и од једНог؛оштру остругу. ٧ датле-наниже оне с у  позади отворене у ширини од једНог сантиметра отприлике. На., горњој страни обруча, на K J. j je стајала чинија, на месту где je н -га, три п .лукружна. издубљеша. у  некима се <٠д .٠рви٠х видё' остаци гвожђа. Несумшив ) у -шима с-у биде закачке K je су држаДе чинију да не склизне. \ -■ ..) ٠"٠
٠ѴѴпя؛ги ня OROM τηπΗΠίττττν нигѵ няі.бпиж- ! m & s & r ß

■ jy да нс 1КЛИ.ЈНС.Украіси на овом троношцу нису најбриж- љивиЈе израђени.33. Мали бакрач. (Бр. 40 на сл. 3). Сачу- вало нам се само неколико комада од уста'., и један Ыали део трбуха. Пречник' уста изно- сио Je отприлике 0.18 м.34.'؛ . Мали бакрач. (Бр. 41 на с л . '3). Са- чувана су два комада од уста. Можда Je. суд имао ели'птичан облик с осама 0.17 м и 0'.23 м 38. ЗмиЈска глава на троііошііу.На већем комаду виде се дв-а реда удубљенИх тачака.35. Комади једног малог суда од бронзе. (Бр. 42 на сл. 3). Не моЖе се рећи са сигурношћу да ова три комада припадају један другом ,'али ако Je тако,'؛ онда нам се сачувао део дна, нешто од трбуха и део'уста..Пречник горње ивице сачуваног дела од трбуха иЗноси 0.11 м.' 36. Два комада од ивице једног бронзаног.. суда. (Бр. 43 на.сл. 3) ؛ два комада пријањају Један за други и чине половину, уста Једнор د . Ова ا c y s a . ПречНик тих уста из'носио je 0.14 и. Ивица уста je. ЈакосавИјена и чини مب...'ا ة؟: ؤخءل:إل ...широк олук.37. Два пара алки од бронзе. .Сл. 49 (бр; 21 на сл.' .3). Алке су в«заве ؛؛ > " две и две као Зеочузи у ланцу. 'Пречник je њ'цхов. 0.04 м. На свако ١' ؛ Зйі^-* ٩-'.:١ - на једнаким растојањима налазе се споља три .лоптице с малом дрщкОм, ٠а..؟ ؛- -, на тим лоптама озго израђене су три мање лоптице (на једној алци ' оште- '؛ ћена je лопта с њеним лоптицама).Сличних алки нађено je више пута у илирским крајевима. Чему су оне. служиле, не може се рећи. В. и Филов стр. 8 8 . '38. Два мала ваљка од бронзе.'Сл. 32 (бр.'44насл,3).Један.је-дуГачак'0.038 м, а Яруги 0.035 м. Они су поде.тьени цртама на неколико, пола؛ -а оздо су пљоснати и' неукрашени. Несумниво су'TOM доњомстр аном били при- чвршЬени за неки бронзани суд. Види Филов сл. 28, 5— 8 и сл. 40.39. Две копче :од -бронзе. Сл. 52 (бр. 22 на сл. 3). Једна je потпуно очувана, а друга веома оштећена. Оне су дуге 0.036 м и О  035 м. у  средини има ваљак, који je десйО' и лево пробушен, :с једне. 'CTpaH-e je четвртаста плочица а с друге؛ кљуН ; свеизједн ог комада. Плочица je избраздана ЛИСТ.И-. Ьима у- облик؛  Језика, а'В.аљак подељен испупченим цртицама на четирй.по ؛١ ٠؛ ,:.': 'На КЈ^уну виذ e 'ce  крљушти (ryuihe на врХу) и два полукруг-а, а на тьеговил؛ побочниЫ странаИа'о ч И 'КљуН несумњиво представља змијску главу. 0 .копче "Су би-ле утврђене за некй предмет на тај начин "што су два клина улазил-а .у 'пробушеНи вЭлак (у jeiHoj од ТИХ руп.Ица налази се и сад гвожђе, ена. којако од клина) ةة



Гласник Скоиског Научког Друииива28 40. Седамнаест одломака можда од бронзаних доколеница. Сл. 53 и 54(бр. 27 на сл. 3). На слици су онипредстављени отцрилике у пола природне величине. Ови одломци вероватно свн^припадају нстом предмету, jep су врл.0 слични. Главно je овде што они сви- имају на ивици ^из рупица. Није лако рећи каквом су предмету припадали, ови одломци. Могло би се за неке (сл. 4ة , бр. 9 — 17) по^ислити д а су  остаци од доколеница, али остали (сл. 54, 1 .8 )  тешко да могу потицати од до.коленица. ,, ١ . . . . Шлем од бронзе. Сл. 55 и 56 (бр. 24 на сл. 3). Висина je шегова0.22 м. Очуван je готово потпуно, али je, разбијен на неколико комада. Шлем имаизванредно лепу патину. Он има напред четвртаст отвор, за лице. Taj отвор не прЗдставша правилан четвороугао, jep je горња ивица знатно дужа од доше отворене стра .41؛   ̂не. Цела ивица шлема покривена je јексерчићима, који ؟ ролазе на другу страну и К0ЈИ су Јамачно држали поставу. Горе преко целог шлема иде једно шире удубљеше Koje у .средини показује три пара .елне уре- зане црте. Над челом налази ce je- дан јексер с округлом главом од сребра. За овај јексер била je за'.ка- чена перјаница Koja je .онда ишла преко поменутог удубшеша.؛ Задша .ивица шлема издигнута je  и ;ЧИНИ угао од 90-.За овакав облик шлема гл. Фи- лов стр. 82.На десној и лецој стлани има шлем као украс го р е , по Један ме- дашон, а доле по једног кошаника на кошу. На десној страни медашрн je потпуно очуван, само се не налази на првобитном м.есту, одаклеје склиз- нуо мало на десно инаниже. Меда- 
ЉОН има ؛ на средини једно кружно исп)пчеше, а око ,тог исцупчеша ни- жу се у кругу осам других таквих само маших, ,испупчеша. ؟ вако мало испупчеше налази се у Једном ре- љефном кругу, а велико у два таква круга. Још  се испод периферије меда- љона између свака два маша круга виде по три тачке Koje чине троугао. На' медашону има два концентрична круга, од којих се СП0ЉНИ састоји од тачака, а други je гла^ак. На другој страни шлема медашон je отпао, али се види добро место на КОМ je био. Испод ових медашона налази се по један кошаник. Свакако je и он бИо од злата и залемшен за- шлем. Сад je Злато отпало на обе стране, али се контуре кошаника виде јасно. Кошаник...јаше на десно, односно на лево, према лицу. Под кошем се види једна црта, кој.а представша земљу. и на челу шлема има једна слика. Јамачно je и она била начишена на исти начин као ОВИ. кошаници, 'од злата Koje je билр налемљено за основу. Злато je отпало, али 'се контуре виде доста добро (и ако не. као код кошЗника). Слика (бр. 66) представша у средини дившегкеПра, а с обе стране од шега по једног лава ИК0ЈИ се у'стремир на вепра. Напослетку, нам естима где се сучешавају предш, и задши део шлема била je по једна палмета, свакако исто тако од злата и налемшена.42. Комад бронзаног обруча. (Бр. 52 на сл. 3). Он je имао у пречнику



jedan нов гроб код Требеншита

0.07 м, у висину 0,0١5 м, а дебљина му износи 0.002 м. Нисмо у стању p e h f؛ ?. че?^у je овај обруч служио. Испод горше ивице на три подједнако удаљеш؛ ؟. .. места виде се три клИнца؛ један од Ших cnaja оба Kpaja обруча, кОји CTOjl један на другом.
Ђ. ПРЕДМЕТИ о д ГВ0ЖЂА.43. Мач од гвожђа. Сл. 57 (бр. 25 н а  сд. 3). Остало нам je само осам « одломака. Они.не пријаШају увек један уз други те се не може са потпуном* сигурношЬу реЬи да припадају истом мачу. Заједно они чине дужину од 052ز м. Ширина je HajBeher Комада 0.055 м, док дебљина noje- диних одломака И'ЗНОСИ око 0.01 м. На неким комадима 

ВИ.ДИ се јасно и канија. Исто тако добро се распознаје на извесним одломцима дрво К0ЈИМ je канија била опла- ћена. Близу врха примећује се комадић злата. Не може се рећи да. je канија била позлаћена, jep je сасвим лако МО. ryhe да je то рарченце злата доцније прионуло за то место. како je Сам мач и'згледао, тешКо je блИже рећи зато што се pH налази у канији. На пример, нисмо у стану казати да ли je o H  уздуж на средини имао једну испупчену црту, какву су често имали мачеви у другим гробовима KO.Ä .Требеништа (Филов стр. 88 и даље).44. Врх; гвозденог кошьа. (Бр. 26 на сл. 3).' Он и^а.у дужиНу 0.16 Μ.-Дебљина му je 0.16 м. Веома je за- рђао, кар што je зарђао и мач и остали предмети од гвожђа. Н а  дну има, изгледа, отвор у К0ЈИ je улазила дршка.45. Двадесет и четири мала комада од гвожђа. Сл.58 и 59 (бр. 50 на сл. 3). Највећи je комад дугачак 0.09 м. На једном се познаје глава и то je свакако клинац.Више њих имају оштар врх, па he и ти комади бити клин- ди. Ваљда су овим клинцима биле приковане даске мрт- вачког ковчега или даске KOje су служиле као кров над м.ртвацем.
Е. ПРЕДМЕТИ о д РАЗНОГ МАТЕРГПАЛА.46. Суд од иловаче. ' Сл. 61 '(бр. 46 н а  сл. 3). Сачувано нам je само, одломака: нешто од уста, нешто од трбуха и нешто од ноге ,и дна. Али.је то ДОВОЉНО да се суд реконструише поуздано. Он je имао у висину отприлиКе^ 0.26 м. На једно^ Одломку од уста одмах испод ивице налазила се . једна -дршка у облику потковице, а на другом комаду уста на самој ивици једно мало пуце. Суд представља сасвим груб и примитиван рад.-47. Више комада чрвене иловаче. (Бр: 47. на сл. 3). 0'Ни су били од ي влаге сасвим меки. Никако се не може рећи од- Ka^Bo؟  предмету, потичу..؛ ؛ ؛  Слични су комади нађени у осталим гробовима код ТребенИшта (Филое ст^٠.١: 96 и д:). Не би ؛ ило немогуЬ٤ да су то остами неке стату؟ це (Фидов стр. 96 и 1ة ذ.(  .48. Ћилибарска зрна. Сл. 62'(бр. 23 на сл. 3). Нађено je око сто таквиХ. зрна, од .Којих.је око Педесет неповређено, док су остала маше или више оштећена. Зрна немају неки одређен облик (аморфна су сва). Она су сва ؛ скроЗ) пробушена, дакле су без икакве сум^е би٠٩а нанизана у једну или више.низаКа. Дужина им je око 0.03 м, а дебљина 0.01 м. . : ، !·и 49. СудиЬ О'Д разнобојн۶ г стакла за мирисне масти. Сл. 60 (бр. 45 на сл. 3ئ  Доста ошт؛ Ьен, алИ се дела једна страна моЖе да реконструише Сведо Г р л И .  ВиСИна тако реконструисаног -дела износи (заједно с дном) 0.07 м. На срединИ ' судиЬ je опасан једиом пошироком жутом испод KOje паралелно с

40. Дршка амфоре.
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ЊОМ теку једна тамн. плава и затим једна отв.рено плава трака. Испод тога цео Д0Њ И део судића има затворено-плаву боју. Изнад жуте траке један део суда опет je обрјен затворено-плаво, само преко те површине иде у косо

42. БронзанИ суд.

Једна кривудава жута цр- 
та. ؟ Орши део суда испуњен 
je Једном цик-цак шаром 
KOja се састоЈИ од две жу- 
те и две затворено-плаве 
црте, а у углове те ЦИК- 
цак шаре и горе и доле 
улази отворено плава боја. 
Сасвим горе виде.се д'ве 
хоризонталне црте тамно- 
плаве боје .оперважене с 
три жуте црте. Ножица je 
обојена затворено-плавом И' жутом бојом, а дно ње- 
но -тако исто.Сличн.и судови нађе- ни су и у осталим гробо- вима код Требеништа, као Ш-Т0 се види код Филова стр. 94 бр. 114. Један та- кав судиЬ нађен je и у Албанији. В. L. Ugolini, Albania anlica, I. сл. 19.41. Бронзани суд с. устима облику детелине.

111. Д О Д А Т А К .А. ГРОБОВИ I и V.Гробове 1— V раскопали су обични војници без надзора стручшака. Зато смо мислили да je у нима остало штогод од предмета К0ЈИ су у њима били и држали смо да Hebe бити рђаво ако их joiu једанпут прекопамо (гл.на пред. стр. .2). Тако смо и учинили и нисмо се п^ева^или у нади. у  некима (II, III, IV) нисмо ништа нашли. Али у І и Ѵ  имали смо cpehe. Пре свега, у њима je било ; много угљенисаног дрвета. Осим тога нашли смо у і §  шима ове ؟ вари.H i 1 у  гробу Î нађено je: ί1. КомадиЬ гвожђа за који су. била., придецљена два листиЬа од злата. Гвожђе je дуго 0.035 ! . . Није Moryhe казати да ли су та два златна листиЬа доцн.ије случајно прионула за комадиЬ гвожђа или...,.je, гвржђе шима било оковано. Овај je предмет π,ο CBoj. прилици из I гроба, али није нађен у њему, него у гоыили земље K O ja се налазила поред I гроба и Kojy су Бугари иско- пали јамачно из тог гроба па ту набацали..2. Нога бронзаног суда. Сл. 63. Пречник њен из- носи 0.14 м. Озго она je сва покривена листовима у об-лику Је؟ ика. у  софијском музеЈу не налази се суд комеје ова нога припадала.У  V  гробу нађени су оЕи предмети:1. Одломак златне плочице. Сл. 64. Дужина шегова износи 0.05 м, а ширина 0.01 м. На овом комадиЬу злата јасно се виде неколико, кругова, ,с тачком у средини. Кругови и тачке су утиснути. са задње стране. За такав орнаментвиди Филов, сл.. 18, 1— 2.2. Мала златна трака без орнамената. Њена je дужина 0.045 м, а ши- рина 0.004 м.

ق إ .._ ت "43. Нога претходног суда.
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3. КомадиД танке златне плочице. Д уг и широк по 0.02 м. На њему ce виде неке шаре.4. Комадић врло танког листа од злата. Д уг и широк око 0.04 м. Како изгледа, без украса.5. Два комада бронзаног окова једног штита. Сл. 6ة . Један комад има дужину и ширину 0.14 м. и 0.04 м, а други 0.06 м и 0.025 м. Ови одломци имају исту шару Kojy имају код Филова сл. 100, 1. у истом гробу нађена су. и два мала бронзана предмета за Koje би.се могло рећи да су узвишеша на средини штита (umbo). Један, неоштеЬен, 'има у пречнику o.oâ м.6. КомадиЬи једног зрна од ста- кла за ђердан. зр- но je пробушено.7 .  Малозрно- од стакла за ђер- дан. С  једне стра- не оно je заокруг- љено, а с друге равно. У  пречнику зрно има 0.012 м.8. Више ко- мада, мањих и већих, од црве- fie иловаче. Услед влаге сви су били меки. Ови комади сигурно нису оста-44. дршка претходног суда. ци некога суда.Можда су то де-лови неке статуе од иловаче, каква je Филовљева, сл. 115.
|ذلةئ|ث|ثآلةةممآلةغ»مه٤ء’ت اأم:املء;ح:ةئت٠هةةئذ٠ثأل؛قعب|;قه| 45. Уста суда сл. 41.

Б. МОГИЛА КОД ТРЕБЕНИШТА.Као што се на скици ؟ л. 2 види, недалеко од осам гробова, с друге стране пута и сасвим украј њега, налази се једна велика моги'ла. Она има око 16 м. у пречнику, а износила je у висину око 3— 4 м. Ми смо ову могилу сву изрили, у свима правцима, рововима К0ЈИ су ишли до нивоа садашње површине земље. Нигде нисмо нашли на трагове људске руке, осим на једном месту. На Једно два метра од центра могиле уЈугозападном правду нађено je једно бронзано копље (врх) отпри- лике један метар дубоко, а испод њега после и јед- на вертикална рупа дубока 1.70 м. Ова je рупа округла и има на отвору пречник од 1.50 м, а сужава се идући наниже. Рупа je била свуда уна- около и на дну обложена слојем печене земље Не може се рећи чему je она служила нити из ког je времена. Копл>е, Koje има дужину од 0,085 м, несумњиво je из бронзаног доба. 4ج Дршка суда сл 41IV. ВРЕМ Е И П О Р Е К Л О  Н А Ђ Е Н И Х  С Т А Р И Н А .У  последњем одељку своје одличне кшиге о седам гробова нађених код Требеништа Б. Филов покушава да да о.дговор на питаша: из ког су времена предмети К0ЈИ су откривени у тим гробовима? где су ти предмети и ко je у тим гробовима био сахрашен?
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47. Троножац.

■: ,د-،رل ؛ ... 48. дршка чиније.

Он држи да je ова некропола код Требеништа из нраја VI века пре Хр. Бронзани судови с фигуралним украсом ynyhyjy нас, по његовом мишљешу, на то време. Исти закључак, мисли он, треба извести и из орнаментике Kojy видимо на златним плочицама из првих седам Гробова. Мотиви на шима, кажеФилов, карактеристични су за протоно- ринтске и норинтске вазе VII вена, и  „крљушти" Koje имамо на рогу и на сре- брном пехару софијског музеја често се појазљују на тим вазама, а нема их ви- ше на ДОЦНИЈИМ вазама с црним слинама, као што на шима нема ни оних орна- мената са златних плочица. Напослетку, Филов примећује да постоје аналогије између предмета из Требеништа с једне и архајских предмета из Олимпије, Додо- не и Спарте, а тако исто и халштатских предмета из Илирије с друге стране.Осми гроб je у извесној мери потврдио ово мишлеше уваженог архе- олога. Медузе на нашем дивном кратеру и cjajHOM троношцу, а још више кошаници на кратеру свакојако су из друге половине VI века. у то доба без сумше треба датирати и по- злаЬену сребрну плочицу на ко- joj je представлена сфинга пот- пуно архајички. у осмом гробу нађене су, дале, две фибуле Koje би могле бити из халштата. Ис- тина, овакве су фибуле употреб лаване у илирск٩ м крајевима ве- роватно и доцније, у латену, те OBaj доказ не би био одлучан. у.осталом могло би се и првом доказу нешто приметити. Баш и с претпоставком да су бронзани судови с фигуралним украсом израђени у VI веку, допуштено je запитати да ли они нису'били дуже време у употреби и да ли гробови код Требеништа
44. Алке.

I. За то би говорило то што je у нашем новом гробу нађена једна закрпа неког предмета од бронзе. То су три бронзане плочице (HajBeha je шир. 0.06 м, а дуг. 0.095 м) Koje су* прико- ване једна за другу јексрима. Изгледа да je суд био Явапут крпљен.
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нису ипак нешто млађи. Наравно да та могућност није сасвим искључена.Све предмете који су нађени у првих седам Гробова Фидов je поделио на две групе. у једну долазе предмети !' оји су израђени у потпуно грчкомстилу. To je бронзано посуђе с малнм изузетком, већина златних стварн, свн сребрнн судови, извесне игле и још но- нешто. У  другу групу Филов убраја оне предмете који су лоше израде и који имају геометријске орнаменте. Неки од ових предмета имају саевим истоветан облик као и предмети из прве групе.

ج٧٠  Уста суда бр. 32.

51. Уста суда бр. 36.52. Копча.али израда њихова није тако добра као код првих, jep док код примерака прве групе налазпмо одЯичну технику и сигурну руку, овде je рука неси- гурна и опажа се невешто по- дражавање. с  друге . стране, на првим предметима имамо искључиво биљну орнаменти- куР Ј Ј у  налазимо на грчким производима тог доба, а у другој групи видимо геоме- тријске орнаменте. (троуглове, кругове и тд.), К0ЈИ су карак- теристични за Једандеоолим- пијских бронза, као и за хал- штат. Филов из те разлике закључује да je прва група изранена у неком месту где je у VI в؟ ку цветала бронзана индустриа, а друга група да води порекло делом можда такођер из Грчке, само из не- когслабијегиндустријскогцен- тра, а делом из неке. грчке колоније на Јадранском Мору (или уунутрашњости). По ње- говом мишљењу, споменута геометријска орнаментика ja- 53. Доколеница (?).
3



Гдасник Скойског Научног друииива34 мачноЈСиз северо- западне грчке об- ласти.Филов држи да je прва група највероватније из- рађена у Коринту. пре cBerai Корин- ћанисуималиназа- падној обали Бал- канског Полуостр- ва СВ0Ј.ИХ колонија (Дан, Крф, Аполо- нија, Епидамно), а то значи да наша Струга није била далеко од коринт- ског утицаја. За. тим Филов налази паралеле између предмета нађених кОд Требеништа и коринтских изра- ђевина. Тако je он опазио да су ИЗ" слични с извесним века. На жалост.
54 Одломци бронзане доколенпце (?). весни кратери од бронзе нађени у првих седам Гробова коринтским кратерима од иловаче из прве половине VI како каже и сам Фи-

55. Шлем.

лов, ова врста кратера од земље није ограни- чена само на Коринт, него се. налаз.и и изван Коринта. К а о  Д 0 К 3 ؟  да су предмети К0ЈИ чине прву-групу коринтског порекла, Филов наводи и розете на два крате- ра из Требеништа, Koje су готово идентичне с неким розетама у Лув- 
РУ пореклом из Коринта.Филов je помислио и на Дошу Италију. Он налази на предметима из Требеништа и. про- изводима Доње Италије доста аналогија. И по- што Италија ниј.е дале- ко од наше об.але Јад- ранског Мора,Адора се и она имати у ؛  виду у овом питашу. Нпак Фи- лов претпоставља Ко- ринт, jep му сличности између предмета из тре- беништа и Доше Ита- лије нису тако карак- теристичне.



ل35 ج ة ا  ΗΟδ гроб ΚΟ& ТребенигшиаIШто ce тиче друге групе, Филов није хтео да одређује ближе место где J.e она израђена. Он само напомише да то може бити нека коринтска коло- нија, или и нека -друга варош Koja je била у вези са Коринтом. Специјалноза златне ствари нађене у првих седам гробова не може Филов да одреди одакле су. Неке од ЊИХ имају извес؟ е сличности с неким архаЈСкимзлатним плочицама нађеним у Ко- ринту. Али златне ствари из седам гробова можда су израда коринтских ко- лонија у северозападној грчкој, па чак су можда из ближе околине требе- ништа, али у овом по. следњем случају под ус- ловом да су их израдили коринтски мајстори. Напо- слетку, Филов налази да су неке игле и неки сит- нији . предмети локалан, илирски рад.У овом питању о по- реклу предмета из првих седам гробова код Требе- ништа Филов je дао све што се могло дати. Ако се за предмете чисто грч- ке израд؟  није могло као ؛ ٠٠ ؛  ноуздано утврдити да су поре۴ лом баш из Коринта, томе je [ 1  била узрок оскудица у аналогијама с коринтским производима, у ост؛ лОм, Фи^ов je Сам за један предмет из Требеништа V،:. .;،■ нашао да je истоветан с једним другим предметом из С и тае £ 1 і «  Одатле je он извео закључак да би оба та предмета могла бити из Халкиде и да би Халкида могла бити место одакле57٠ Мач и корице. je и неколико других؟.Судова из Требеништа пореклом. Исто тако Филов сам указује на то да и'звесни предмети из Требеништа имају извесне јонске црте. Само зато, по шеговом мишљешу, н٠е Треба овде мислити- на јонско порекло, jep су Коринћани узели у своју уметност многе јонске елементе, као што показује шихова керамика.Из свега што смо рекли види се јасно како je тешко, с материјалом који нам стоји на распсложешу, решити ОБО питаше. Нови, осми гроб, обо.
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I S56. Део шлема



Гласник СкойскогІНаучног36гатио je у извесниј мери наше знање у овом погледу. Потписани и .π ρ.φ . Neugebauer (у Берлину) приметили су независно један од другога да je у Додони нађен један коњаник од бронзе који je тако реЬи истоветан с коша- ницима К0ЈИ красе врат нашег кратера. Neugebauer؛ jeиз тога и из неких других паралела заклзучио да су -чисто грчки предмети из Требеништа коринтске прове- ниенције. Раније je Neugebauer .мислио да 'су све архајске вазе с листовима у облику језика из. Доње Италије.
ي  Филов je на то приметио да тај орнамент. није нешто Особито характеристично да би Се ^огао начинити такав закључак: листови у облику језика врло je прост и веомараширен орнамент. Много je примамљивије Neuge- bauer-θΒθ садашше мишљење да су многи предмети из Требеништа коринтски производ. Истина, то што je спо- менути додонски коњаник нађен доста близу коринтске колоније на Крфу још не значи да je он израђен, па према томе и наш кратер, у Коринту (или у некој ко- ринтскоЈ К0Л0НИЈИ, или само руком неког коринтског мајстора). у  Додону су долазили не само КоринЬани, jep je она била опште грчко пророчиште. Зато ни неки друі'и предмети нађени у Додони за Koje je Neugebauer утврдио да су коринтски производ не би морали довести до таког закључка. Тако се у Берлину чувају два суда од иловаче К0ЈИ су нађени у Додони, а К0ЈИ су коринтског порекла. Важније je што Neugebauer налази да додонски кошаник и кошаници нашегакратера по типу и појединим обли-

60. Судић од обојеног стакла.

цима припадаЈу коринтским вазама. Треба' ипак додат'и да и по овом научнику неки предмети из Додоне имяіѵ н е к о п п т к е  ттпте. Тя-имаіу извесне некоринтске црте. Та- ко су, на пример, у Додони и у Аполонији нађена два Силена К0ЈИ су готово идентични. Пошто je Ано- лонија коринтска колонија, требало би помислити да су обе статуице коринтски рад. Али ови Силени не- Majy људске ноге, него кошска ко- пита, а тако они нису никад пред- стављени на коринтским вазама, него на јонским и ати.чким. Neugebauer има право кад каже да из тога не излази као сигурно да су ове стату- ице Ј0НСКИ или атички, а не коринт- ски рад, ма да он не тврди ни про- тивно. Сличан je случај с једном зделом из Додоне Koja има на дрш- кама крилате' коње.' Пегаз je био представљен на грбу Коринта и за- то Neugebauer мисли да je та додон- ска здела коринтски рад. Међутим, он сам наводи да су.исте такведрш-61. Суд од иловаче.ке нађене и у Акрагасу на Сицилији и на ' атинском Акроподу. Наравно и ове дршке могу водити порекло из Коринта. Најважније je овде да по Neu- geb؟ uer-y.؛ извесни пегази у Атини и Лувру, а К0ЈИ су нађени у Додони,’ HMajy сродности с коњаницима на врату нашег кратера.За предмете нађене у новом, осмом гробу може се такођер реЬи даForschungen und Fortschritte 1931, № 14 (10, Mai).
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не чине свн једну трупу. Неки су несумњиво чист грчки рад неке одличне грчке радионице. На првом месту ту треба рачунати велики кратер са троношцем. Не да се замислити да су таква уметничка дела могла битиизрађена изван грчке, мислимо у некој „вар- варској" земљи, или у неком малом грчком месту, у рецимо некоі незнатно) паланци. Не- сумњиво то вреди и за позлайену сребрну плочицу на којој су представљени сфинга, ор- лови и лав. Одличан су рад и амфора и шлем, ко)и je украшен коњаницима и ловачком сце- НОМ над челом.Најбоље није израђен Мали троножац; „несигурна рука" о којој говори Филов овде се јасно види. Можда би се ТО' могло реЬи и за бронз^ни суд бр; 46, с л؟ вљом главом на
радионицу изван Грчке нити на неко незнатно место; и у напредниЈим варошима и данас из- рађују се ствари од мале уметничке вредности. Можда ни геометријски орнаменти не указују на такве радионице. и предмети с таквим ор- 62. Ћилибари. на۴ентима можда су израђивани у неком знат-ниЈем грчком индустриЈСком центру, само су били намењени за ИЗВОЗ у крајеве где je владао негрчки, рецимо илирски, укус. У сваком случају прерано je ова питања дефинитивно решавати: још имамо на расположењу сувише мало материјала на основу кога би се могло на та питања одговорити.То вреди за златну маску, златне сандале и златну рукавицу.. Маску су могли израдитити и обични локални мајстори: она није ни у. КОМ погледу неки особит рад. Декорација сандала и рук'авице по садржини je, -разуме се, грчка (медуза, сфинге). Али она je утисну-

خ٠ذ٠٠/٠;ا ?

та жигом у сандале и рукавицу. То je МО- гао учинити и неки домайи мајстор који jeжиг добавио из Грчке. Могло би се узети чак да je и жиг начињен „на лицу места", наравно према неком грчком оригиналу, jep и OH je обична израда. То би се, такођер, могло ваљда рећи и за оне позлайене сре- брне листийе с разним украсима.Домаћи рад могле би бити и фибуле, копча за nojac, гривне, игле са змијском главом, двоструке игле, nojac и неки д^уги незнатнији предмети. Али фибуле су можда дошле из Грчке, jep између ЊИХ и игала с колутом има велике сличности. Треба овде спометути и то да су гривне, игле сазмиЈ- ском главом и копча за nojac свакојако изишле из исте радионице, jep су змијске главе свуда израђене на нети начин; сва- како ова их сличност везуче у Једну групу.Остаје нам још једнО питање. Ко je био сахрањен у овим гробовима код Требеништа?На то питање Филов je одговорио: грчке вође најамничких трупа, Koje су биле дошле у помой неком домайем кнезу; те су војводе пале у неком окршају и сахрањене су на самом бојном пољу. Фабрициус‘ je мислио да су

63. Нога бронзаног суда.

ا ) Код Keramopulios.



Гласник Скойског Научног Друийпаа38у Kpajy где су данас Охрид и Струга у време наше некрополе живели Грци 
КОЈ.И би били дошли још у микенскодоба овде. По Керамопулосукод требе ништа су сахрањени неки чланови македонске династије, Koja je владала ови ، крајевима или je бар ратовала ту.Фабриције je дошао на своје ми- шљење пре свега зато што су наши гробови тако богати, особито златом, и што je у некима нађена златна мас- ка. Они су га због тога потсеЬали на микенске гробове. Фабриције се, даље, позива на Страбона (VII 32g) и неке

64, Комадић танког листа од злата.друге старе изворе, по којима je у Илирију дошао Кадмо и п؟  којима у
данашњем охридском Kpajy владаЈу 
доцније потомци Кадма и Хармоније.Зато су по њему покојници сахрањени у гробовима код Требеништа госпо- дари тих грчких племена, потомци Кадмови.Ово духовито мишљење наилази на неке тешкоЬе. пре свега микенске реминисценције у некрополи код Требеништа нису велике. Ако се изузме маска, не остаје готово ништа. А  наше маске нису -много сличне с микен- скима. Али je главно да маске нису нађене само код Требеништа и у Микени, него их je нађено и у више других земаља. Што се тиче приче о доласку к'адма у Илирију, ту je ствар исто тако врло сумњива. По CBoj прилици, ми овде имамо једну просту легенду Koja с историјом нема никаве везе.Керамопулосова хипотеза je исто тако оштроумна. Она има то преи- муЬство да je сасвим Moryha. На жалост, ми немамо никаквих доказа да су у крајевима око Охрида и Струге у VI веку пре Хр. владали Македо.нци.Можда je најбоље

٦-. - - - - - - - !٠~:' ' ■ " م - ا" / مم  да усвојимо Филовљевомишљење, с извесном модификацијом. Код Требеништа било je ca- MO осам гробова. То није, дакл.е, нека права некропола с  друге стра- не, у ових осам гробо- sa били су сахрањени само одрасли мушкарци и ратници. Где су жене, где деца, ако није реч о ратницима К0ЈИ су пали далеко од СВ0ЈИХ породица? За ово МИШ- љење говорило би МО- 65, Комади окова неког штита. * ити и то што сусвих осам гробова по ج
CBoj прилици истовремени. Тешко je веровати да je између смрти ових noKoj" ника протекло неко иоле дуже време. у свима гробовима нађене су у главной исте ствари. Неке ствари KOje су нађене у више гробова тако су сличне да изгледа да су рађене, како каже Филов, на истом калупу. То би свакако говорило за то да су сви ти људи истог дана нашли смрт.Наравно, из тога још не би изишло да су они били грчки најамници. Зашто се не би могло помислити и на неке домаће кнезове који су пали на бојном пољу и који су сахрањени тамо где су пали. Само, разуме се, у TOM случају морало би се мислити да ти .гьуди нису изгинули близу своје куће, jep би онда поред ЊИХОВИХ гробова вероватно лежали гробови ЊИХОВИХ жена и деце. Ово мишљење било би мало модификовано Филовљево мишљење.



Један нов гроб KOÖ требенишшаوو

против најамника можда би се могло приметити то да најамници нису били тако богати као што су ратници из Требеништа и, даље, да најамници нису вукли са собом толики пртљаг. Тешко да се ове примедбе могу примити. Садржина појединих гробова код Требеништа не представља неко особито богатство .у материјалном смислу. To je неколико деСетина грама злата, мало више сребра и неколико ' уметничких предмета од бронзе. Није вероЕатно да су ови бронзани предмети имали неке сувише велике цене, jep су рађени на велико. Исто тако, садржина једног гроба није тако велики терет да га један војвода неке Behe кајамничке трупе није могао са собом вуЬи؛ такве најамничке трупе морале су располагати многобројним колима и теглеЬом марвом. -За случај пак да су код Требништа сахрањени домаЬи кнезови, благо нађено у шиховим гробовима показује да je грчки утицај у овим крајевима у VI веку пре х р . био јак. Ови крајеви морали су онда сТајатиуживим трговачким везама с грч- 
КОМ. Али то не би значило, у исто време, да cÿ ти домаћи кнезови били јелинизо. вани нити чак да су били на неком вишем ступшу културе. и варвари воле лепе ствари. Ни из чега се не може закљу- чити да су илирски владаоци разумевалиту лепу уметност Kojy представ.љају коњаници на кратеру. Исто тако неу- месно би било по овим гробовима закључити да су ти владаоци били ОСО- бито моЬни и богати. Ми смо већ горе споменули да гробови код Тре- беништа нису садржавали нека особита богатства. Свакако за неколико оваца или говеда и коња могло се добавити такво једно благо.За домаЬе владаоце говорило би може бити то што je у гробовима нађено предмета К0ЈИ код грка нису били у употреби: извесне игле, на при- мер. Филов je на то одговорио да су можда грчки најамници били дуже.време у Илирији па су попримали неке домаће навике. против таквог одговор'а тешко да се може н.авести штогод. Д а ли се на исти начин може објаснити то Ш'ТО су гробови код Требеништа покривени гомилом камеша? грчки гробови нису били такви, а имамо много примера да су у Илирији гробове покривали гомилама. у TOM погледу, дакле, гробови код Требеништа нису грчки ирски. н  можда из тога треба пре закључити да су у тим гробовима

66. Слика на челу шлеИа.

таквимнего илирски. н  можда из тога треба пре закључити да су у тим гробовима лежали неки домаЬи ратници него грчки најамницишто се види на сва oвaو тако важна питаша, засад се може одго- Али ми смо уверени да ће، 7ilYi\Ci، /in n ilïïl ДІ/ІѴіаіхП рсигшцп i l l i  ٧  i p ٦ L\n il u Ј а ІѴІ ii П ЦП ٠Као што ce вади, на сва ова, тако важна питаша, засад се може одго- ворити само претпоставкама. Али ми смо уверени да he се с временом на 
ЊИХ моЬи дати и тачнији одговори. Грчке радионице Koje су израдиле лепе предмете нађене код Требеништа очевидно нису радиле само за некадашње домаЬе владаоце код данашшег Требеништа, ако су у нашој некрополи такви владаоци сахрааени. На путу из грчке до Охрида и Струге, било да се трговина грчка кретала путем С о л у н -С тр у га , или К орин т-К рф — Струга морали су предузимљиви Грци остављати своје индустријске артикле на више:незовима. Те етапе аихове трговине вероватно

ل٠ ا٢ا ل η ٠ ل ipiiYiu ،ال ملا U F Л \ل V ن \ل Ш ا ءد ل ٧ ١ص ٧ ع¥له и ١٠٠C/JLU١/~٧ üjL/v/Jf 1ا ш vjf и  дииишши і  длииііпіы Iмора постојати нада д.а he ce овај .проблем расветлити захваљујући архео- .лошким истраживањима у овим крајевима
V. А Н А Л О Г И ЈЕ  из ЈУ Ж Н Е  С Р Б И ЈЕ .Накнадно сам сазнао да Г. Добрица Матковић, помоћник министра унутрашших послова, има у својој лепој збирчици старина неколико пред- мета из Јужне србије који су слични с неким предметима нађеним у гро- бовима код Требеништа, г, Матковић ми je љубазно допустио да те предмете објавим овде.
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То су, пре свега, две гривне од бронзе (ми доносимо овде слику само једне, jep су оне обе сасвим (еднаке; В. сл. 67, горе десно), гривне се завр- шавају на оба краја по једном змијс^ом главой, пречник гривна je 0.065 м. Змијске главе имају горе две удубљене црте Koje дивергирају и joui једну црту Koja одв۶ја Д0ЊИ део главе. у  тим цртицама виде се зрнца. На побочним странама ЗМИЈСКИХ глава виде се уста, Koja су претстављена с две хоризон- талне цртице, даље велико око и низ крљушти. Иза ока налази се једна хоризонтална црта са зрнцима. Једна од ових гривна нађена je у околини Дебра, а друга у селу Влкову близу Прилепа.Затим, Г. Матковић има два истоветна пара бронзаних фибула. Оне имају у дужину 0.065 м. Лук je украшен с пет задебљања, Koja ce cacToje свако од по шест кришака. Задебљања су ограничена десно и лево по једним испупченим прстеном. Глава фибула има облик елептичне плочицеKoja je озго украшена већим бројем лу- кова окренутих пола на десно а пола на лево. Горе десно и лево види се по je- дан кружић. На нози фибула налазе се две шупље лоптице (на једној од две фибуле Koje претставља наша слика 67 отпао je горши део тих лоптица) а из- међу ЊИХ се налази украс у облику слова S (он je делом отпао код горше фибуле на сл. 67). 'За ближи опис. ноге ових фибула види Д р. м . Грбић, Гласник Историјског Друштва у Новом Саду, кшига ١, свеска 1, стр. 13. — Ова два пара фибула нађена су у селу Влкову.Сасвим je слична с овим фибулама друга једна фибула г. МатковиЬа, Kojy доносимо такође на сл. 67 (доле десно). Она се разликује од описаних у главной од бронзе. Њена je. дужина 0.07 м. На Њ0Ј и закачка на нози. и  ова je фибула нађена

Аи
67. Гривне и фибуле из Јужне србије.тиме што je од сребра, а не недостаје сад украс у  облику S у Влкову.На послетку, споменућемо још један пар бронзаних фибула из збирке Г. Матковића (једну од ЊИХ доносимо на сл. 67, лево у средини). Ове фи- буле су сасвим сличне с осталим фибулама ٢ . Матковайа, само им лук није украшен оним задсбљашима него je гладак. Дужина ових фибула износи 0.04 м. Глава je мало друкчије украшена него код великих бронзаних фибула, а нога je нешто оштећена (од украса у  облику S сачувана je само доша трећина, а од закачке само половина).Из овога што смо рекли о фибулама и гривнама г. МатковиЬа јасно се види да између ЊИХ и неких предмета из гробова код Требеништа има великих сличности. ٠ Фибуле с пет задебљаша каква видимо на фибулама г. МатковиЬа описали смо напред на стр. 18, под бр. 21. Слична задебљаша видели смо и на иглама стр. 18, бр. 23. Исто тако познате су нам са стр. 17, бр. 27, гривне са змијским главама Koje су упадљиво сличне са змијским главама на гривнама г. Матковића. Таквих змијских глава нашли смо и на неким другим предметима из гробова код Требеништа.Прерано би било изводити неке далекосежне закључке из ових чише- ница. Али једно je  сигурно. Фибуле и гривне украшене змијским главама какве смо нашли у гробовима код Требеништа биле су у употреби не само код људи који су сахрашени у некрополи код Требеништа него и иначе у ЈужнОј Србији. Сад гробови код Требеништа CTOje мање усамтьени него што je досЗд било. Вероватно je  да he се у разним крајевима Јужне Срб.ије Hahn и неки други предмети заСад познати само по некрополи код Требеништа. Ти нови няласци могли би бити од великог значаја за питаше ко су noKoj- ници сахрашени у гробовима код Требеништа. Значај тих откриЬа могао би
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бита много веЬи. Она би могла бацити наслуЬену сретлост на културу Јужне СрбиЈе у VJ веку пре Х р ., на обичаје, утицаје са стране, међусобне везе становништва тих крајева у ОБО рано' доба. Археолошка исПптивања у Јужној Србији обећавају науци о прошлости велика изненађења и зато на ЊИХ треба обратити особиту пажњу.
R ÉSU M É.L ’ auteur de cet articJe parle d’ un tombeau antique qu’ il a découvert en 1930 prés de Trebeniste (dans les environs de struga en Serbie du Sud), où les Bulgares avaient trouvé en 1918 sept tombeaux du même genre. Tous ces tom- beaux étaient fort riches en objets d 'o r, d’ argent, de.bronze, de fer et d' autres matières. Certains de ces objets ont une grande valeur artistique. Les houit tom- beaux appartiennent sans dOute à la fin- du VI siècle' avant notre ère. L ’ auteur, après avoir communiqué 1’ essentiel sur ses fouilles, décrit tous les objets qu' il a trouvés dans le nouveau tombeau. Son article reproduit ici, avec' certaines modifications, 1' article publié récemment dans les Jahreshefte dès Oesterr. Archäo- logischen Institutes Band X XV ll (1931) sous le titre: 

grab bet T r e b e n ..


