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Апстракт: Предмет на оваа студија е обид за преиспитување на неколку проблеми коишто 
произлегуваат од тезите и интерпретациите на „крајот" на рановизантиската населба Стоби. 
Како појдовна точка во преиспитувањето ќе се земат резултатите од најновите археолошки ис-
копувања. Оваа тема е честопати дискутирана во минатото од страна на повеќе истражувачи. 
Сепак, постои голема потреба за преиспитување на некои од нивните хипотези, особено во кон-
текст на манифестациите од неколку конкретни настани, во услови на сложена природна, кул-
турна, историска и социо-економска рамка. Сигурно е дека некои настани, како, основањето на 
Јустинијана Прима, последиците од `чумата на Јустинијан`, земјотресите, климатските про-
мени, дефинитивно имаат соодветни манифестации во целокупниот општествен контекст. 
Сепак, без соодветни аргументи во резултатите од археолошките истражувања, последиците 
од нивниот ефект се многу дискутабилни. Археолошките ископувања во Стоби дале силни дока-
зи за неколку конкретни настани и нивните краткорочни и долгорочни последици. Најновите ис-
тражувања во дел од населбата, покажуваат на сериозен културен пад, распаѓање, дезорганиза-
ција и внатрешна реорганизација на населбата направена од, но и за потребите на локалната 
заедница. Ова е проследено со делумно напуштање на населбата. Длабокиот културен пад е осо-
бено евидентен преку скромните живеалишта пронајдени во и околу црквите, како и преку посве-
доченото сквернавење на сакралните комплекси. Дефинитивниот прекин најверојатно е напра-
вен во еден настан, кога починале последните жители. Нивните скелети се наоѓаат меѓу тие од 
коњи, овци и говеда расфрлени или во интактна состојба на неколку локации во населбата. Во 
овој степен на истраженост, можеме да зборуваме за активен населбински живот на Стоби до 
последните децении од 6-тиот и најверојатно почетокот на 7 век, а потоа повторно, после па-
уза, во 11 век. Многу слојната стратиграфија во театарските коридори, датирана помеѓу крајот 
на 6-тиот и 11-тиот век, како и хетерогеноста во пронајдената средновековна садова керамика, 
се само слаби аргументи за можноста локацијата на Стоби привремено да се користи како прос-
тор за живеење за време на овој меѓу период. Но, едно е јасно, силните ранохристијански култур-
ни белези во Стоби биле напуштени се до полниот среден век, кога повторно се потврдени во еден 
краток временски период како чисти христијански културни манифестации. 
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Потреба од преиспитување на некои од хипотезите околу крајот и замира-
њето на Стоби, како и прашањето за евентуално продолжено населување во пе-
риодот од VII до X век, во време на комплексни природни, културни, историски 
и социоекономски услови, се наоѓа во честопати површното и селективно, на-
места конфузно третирање на конкретните случувања и настани и на непосре-
дните последици од нив. Промените во населбинското живеење, кои генерално 
опфаќаат промени во организацијата, структурата и распределбата на просто-
рот внатре и во непосредната близина на населеното место, секогаш се дирек-
тно зависни од природните, општествените, историските, културните, политич-
ките, религиозните и економските услови во пошироки и во потесни регионал-
ни рамки. Секоја покрупна промена во која било од овие сфери, редовно се ма-
нифестира врз средината во која таа се одвива. Промените што директно или 
индиректно влијаат на самите населби можат да се поделат во неколку групи. 
Првата група се тие на глобално ниво, како и тие што се одвивале на ниво на им-
перија и зафаќале пошироки географски региони. Тие секогаш се тесно поврза-
ни со природните услови, како и со раководствата на општествените организа-
ции. Во втората група се промените коишто се одвивале на одреден заокружен 
географски простор, настанати, главно, како резултат на географските каракте-
ристики на тој простор, климата, ресурсите, релјефот, комуникациите, околина-
та и релациите со население кое живеело во непосредната околина. Во третата 
група спаѓаат промените што зафаќаат една област, микрорегион или населба, 
додека во последната, четврта група се промените на индивидуално ниво, т.е. 
промени на ниво на живеалиште на едно семејство.  

Несомнено е дека потврдените глобални климатски промени, епидемијата 
на чума, земјотресите, воените, демографските, црковните и политичките пре-
вирања во рановизантискиот период, во различен степен влијаеле врз различни 
сфери од животот во повеќето населби. Сепак, при проучувањето на конкретни 
настани потребно е со голема доза на резерва да се земаат нивните манифеста-
ции во конкретни региони и населби. Овој пристап е неопходен од причини што 
во отсуство на егзактни научни податоци и релативно различен степен на истра-
женост, квантитетот и квалитетот на информациите забележани во пишаните 
извори многу варира во однос на одделни региони и населби. Заради тоа, невоз-
можно е да се постават единствени универзални модели на трансформации што 
ќе важат за широки и географски оддалечени региони. Постојат само фактори 
кои на различни места имале различен степен на влијание, што, пак, предизви-
кувало не воедначени манифестации и крајни ефекти, проследени со различен 
одговор и однесување на локалното население. Дополнителен проблем е што 
честопати материјалните остатоци, откривани при археолошките истражувања 
наоѓаат само делумна потврда во пишаните извори, а неретко и самата интер-
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претација на резултатите од тие истражувања е заведена од достапните пишани 
податоци.  

Во тој контекст, врз база на резултатите од долгогодишните археолошки ис-
тражувања во Стоби се изнесени неколку хипотези околу развојот на ситуација-
та во самата населба во периодот на V - VI век и IX – XIV век. Со цел да се добли-
жиме до можното решение на проблемот на крајот и замирањето на оваа рано-
византиска населба, или, пак, кон можниот континуитет на населување, виден 
преку сериозен културен пад и пад на генералниот квалитет на живот, на ова 
место е неопходно најпрво сумарно да ги проследиме информациите и сознани-
јата до кои дошле одделни истражувачи. Овој осврт ќе се следи низ призмата на 
резултатите од поновите истражувања, реализирани во периодот 2008 – 2010 го-
дина.  

План на Стоби 
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Хипотезите околу „крајните времиња“   

Една од клучните причини за падот на статусот на Стоби според Џ. Васјман 
е подигањето на Јустинијана Прима во 535 година. Ова дефинитивно е само еден 
од факторите кој индиректно придонел во периодот по средината на VI век, гра-
дот во голем дел да е напуштен и препуштен на луѓе кои немале почит кон све-
тоста на сакралните објекти. Откриените скромни, привремени и импровизира-
ни живеалишта, особено на просторот внатре и во околината на црквите, служе-
ле за привремен престој на население, најверојатно алохтоно, кое ги сквернаве-
ло сакралните објекти. Во непосредна близина дислоцираните архитектонски 
елементи од срушениот баптистериум на Епископската базилика, укажуваат на 
човечки активности со профан карактер на тој простор во периодот по 569/70 
година.1 На тоа место е пронајдени ѕид во техника на сувоѕид, а дислоцираните 
столбови биле подготвени за повторна употреба. Во овој контекст, оштетен 
столбец и капител од Епископска базилика се пронајдени плитко под површи-
ната во квадрат F10 на сектор 87 при истражувањата во 2010 година.  

Дислоцирани архитектонски елементи од Епископска базилика 

 

 
                                                        
1 Истото го забележал и еден од најраните истражувачи на базиликата, види кај Р. Егер, 1929, 38-
39.  
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Според Џ. Вајсман, градот бил напуштан, со цел привремено да се заштити 
населението на друга локација и враќање по поминувањето на опасноста.2 По-
следното врaќање веќе изгубило смисла и не успеало заради уништувањето на 
градот во некој од нападите. Ѓ. Мано-Зиси тврди дека широки делови од градот 
останале во рушевини уште додека се живеело во него.3 Тука треба да се има 
предвид и дека слика на напуштена населба може да се добие и како последица 
на епидемија од некоја болест. Во прилог на тоа можеби треба да се спомене ма-
совната и веројатно повеќекратно реупотребувана фамилијарна ранохристијан-
ска гробница откриена на западната некропола.4 Меѓу останатите гробни форми 
се споменуваат и обични јами, без присуство на конструкција, во коишто се сре-
ќаваат по 2-3, па дури и повеќе од 10 индивидуи. Сепак, не постојат доволно сил-
ни аргументи за поврзување на овие групни погребувања исклучиво со епиде-
мија,5 меѓучовечки конфликт или некоја друга природна непогода. 

Бавната смрт на градот по напуштањето се потврдува и со слојот песок де-
бел до 0,40 м, пронајден врз подовите и во дупките, направени при отстранува-
њето на оловната водоводна цевка од баптистериумот. Според микроскопските 
анализи на Р. Фолк песокот бил донесен од ветер (windblown dust).6  

Според нумизматичкиот материјал terminus post quem за седиментацијата е 
569/70 година.7 Ситуацијата врз подот на баптистериумот се повторува во голе-
миот број станбени објекти, истражувани во поново време. Најраниот датум за 
нивното напуштање според минимум седум колективни и поголем број на пое-
динечни наоди е средината на деветтата деценија на VI век.8 Во прилог на ова се 
споменуваат и големите климатски промени што го зафатиле регионот во пери-
                                                        
2 J. Wiseman, 1984, 308-312. 
3 Dj. Mano-Zissi, 1973, 232. 
4 Пронајдени се вкупно 57 според пол и возраст различни покојници. Само 11 од нив биле сместе-
ни во „ковчег“ – гроб од тип циста, додека сите останати биле нафрлани без некој ред, пракса 
која авторите на трудовите ја интерпретираат како последица на меѓурелигиски судир. Гробни-
цатa со најмногу покојници е подигната до средината на IV век, види кај М. Ивановски, 1992, 34; 
C. S. Snively, 1993, 25, fig. 15. Масовни погребувања, датирани во доцната антика, меѓу коишто 
имало и голем број деца, се евидентирани покрај бедемот во северниот дел на тврдината во мес-
носта Дебој, види кај П. Кузман, 1996, 260. 
5 Во тој контекст, треба да се споменат неколкуте купови од вар измешани со човечки коски, ве-
ројатно датирани во IV век, види кај C. S. Snively, 1993. 25. 
6 Депозит, акумулиран врз мермерното поплочување на Макелум/Форум во Дирахион е интер-
претиран преку период на напуштање, види кај B. Shkodra, 2006, 430-431. 
7 R. L. Folk, 1973, 47, 55; J. Wiseman, 1984, 310. 
8 M. Хаџи-Манева, 2010, 24. При утврдувањето на датумот на конечното напуштање на Стоби ис-
клучиво врз база на нумизматичкиот материјал треба да се имаат предвид две нешта. Прво, 
можноста за продолжена циркулација на некои од емисиите на ковницата во Тесалоника во ус-
лови на незначителна дистрибуција на нови, види кај D. M. Metcalf, 1991, 143; M. Хаџи-Манева, 
2008, 389. Второ, критиката во интерпретацијата на податоците кои ги содржат нумизматичките 
наоди, види кај D. M. Metcalf, 1991, 140-148; F. Curta, 1996, 65-79, 116-117. 
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одот по III и IV век.9 Тие се манифестирале преку зголемени сушни периоди, на-
дополнети со постојано дување на ветер, проследено со повремени катастро-
фални поплави.10 Овој сушен период кулминацијата ја достигнал токму при кра-
јот на VI и почетокот на VII век.11 Фанула Папазоглу ја поддржува тезата дека на-
селбата била напуштена како резултат на влошените животни услови уште пред 
населувањето на Словените во регионот.12 

Друга и најчесто користена хипотеза околу причините за декадентните кул-
турни манифестации кои резултирале со замирањето на животот во Стоби се на-
водните земјотреси што го погодиле градот во 518, 527 и 553 година.13  

Во прилог на оваа теза се споменуваат скелетите откриени на повеќе лока-
ции низ градот. Скелет на жена и дете се откриени во кругот на Полукружен 
плоштад.14 Друг скелет во контекст датиран со „неколку златници на Јустини-
јан“ е откриен во една од просториите со полуцилиндричен свод, југозападно од 
комплексот Теодосијанска-Партениева палата или во т.н. Затвор.15 Во простори-
ја во северниот агол на Домус Фулоника исто така се пронајдени скелети на же-
на и бебе.16 Од внатрешната страна на Порта Хераклеја, врз поплочувањето на 
                                                        
9 R. L. Folk, 1975a, 5. 
10 На просторот покрај современото корито на Црна Река врз раноримските градби (Casa Romana 
и Надворешен источен бедем) е документиран насип од песок повисок од 4 m, види кај J. Wise-
man, Dj. Mano-Zissi, 1972, 412. 
11 J. Wiseman, 1984, 313. 
12 F. Papazoglou, 1988, 322-323. 
13 Р. Егер, 1929, 38; Б. Јосифоска, 1953, VIII; И. Микулчиќ, 2003, 196, врз основа на податокот кај 
Комес Марцелин, 518, in Латински извори за българската история I, p. 316. Според изворот, во 
продолжената тектонска активност во Дарданија, штети претрпеле вкупно 24 тврдини. Од нив 
две потонале заедно со нивните жители, четири биле разрушени и под рушевините загинало по-
ловина од нивното население, во единаесет животот го загубиле третина од населението, а во 
седум погинала четвртина од населението. Во поглед на тектонската активност во регионот, 
Прокопиј, при набројувањето на катастрофите и градовите кои уште од стари времиња биле гус-
то населени, а чие население речиси целосно погинало, го споменува Лихнид во Епир, види кај 
Procopius, The Anecdota XVII, 41-45, in Loeb Classical Library 290, 225, 227; Прокопиј Кесариски, 
Скопје 2007, 103. За земјотресите во 518, 527 и 553 година што наводно го погодиле Стоби, види 
кај J. Wiseman, 1992, XXVI; М. Шурбаноска, А. Јакимовски, 2007, 20; Е. Петрова, 2008, 20; М. Шур-
баноска, А. Јакимовски, 2010, 36, а се предмет на дискусија кај З. Георгиев, 2012, 36–43. Според 
искористените аргументи, во Стоби се несомнени последиците од интензивна тектонска актив-
ност во периодот по крајот на IV и почетокот на V век. Сепак, сметаме дека 518 година е пренис-
ко датирање на случувањето, зашто тешко е да се замисли дека главниот град на провинција (до 
средината на векот) останал без функционална одбрана најмалку 7-8 децении. Во прилог на тоа е 
податокот што и кај другите градби, погодени од земјотресот, се забележуваат импровизирани и 
доста несмасни обиди за санација и адаптирање во прилог на продолжено користење. На став 
сме дека земјотресот се случил подлабоко во VI век, кога веќе не постоел ниту економски, а ниту 
логистички потенцијал за обнова на фортификацијата и на другата инфраструктура. 
14 Пронајдени се згмечени под една од арките на тремот, види кај Ђ. Мано-Зиси, 1936, 158. 
15 J. Petrović, 1943, 477. 
16 Како terminus post quem на земјотресот кој ги затрупал телата се двете монети на Јустин I (518-
527 год.), види кај И. Микулчиќ, 2003, 196. 
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улицата во непосредна близина на скелети од распаднати коњи, овци и говеда, 
под рушевините од портата e откриен пригмечен човечки скелет.17 Во текот на по-
новите археолошки истражувања на две локации се пронајдени два човечки кра-
ниуми. Едниот е пронајден врз поплочениот двор на т.н. Куќа со триклиниум (за- 

 
Човечки краниум врз поплочување на двор на Куќа со триклиниум 

 
Човечки краниум врз под во складиште покрај Porta Heraclea 

                                                        
17 Ђ. Мано-Зиси, 1936, 146-147. 
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падно веднаш до Куќа на ГР или Домус Фулоника), а другиот, во една од просто-
риите со складишна намена северно, веднаш до Порта Хераклеја. Човечки крани-
ум без останати остеолошки остатоци е откриен над затрупаниот базен од перис-
тилот на објектот Казино или вистинската епископска резиденција, а уште еден 
скелет е пронајден врз реупотребените седишта од театарот врз т.н. Via Episcopalis. 

Во прилог на откриените скелети на повеќе прецизно мапирани локации, 
најчесто во простории со економска, т.е. складишна намена, во поново време од 
З. Георгиев е пласирана теза за тоа дека градот не е напуштен. Тој смета дека во 
некој од нападите дел од населението е погубено на лице место, а дел одведено 
во заробеништво. Во прилог на тоа се споменуваат претходните, но и повеќе 
други досега непознати наоди на скелети низ населбата.18 

Мапа на вонгробни човечки скелетни наоди 

                                                        
18 З. Георгиев, 2012, 43-46, 49-50, сл. 14 и на ова место цитираната литература. Не треба да се изос-
тават и погребувањата на деца на многу мала возраст, откриени на неколку локации, види кај Х. 
Талевски, 2015, 410, fn. 56. Едно детско погребување е откриено на висина од 1 m над подот кој ве-
ројатно припаѓал на една од средновековните сиромашни куќи, фундирани врз дебел слој од ру-
шевини врз театарот, види кај Б. Сариа, 1937, 43. Детски погребувања надвор од контекст на ор-
ганизирана некропола се откриени во повеќе населби. Две детски погребувања се откриени и на 
лок. Големо Градиште кај с. Коњух, види кај C. S. Snively, 2008, 349. Детски погребувања, датира-
ни со две монети на Јустин II (565-578) се пронајдени и на локалитетот Плаошник, види кај М. 
Тутковски, 2014, 31, 35, fn. 51. Во Делфи, средновековните погребувања на новороденчиња се от-
кривани многу плитко под површината, види кај P. Pétridis, 1997, p. 695, што не е случај во Сто-
би. Во Бутринт, врз рушевините од Триконхалната палата се пронајдени погребувања во ам-
фори, датирани во крајот на VI и почетокот на VII век, види кај R. Hodges, J. Vroom, 2007, 378.  
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Мапа на детски погребувања 

 
Детско погребување врз Куќа со триклиниум 
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Детско погребување покраj спој на Via Principalis Superior со Via Sacra 

Во поново време, од С. Блажевска и М. Тутковски е искажана и теза за на-
пуштање на населбата во последната деценија на VI век, како последица на го-
леми земјотреси, наездите на Аварите и на Словените, климатските промени и 
нејзино паѓање во заборав, сè до повторното откривање во XIX век.19 Џ. Вајсман 
тврди дека крајот на VI век го носи крајот на урбаното живеење на тој простор.20 
Според Џ. Вајсман, М. Шурбаноска и А. Јакимовски, некои оштетувања врз објек-
тите во градот се датирани во време на ранословенскиот период, потоа во XI век 
и во текот на Првата светска војна.21  

Мошне интересни по проблемот кој тука се разгледува се податоците за 
градбите подигнати во и врз театарот. По неговото излегување од употреба, во 
орхестарата и врз седиштата биле изградени т.н. разни бедни згради што припа-
ѓале на сиромашниот слој на населението.22 Ѕид кој припаѓал на овие згради е 
откриен врз нивото на подиумот, помеѓу првите и вторите скалила од југозапа-
даниот дел од сцената.23 Според Ѓ. Мано-Зиси, „визбите“ за собирање на прежи-

                                                        
19 С. Блажевска, М. Тутковски, 2012, 20. 
20 J. Wiseman in V. Anderson-Stojanović, 1992, XXVI. 
21 J. Wiseman, 1984, 294; М. Шурбаноска, А. Јакимовски, 2007, 20. 
22 Б. Сариа, 1937, 15; Đ. Mano-Zisi, 1981 , 4. 
23 Б. Сариа, 1937, 29. 
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веаното население се датирани по уништувањето на градот од страна на Остро-
готите во 479 год.24 Градби се откриени и при расчистување на радијален ѕид на 
театарот. Ѕидовите што припаѓале на овие градби го следеле радијалниот ѕид, а 
во нив била вградена мермерна пластика. Тие биле подигнати по рушењето на 
театарот. За жал, со ископувањето не се добиени повеќе и поконкретни инфор-
мации за карактерот на самите градби, како и за нивната потесна хронолошка 
определба.25 Ископувањата внатре во ануларниот (циркуларен) коридор на теа-
тарот потврдиле културни слоеви, датирани во периодот IX - XI век. На 4,8 m 
под сводот на коридорот биле пронајдени културни слоеви датирани во доцен 
IV и V век.26  

На едно место, градбите подигнати врз театарот се датирани во доцнови-
зантискиот период.27 Истата стратиграфија, се чини, дека се повторува и во дру-
гиот дел од просторот кадешто се ширела градбата и многу веројатно во негова-
та околина. Врз слој ѓубриште насипано во југозападниот пародос биле подигна-
ти доцноантички или/и византиски градби.28 Ѕидови од кршен камен без малтер 
(веројатно со калов малтер) се подигнати и југозападно од влезот во пародосот.29 
Ѕидовите на градбите подигнати по излегувањето од употреба на театарот не би-
ле паралени со тие на скената, а биле градени од камења и фрагменти градежна 
керамика, без варов и веројатно со калов малтер. Протегањето на овие ѕидови, 
т.е. градби, Б. Сариа го става во релација со правецот на протегање на Епископ-
ската базилика и ги идентификува како византиски.30 Во поновата библиогра-
фија се споменуваат и рановизантиските градби, откриени помеѓу периферните 
делови на радијалните ѕидови на театарот.31 Врз гледалиштето, скената и врз ру-
шевините во орхестрата биле подигнати скромни средновековни (раносредно-
вековни) куќи. Според Ј. Петровиќ „слабите куќи“ се наоѓале врз слој од рушеви-
ни дебел и до 9 m над нивото на орхестрата.32 Со отсуството на прецизно мапи-
                                                        
24 Đ. Mano-Zisi, 1981, 12. 
25 М. Ивановски, В. Маленко, 2007, 162. 
26 J. Wiseman, Dj. Mano-Zissi, 1972, 417. При поновите истражувања во коридорите на театарот се 
детектирани бројни наслојувања (Г. Павловски, 2014, unpublished). Сепак, останува отворено 
прашањето кои од неколкутe десетици издвоени стратиграфски целини се резултат на природ-
ни појави и седиментација, а кои се културни слоеви. 
27 S. Saržoski, 1965, 129. 
28 Б. Сариа, 1937, 40-43. Североисточниот пародос исто така бил претворен во ѓубриште и испол-
нет со материјал што се акумулирал во период од околу дваесет и пет до педесет години. Врз тоа 
ѓубриште, како и врз целиот североисточен параскенион, најдоцна во средина на V век се по-
дигнати скромни станбени објекти и работилници, види кај J. Wiseman, Dj. Mano-Zissi, 1972, 417–
418; Ѓ. Мано-Зиси, 1975, 202; E. Gebhard, 1981, 18-19; V. Anderson-Stojanović, 1992, 154. 
29 Б. Сариа, 1937, 4, 5, 6, 42. 
30 Ibid, 42. 
31 Д. Герасимовска, 2010, 124; D. Gerasimovska, 2012, 109. 
32 Б. Сариа, 1937, 3-4, 42-43; J. Petrović, 1943. 480. 
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рање во прилог на потенцирање на јасна разлика помеѓу средновековните и 
градбите од V и VI век, коишто несомнено постоеле врз театарот, изгубена е 
многу важна аргументација. Дополнително, во аголот покрај јужниот ѕид од 
просторијата подигната врз североисточниот параскенион се споменува постое-
ње на гроб покриен со плоча од песочник.33  

Последните споменувања на Стоби се поврзуваат со учеството на епископи-
те Јован и Маргарит на епископските собори во Константинопол во 680-681 го-
дина, и во Трул во 691-692 година.34 Овие податоци се толкуваат како формално 
и/или само титуларно именување на епископиите, во отсуство на каква било 
функционална црковна администрација во регионот.  

Џ. Вајсман и Ѓ. Мано-Зиси тврдат дека врз рушевините од Стоби нема град 
со којшто можат да се поврзат офанзивните акции на византискиот император 
Василиј II во 1014 година.35  

Неколку автори се согласуваат со идентификувањето на топонимот Стоби 
во формата Στυπείου, според информациите кај Георги Кедрен во делот каде 
тој го опишува враќањето од поход на Василиј II во Тесалоника во 1014 година: 

„Додека го минувал тој крај, на дваесет и четвртиот ден од месец октом-
ври му било дојавено за смртта на Самоил. Потоа од Мосинупол веднаш слегол 
во Тесалоника, а оттаму стасал до Пелагонија без никакви неприлики по патот, 
освен што го запалил дворецот на Гаврил во Вутелиј. Откако испратил војска, 
ги освоил утврдувањата Прилап и Стипеј. Оттаму стасал до реката наречена 
Церна; откако ја минал со помош на сплавови и надуени мешини, дошол до Во-
дина, од каде на деветтиот јануарски ден се вратил во Тесалоника.“36  Доколку 
ги исклучиме пишаните извори, следни сигурно потврдени траги од животни 
активности на просторот врз рановизантиската населба и во нејзина непосре-
дна близина се датирани во полниот и доцниот среден век, поточно помеѓу по-

                                                        
33 Б. Сариа, 1937, 43. 
34 G. Domenico Mansi, 1901, 646, 674, 944; J. Wiseman, 1973, 143-144, fn. 2; F. Papazoglou, 1988, 322-
323. 
35 J. Wiseman, Dj. Mano-Zissi, 1971, 398. 
36 G. Cedreni, 1839, 20-25, 460-461; J. Wiseman, Dj. Mano-Zissi, 1971, 398; J. Wiseman, 1973, 144, fn. 4. 
За преводот на текстот изразувам голема благодарност до проф. д-р Војислав Саракински. Се-
пак, идентификувањето на Стипеј со Стоби сметам дека не може да биде прифатено. Во контек-
ст на движењето на императорот и на неговата војска, најпрво треба да се одговорат прашањата 
каде се наоѓал императорот во време на освојувањето на Прилап и Стипеј, т.е. дали тој останал 
во Пелагонија, а ја испратил само војската, види кај Ф. Папазоглу, 1957, 240, fn. 44 и дали го на-
пуштил престојувалиштето за да ја пресретне војската која се враќала од успешниот поход. Во 
прилог на тоа треба да се одговорат и прашањата за убикацијата на градот Пелагонија, види кај 
R. Mihajlovski, 2015, 433–453 и на ова место цитираната литература, следствено, по кој пат импе-
раторот со својата војска се враќал кон Тесалоника и каде ја преминал Црна Река?  
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следните децении на XI и првите децении на XII век и во XIV век.37 Овој хори-
зонт(и?), формиран од користењето на просторот е евидентиран преку стратиг-
рафијата, недвижниот и движниот археолошки материјал (главно керамика, на-
кит и монети) од населбинските контексти и со двете некрополи, една во кругот 
на Северна базилика, а другата во Паликура базилика.  

План на Стоби со означени локации на потврден средновековен хоризонт 

 При истражувањата на Источен бедем во 2008 и 2009 година, низ рушевин-
скиот слој од камења, малтер и поретки наоди на тули се пронајдени четири 
средновековни монети, три од кои му припаѓаат на монетоковањето на Алексеј I 
Комнен во периодот 1092-1118.38  

                                                        
37 Континуитетот во временски период од три века е тешко да се аргументира. Најинтензивното 
и сигурно потврдено користење на просторот се датира во XI-XII. век. 
38 С. Блажевска, Ј. Радњански, 2008, unpublished. Тука, во должина од повеќе од 50 метри беде-
мот е зачуван до нивото на коешто се појавувал појасот со тули (на едно место in situ зачувани 3 
реда, со негатив на четврти ред). Ова недвосмислено покажува кон систематско отстранување 
на тулите кое се случило најрано во периодот 1092-1118. Во прилог на тоа треба да се наведе и 
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Монети на Никифор III (1078-1081) и Алексеј I Комнен (1092-1118) 

 Појасот од неколку реда тули и интенционалната девастација на највисо-
ките партии од бедемот со цел екстракција на тулите во текот на средниот век 
(без дополнителна аргументација) ја забележале и минатите истражувачи.39 Ру-
шевинскиот слој од бедемот од обете страни е насипан врз архитектонски оста-
тоци, меѓу кои од внатрешната страна се евидентирани и две фурни (печки?).  

Огништа (печки) северозападно покрај Внатрешен источен бедем 

                                                        
крајно редуцираниот број на фрагментирани или целосно зачувани тули во рушевините покрај 
бедемот. Повеќе информации за истражувањата на овој простор в. кај S. Blaževska, J. Radnjanski, 
2015, 215–217, 222. 
39 J. Wiseman, Dj. Mano-Zissi, 1974, 122; J. Wiseman, Dj. Mano-Zissi, 1973, 394. 
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Со нивото на користење на просторот датирано во полното средновековие, 
одговараат неколку групации од камења насипани врз едно ниво и јами што ги 
оштетиле постарите стратиграфски целини. Во контекстите откриени под сама-
та површина на теренот што коинцидираат со претходно споменатите појави се 
редовно откривани поголеми количества на средновековна и доцноримска са-
дова керамика. 
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Фрагменти од доцноримска и средновековна садова керамика 
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Под нив, од внатрешната страна на бедемот се евидентирани остатоци од 
друга, уште поскромна архитектура. Слоевите околу неа се со светло кафеава до 
жолтеникава боја и драстично се разликуваат од погорните.40 

Таканаречениот долг преграден ѕид во сектор 120, кв. H9 

Во овие слоеви се наоѓаат и рановизантиски монети, садови за кои е тешко 
да се постави поточна хронолошка идентификација, но и керамички садови ко-
ишто своите најблиски аналогии ги наоѓаат во рановизантискиот материјал од 
Скупи, од т.н. доцноантичка микростанбена целина во Хераклеја Линкестис, но 
и меѓу средновековниот материјал од Скупи.41  
                                                        
40 Датирани се исто како и помладата фаза во среден век (S. Blaževska, J. Radnjanski, 2015, 216-
217, 236, Pl. 2). Сепак, на став сме дека хронолошката идентификација на овие архитектонски ос-
татоци треба да се остави за идни истражувања. Основните аргументи, покрај движниот матери-
јал и тоа што не се шират надвор од бедемот, е и скромниот квалитет на градежниот материјал, 
што во текот на средниот век околу бедемот сигурно го имало во изобилство. Дополнително, во 
правец кон северозапад е откриен долг ѕид којшто се наоѓа во ист стратиграфски однос со овие 
коишто се премет на дискусија покрај бедемот, а кој речиси во целост го следи протегањето на 
помлад исто таков долг ѕид, но кој, пак, одговара на помлади нивоа на живеење што тешко дека 
биле видливи во текот на среден век за така доследно да се следат. Иако поверојатен период на 
копање на трите бунари(?) коишто се пронајдени прилепени на речиси еднакво меѓусебно расто-
јание од внатрешната страна на бедемот е рановизантискиот период, сепак, заради недоволно 
аргументи нивното попрецизно датирање исто така останува под знак прашалник. 
41 За идентификување на аналогните примероци на садовата керамика пронајдена во Стоби е ко-
ристена следнава библиографија: M. Janković, 1974, 75–87; Đ. Janković, 1974, 89–119; Д. Корачевиќ, 
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Таканаречениот долг преграден ѕид во сектор 120, кв. G10 

 Нешто пониско, се пронајдени слоевите наталожени како последица на 
интензивни поплави. Документирани се водени талози и од внатрешната страна 
и од надворешната страна. 

Под слоевите од воден талог се појавува компактна кафеава глинеста земја. 
Просечната висина на која се појавува овој слој е 135,35 m и е релативно еднаков 
со нивото на коешто се појавува цоклето со употребени седишта од театарот во 
бедемот. Првите водени талози од надворешната страна на бедемот, но и тие од 
внатрешната, се формирани врз претходно споменатиот слој од компактна тем-
но кафеава глинеста земја, во којшто се пронајдени неколку монети на Аркадиј 
(383-408) и на Теодосиј или Аркадиј (388-393).42 

Многу високо, под самата површина во североисточниот агол на секторот 
87, во близина на спојот помеѓу Северозападен и Југозападен бедем откриени се 

                                                        
1977, 143–80; D. Minić, 1980; М. Јанковиh, 1981; V. Anderson-Stojanović, 1992; В. Бикић, 1994; Т. Јана-
киевски, 2001; Б. Ристески, 2002; Д. Кораќевиќ, 2002; Т. Јанакиевски, 2003; Б. Борисов, 2002; М. 
Ончевска Тодоровска, 2004; А. Миткоски, 2005, 33–46; М. Ончевска Тодоровска, 2010; M. Guštin, C. 
Krstevski, 2012; Б. Ристески, 2015, 531–540. Дел од керамичкиот материјал покажува исклучителна 
сличност со материјалот, пронајден на локалитет на територија на општина Констинброд, Р. Буга-
рија, датиран во VII век, види кај В. Григоров, 2018, 93–114. Сепак, од причини споменати кај Х. Та-
левски, 2016, 143-144, fn. 28, со оглед на типот на материјал кој се анализира, неопходно е овие пра-
шања да се решаваат во микро регионални рамки и во рамки на самата населба. 
42 Инвентарни броеви М-08-50, М-08-80 и М-08-84. 
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ситуации што укажуваат на потенцијално краткотрајно користење на овој прос-
тор во текот на средниот век. Имено, како површински наод во делот каде што  

Водени талози северозападно покрај Внатрешен источен бедем 

Водени талози југоисточно покрај Внатрешен источен бедем 
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поминува ров од Првата светска војна е пронајдена гроздолика наушница.43 Во 
непосредна близина, врз ниво на газење, откриено под самата површина, про-
најдена е бронзена рановизантиска светилка.44 Во кв. G6/G7 и H7/H8, како и во 
кв. H9, во истиот сектор, под рецентните слоеви е документирано ниво на газе-
ње врз коешто се наоѓаат рушевините од Југозападен бедем.  

 
 

 

Подни нивоа и нивоа на газење на просторот северозападно од Via Sacra 

На подот, во една од околните простории е пронајдена монета на Маврикиј, 
искована во 582/583 година, што претставува terminus post quem за излегувањето 
од употреба на тоа ниво на газење.45 Проблемот е што тоа ниво на газење е пови-

                                                        
43 Баскет А8/А9.1.1 – коишто најчесто се датираат во периодот IX-XI. век, но се среќаваат и во по-
четокот на XII век, види кај Е. Манева, 1992, 51-52; Д. Радичевиh, 2007, 349–362, и на овие места 
цитираната литераура. 
44 За најблиски аналогии види кај А. Јакимовски, 2012, 319, cat. no. 767 and 768, датирани во V 
век. 
45 Инв. бр. М-10-198.  
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соко од подовите во околните простории, а уличките што го поврзуваат со дру-
гата комуникациска мрежа имаат пад во правец кон североисток и југоисток. 
Прашањето дали подните нивоа (едно датирано со претходно споменатата моне-
та на Маврикиј) во околните простории се полуподрумски или, пак, документи-
раните нивоа на газење и архитектонските остатоци врз нив се создадени по ни-
велирањето на разрушени ѕидови од плитарни тули од тие објекти со „полупод-
румски“ простории треба да се решава со дополнителни истражувања на прос-
торот. Тука се евидентирани и сериозни оштетувања на културните слоеви, дел 
направени при копањето на ровови во Првата светска војна, а дел при конзерва-
цијата на бедемот. 

На просторот врз северозападниот дел на објектот Северна базилика и око-
лу централниот кораб пронајдени се погребувања во гробови цисти од камени 
плочи што се посочуваат како главна причина за нарушената стратиграфија во 
објектот.46 

Средновековен хоризонт врз Северна базилика 

                                                        
46 J. Petrović, 1943, 491-492; 
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Најголемата концентрација на гробови е кон југозапад од базиликата. Сите 
гробови ја следат ориентацијата на градбата и се со ориентација југоисток – се-
верозапад. Датирани се во периодот од IX-X до XII век.47 Станува збор за некро-
пола која се шири на просторот помеѓу Северна и Централна базилика и веројат-
но во нивната околина. Веројатно биле групирани околу црквичка, подигната во 
источната половина од централниот кораб на базиликата.48 Во текот на ископу-
вањата во 1936 година при ископувањето на Северна Базилика е пронајден пр-
стен со нагласени рамена и нагласена глава во форма на пресечена пирамида. 
Овие прстени се датирани во периодот помеѓу крајот на X до почетокот на XII 
век.49 Кај преминот помеѓу крстилницата и северниот кораб, пронајдени се 
сребрени монети на Драгутин (1276-1282 год.), Душан (1331-1345 год.), Урош (1355-
1371), Волкашин (1365-1371 год.) и венецијански монети од коишто најдоцните се 
ковани во време на Франческо Дандоло (1329-1339). Сите биле ставени во еден 
сребрен (позлатен) тас со западноевропска провиниенција, датиран најдоцна во 
XIV век.50 Љ. Џидрова споменува „веројатно средновековни“ гробови врз Градба 
со арки.51 

Средновековни гробови се пронајдени и при истражувањата во реонот на 
Паликура базилика на околу 1,4 км југозападно од Порта Хераклеја. На оваа ло-
кација покрај откриените гробови датирани во периодот од IV до VI век, на 50 м 
североисточно од базиликата, врз објект, чијашто основа наликува на масивен 
римски хореум,52 откриен е дел од средновековна некропола со гробови датира-
ни во периодот од IX-X до XII-XIII век,53 со најголема концентрација на тие од XII 
век.54  

Во моменталниот степен на истраженост, во прилог на решавањето на 
прашањата за хронологијата, единствено може да придонесе анализата и компа-

                                                        
47 Б. Алексова, 1958, 253; Д. Коцо et al., 1961, p. 72; Е. Манева, 1992, 234-235. 
48 Со нејасни конкретни хронолошки идентификации, слични интервенции се откриени по ру-
шењето на базилика Extra Muros и на Епископската базилика. Врз пораниот презвитериум на ба-
зилика Extra Muros била подигната капела, види кај C. S. Snively, 1993, 26, Љ. Џидрова, 2003, 261. 
Врз централниот и северниот кораб на Епископска базилика исто така по масивното рушење е 
подигнат христијански објект со скромен обем и квалитет, види кај Р. Егер, 1929, 38. Во прилог 
на тоа, Е. Кицингер споменува дека сликана декорација врз црква со редуцирани димензии мо-
жеби била додавана во текот на VII и раниот VIII век, а скулптура дури и подоцна, види кај E. Ki-
tzinger, 1946, 90, 100, 108-110, 147. 
49 В. С. Јовановиh, 1978, 69, Т. I – 5, 82, 83 fn. 2; Е. Манева, 1992, 84-85. 
50 Ј. Петровиh, Ђ. Мано-Зиси, 1937, 62; Ј. Петровиh, 1940, 108–109; Dj. Mano-Zissi, 1973, 215-216, 
231; Б. Алексова, 1983, 136; И. Микулчиќ, 2003, 138. 
51 Љ. Џидрова, 2003, 262. 
52 Во контекст на оваа теза, види E. Rizos, 2013, 659–696. 
53 Ž. Vinčić, M. Ivanovski, 1979, 106; Б. Алексова, 1983, 136; Е. Манева, 1992, 235-237. 
54 М. Ивановски, 1986, 102. 
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рацијата на движниот археолошки материјал, остеолошките остатоци и погреб-
ните ритуали од овие две некрополи. 

Средновековен хоризонт врз Паликура базилика 
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Дискусија 

Најновите истражувања на делови од населбата Стоби недвосмислено пока-
жуваат на процеси на деурбанизација, запоставување на инфраструктурата и ин-
терна реорганизација во населбата, направена од страна на и за потребите на 
локалната заедница во периодот помеѓу крајот на V и почетокот на VII век. Зак-
лучоците од претходните истражувања на резиденцијалната архитектура во 
Стоби, но и на поширок простор,55 укажуваат дека во периодот по крајот на V 
век е евидентен континуиран притисок врз егзистенцијалните и животните ус-
лови (простор и други ресурси). Евидентен е и изразен културен пад како по-
следица на кој дури и епископската црква е користена како мајдан за градежен 
материјал и простор за подигање на импровизирани објекти. Ваквото скверна-
вење на сакралноста на просторот не е феномен карактеристичен само за Стоби 
и е навистина интригантна појава доколку не е изведувано во текот на средниот 
век, туку потекнува од автохтоното население. Meѓу другото, очигледно е посте-
пеното замирање на населбата како резултат на депопулација. Во прилог на тоа 
одат повеќе аргументи, од коишто ќе издвојам четири. Првиот е отсуството тра-
ги од насилна девастација и горење на објектите. Вториот е присуството на слој 
од ветер донесен песок врз подните нивоа со материјал од втората половина на 
VI и почетокот на VII век. Трет е недостатокот од квантитет на движен архео-
лошки материјал врз подовите на „живеалиштата“, истражувани на просторот 
северозападно од Via Sacra, што би одговарал на функционален простор. Чет-
вртиот аргумент е разликите во декоративните мотиви врз покривните лакон-
ски тегули во склоп на еден објект или просторија, што упатува на нивна реупот-
реба од напуштени или делумно срушени градби. Контрааргументи во овој кон-
текст се следниве: скромниот фонд на движен археолошки материјал и можнос-
та таквата ситуација да е резултат на моментално и масовно напуштање пред 
конкретна опасност или предавање и заробување на населението, проследено 
со грабеж. Треба да се има во предвид дека се пронајдени и „вредни“ бронзени 
предмети, капаци, светилки, фибули итн. Тука не треба да се заборави и по-
тенцијалната епидемија, а се чини најмала е веројатноста за земјотрес, зашто 
ненадејното рушење би го затворило целокупниот инвентар внатре во градбите. 
Четвртиот аргумент е најслаб, а како контрааргумент за интерпретацијата на де-
корацијата врз тегулите е можноста за континуирана реупотреба на материјали 
во текот на подолг временски период.56  

                                                        
55 Х. Талевски, 2014, 143, 192-204. 
56 Оваа пракса апсолутно не треба да нè изненадува не само заради нејзината практична страна 
(види кај М. Шурбаноска, Г. Санев, А. Јакимовски, 2008, 278), туку и заради постоењето на цела 
индустрија на реупотреба на градежни материјали, види кај S. J. Barker, Y. A. Marano, 2017, 833–
850. 
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Во моментов не е јасно која е точната причина за елементите на депопула-
ција, забележани во поширок археолошки контекст. Дали е тоа болест, опасност 
и промислено стратешко напуштање или непосреден напад, проследен со 
крвопролевање и одведување на населението или континуиран притисок врз ег-
зистенцијалните животни услови во еден релативно подолг временски период, 
или можеби, пак, неколку или сите фактори заедно. За издвојување е наоѓањето 
на непогребани индивидуи, дел од коишто се наоѓале на отворени површини, а 
дел скриени во простории со ресурси, неопходни за продолжена егзистенција. 
Тука, покрај претходно споменатите фактори, треба да се има во предвид и глад 
како потенцијална можност. Тоа што некои од остеолошките остатоци се фраг-
ментарно зачувани и не се во анатомски редослед, покажува посмртно дејство 
врз човечките остатоци предизвикано од животни или луѓе. Масовните погребу-
вања, евидентирани на западната некропола и непочитувањето на христијански-
те погребни ритуали чинат само неколку дополнителни делови во мозаикот.  

Во рановизантискиот период се чини дека најпроблематично било населу-
вањето на терасата околу Внатрешен источен бедем заради потенцијалната 
опасност од поплава.57 

Она што е сигурно е тоа дека во текот на средниот век постојат сигурни чо-
вечки активности на просторот врз театарот и терасата покрај/околу Внатрешен 
источен бедем. Причината за фрагментираноста на керамиката и непостоењето 
на населбински остатоци во делот подалеку од бедемот, треба да се бара во тоа 
што во поново време (втората половина на XX и можеби почетокот на XXI век) 
таа тераса била користена за култивирање на земјоделски производи и за орга-
низирање на уметнички перформанси. Затоа најповолна позиција за идните ис-
тражувачи на средновековието во Стоби е појасот непосредно покрај бедемот, 
каде што рушевините од него ги зачувале интактни остатоците од човечки ак-
тивности во текот на средниот век. 

Она што е сигурно е дека во почетокот на XI век и сè до првите децении од 
XII век и можеби повторно во XIV век, врз просторот од некогашната населба 
Стоби повторно се забележуваат човечки активности. Сепак, стратиграфските 
согледувања и анализата на материјалната култура не зборуваат за интензивно 
и долготрајно искористување на просторот, и особено не за континуирано живе-
ење во период толку долг колку што според аналогии можат да се датираат 
движните археолошки наоди (керамиката, монетите и накитот пред сè). Во мо-
ментов, единствени објаснувања за ваквата ситуација треба да се бараат во архе-

                                                        
57 Во прилог на тоа треба да се спомене и подигањето на два долги ѕида на просторот помеѓу бе-
демот и поранешниот храм на Изида. Повисокиот ѕид не е фундиран директно врз понискиот, 
но ја следи неговата линија на протегање. Сегменти од овие ѕидови се претставени на Сл. 13 и 
Сл. 14.  
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олошката интерпретација на наодите или, пак, на кратките временски интерва-
ли во кои се одвивале тие човечки активности, доколку воопшто може да се збо-
рува за последователни или хронолошки одделени користења на различни лока-
ции. Во текот на средниот век, врз површината од некогашната населба и во неј-
зина непосредна близина се развиваат две некрополи. Близината на овие две 
средновековни некрополи со типични христијански ритуални обележја, упату-
ваат на претпоставка за постоење на средновековна населба од разбиен тип, за 
поместување на локацијата на една населба во текот на одреден период или, 
пак, за две помали населби, лоцирани во непосредна близина што можеби, но 
не мора да коегзистирале.58 Несомнено е дека една група активно живеела на 
просторот покрај Внатрешен источен бедем и врз театарот и можеби врз руше-
вините на рановизантиската населба северозападно од Via Sacra. По населбено-
то живеење покрај Внатрешен источен бедем следи фаза на негово интенцио-
нално рушење, чиј почеток може да се датира најрано во последната деценија 
од XI век. 

Во оваа фаза на истраженост не постојат ама баш никакви индиции за кон-
тинуитет на рановизантиската населба Стоби до XI-XII век и особено не до XIV 
век. Во прилог на тоа треба можеби да се спомене и комплетното отсуство на 
глазирана византиска садова керамика. Треба да се има предвид и дека одреде-
ни човечки активности на просторот се потврдени во текот на турското средно-
вековие.59 Анализата на стратиграфијата на еден поширок простор околу Внат-
решен источен бедем речиси и да не остава простор ниту за повремено и неин-
тензивно користење на територијата на населбата за живеење во периодот по 
првите децении на VII, и сè до X век. Сепак, бројните наслоени нивоа, откриени 
во коридорите на театарот, кои можеби се резултат и на ерозивни процеси, пре-
дизвикани од ветер, вода или лизгање на земјиште, надополнети со податоците 
во пишаните извори, исто како и големиот диверзитет на садова керамика од 
аспект на профилација, квалитет на печење и декоративни мотиви, не допушта-
ат апсолутно тоа да се исклучи. Отсуството на нумизматички наоди тука не мо-
же да се објасни со инфлација и транзиција кон натурален начин на размена на 
добра, зашто во периодот помеѓу почетокот на VII и крајот на X век немаме ниту 
сигурни податоци за населување. Заради тоа и определувањето на конкретни ет-
нички и културни идентификации и шпекулирањето за одделни детали околу 
степенот и видот на општествената организација, прашањата за јазикот, би биле 

                                                        
58 Оваа ситуација не е ни оддалеку уникатна, види кај M. Janković, 1974, 76, 81. Сепак, без оглед на 
типот и времетраењето на ова населување врз античките рушевини во Стоби, не се развиле по-
комплексни односи и изостанало формирањето на населба со урбан карактер, види кај T. Sekelj 
Ivančan, 2001, 204. 
59 S. Blaževska, J. Radnjanski, 2015, 234. 
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чиста илузија. На Стоби недостигаат формите на садова керамика што се припи-
шуваат на егзогените носители на миграција на население во периодот на VII и 
VIII век, носителите на драстичната промена на сликата на антрополошките ка-
рактеристики на населението во регионот.60  

Разликите во садовата керамика, пронајдена во затворените археолошки 
целини, датирани не подоцна од крајот на VI или почетокот на VII век, откриени 
на просторот северозападно од Via Sacra и во/врз театарот, со техничко-техно-
лошки и формално поскромната садова керамика, пронајдена на простор покрај 
Внатрешен источен бедем, во потегот спротивно од театарот, претставуваат фе-
номен кој беше забележан од истражувачите уште во процесот на ископување.61 
Фрагментите од такви садови, пронајдени на првиот од трите посочени просто-
ри се во статистички сосема занемарлива бројност во однос на тие на терасата 
околу бедемот.62 Спротивно, локално произведената керамика откривана во 
контексти, со сигурност датирана во VI век, речиси и да нема во површинските 
стратиграфски единици покрај бедемот. Сепак, деталната анализа и компараци-
јата на оваа садова керамика треба да биде дел од идни далеку посериозни ис-
тражувања. Причина за тоа е исклучителната комплексност на прашањата ко-
ишто треба да се решаваат, во период кој е окарактеризиран со исклучителна 
културна и економска регионализација и хетерогенизација во тие регионални 
рамки.63 Дополнително, комплексноста на грнчарските техничко-технолошки 
процеси во рановизантискиот период, повторно се достигнува во текот на пол-
ниот среден век, што во услови на долго користење на декоративните мотиви се 
фактори коишто го отежнуваат процесот на датирање по принцип на аналогија. 
Затоа, заради избегнување на дополнителни забуни, неопходна е примена на ег-
зактни методи на истражување заради попрецизно датирање, но и во прилог на 
реконструирање на целокупниот техничко-технолошки процес на изработка на 
садовите (од користените ресурси – хемиски и петрографски анализи, подготов-
ката, начинот на обликување и декорирање, користените алатки и контролата 
на термичките процеси при производството).64  

                                                        
60 Ф. Вељановска, 2000, 317-323, 332-333. 
61 Раководител на истражувања во периодот 2008-2012 беше д-р Силвана Блажевска, а раководите-
ли на сектори беа: Петре Костов, м-р Јован Радњански, м-р Гоце Павловски, Љубинко Ѓекиќ, м-р 
Златко Кованцалиев, Димитар Николовски и авторот на овој труд. 
62 Тука може само да се спомене дека ова не е изолирана и уникатна ситуација, види кај Đ. Janko-
vić, 1974, 89-90; V. Ivanišević, 2012, 61. 
63 За слични ставови, види кај Б. Атанасоски, 1997, 138-139. 
64 Успешните примери од користењето на егзактните методи за датирање на керамиката од пе-
риодот кој влегува во проблемот на ова истражување, види кај T. Sekelj Ivančan, 2010; D. Pavlo-
vič, 2015, 59–72. Особено што анализи со таков карактер веќе се изведувани на Стоби, во прилог 
на датирање на малтерите и на јаглен од грбови, види кај R. L. Folk, S. Valastro Jr., 1975, 29–42; V. 
Anderson-Stojanović, 1992, 144-145.  
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Покрај грубата керамика и нумизматичките наоди, податоци околу датумот 
на замирање/напуштање на рановизантиската населба нудат и примероците од 
северноафриканска и фокеанска керамика со црвен премаз, како најдоцна да-
тирани импорти.65 Земајќи ја предвид импортираната кермика која од Северна 
Африка доаѓала во Стоби, но и нејзините локално произведени копии, треба да 
се истакне дека формите 105 (580/600 според Хејс или крајот на VI век според 
Бонифај како почеток на производство), 107 (600-650 според Хејс), 108 (ран VII 
век според Хејс, VII век според Бонифај) и 109 (580/600 според Хејс, последна 
третина на VI век според Бонифај) се најдоцна произведените импорти, пронај-
дени на Стоби.66 Иако примерите од Константинопол, Коринт и Дирахион пока-
жуваат континуиран импорт на формата 109, најрано до втората половина на VII 
век, Ј. Радњански се задржува на годината 586 како последен датум за нејзиното 
пристигање на Стоби.67 Постоењето на значителни количини на чинии, произве-
дени не порано од 567-та година, а чиишто формални карактеристики, а можеби 
и самото потекло го наоѓаат во регионите на денешните Тунис и Алжир е многу 
значаен податок. Уште повеќе што формата 105, чиишто најрани примероци се 
датирани во доцниот VI век, а ја има и низ целиот VII век е меѓу најзастапените 
на Стоби.68  

                                                        
65 V. Anderson-Stojanović, 1992, 193. 
66 J. W. Hayes, 1972; M. Bonifay, 2004. Тука треба да се имаат предвид неколку ситуации. Прво, не 
мал дел од пораните форми се депонирани во стратиграфски единици кои се датирани подоцна 
од досега воспоставената хронологија за нив (појава што воопшто и не треба да нè зачудува, но 
тука е наведена заради тоа што треба да биде земена како индикатор). Второ, воопшто не е мал 
бројот на фрагменти од формите: Хејс 91, варијанта Atlante XLIX, 10; 91D; Хејс 98B/Бонифај C; 
Хејс 99B, Хејс 99C, Хејс 80B-99/Бонифај D; Хејс 104C; Хејс 105; Хејс 107, Хејс 108, Хејс 109, види кај 
V. Anderson-Stojanović, 1992, 58, cat. no. 378-382; Ј. Радњански, 2016, 104-137, Т. XXVII-XXXIX.  
67 Тука се чини дека треба да се преиспита методолошкиот приод при кој нумизматичките наоди 
се користат како примарна референца во острото прекршување евидентно во хронолошкото оп-
ределување на импортираната керамика, пред сè на таа која пристигнувала од Северна Африка 
и од Фокеја во Мала Азија. Иако ваквото размислување е сосема оправдано, најмногу заради тоа 
што се работи за импортирана керамика (што веројатно имплицира постоење на активни сто-
ковно-парични односи) и тоа е засилено со тезата за патеката по која оваа керамика и, гене-
рално, импортите пристигнувалe во Стоби (V. Anderson-Stojanović, 1992, 193; Ј. Радњански, 2016, 
162). Сепак, евидентното намалување на изданија на монетоковницата во Тесалоника и, гене-
рално, на бакарни пари во периодот по 586-та година и особено по 590-та година во поширокиот 
дел од префектурата Илирик (D.M. Metcalf, 1991, 143; Хаџи-Манева, 2008, 389), остава простор за 
поинакви интерпретации. Уште повеќе, што на Дунав и во јужниот дел на Балканот се забележу-
ва голема концентрација на остави, депонирани во почетокот на VII век. Затоа се поставува пра-
шањето, зошто северноафриканскиот импорт (локално или на друго место, надвор од Тунис про-
изведените варијанти) да не се третира како горна граница на циркулацијата на монети од Теса-
лоника во Стоби до крајот на VI и почетокот на VII век. Во прилог на тоа треба да се има и пода-
токот што тоа го забележале и едни од најдобрите познавачи на северноафриканската керамика 
во регионот, види кај М. Ончевска Тодоровска, 2004, 61; Ј. Радњански, 2016, 164. 
68 J.W. Hayes, 1972, 169; M. Bonifay, 2004, 185. 
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Примерокот на фокеанска чинија со црвен премаз форма 10А според Хејс е 
датиран кон крајот на VI и почетокот на VII век.69  

Треба да се има предвид дека постои сериозна опасност од искривување на 
целосната слика, доколку притоа од анализите се изостават другите хронолош-
ки осетливи импорти, светилките, амфорите и другата груба керамика и, се-
како, потенцијалните наоди на нивни локални копии.  

Што се однесува до светилките, во Стоби се пронајдени поголем број на се-
верноафрикански, малоазиски и помалку светилки работени на грнчарско тр-
кало. Сепак, иако некои од формите траат до крајот на VI и почетокот на VII век, 
датирањето на примероците заради отсуството на податоци од археолошките 
истражувања е изведено според аналогии во големите светски збирки.70  

Од причини што контејнерот може да биде предмет на повторна употреба, 
како за транспорт, така и за складирање на добра,71 трпезната керамика и моне-
тите се чинат како далеку поосетливи хронолошки индикатори во споредба со 
другите. Познато е дека амбалажните амфори и трпезната керамика од Северна 
Африка патувале заедно, со оглед на тоа што квалитетната керамика не била 
специјално и одвоено превезувана, туку најчесто го придружувала извозот на 
жито.72 Според постарите истражувачи, амфорите во Стоби се наоѓаат во драс-
тично помали количини во однос на другиот материјал, слично како и генерал-
ниот сооднос помеѓу малиот број на увезени, наспроти локално произведени са-
дови.73 Ова е сосема очекувано ако се знае дека амфорите биле помалку погодни 
за копнен превоз на ресурси. Во очекување на студија која ќе ги опфати најнови-
те наоди на LR1, LR2, LR4 и спатеи амфори, се задржуваме на резултатите од до-
сегашните истражувања со кои е потврдено присуството на импортирани амфо-
ри во текот на VI век и, помалку веројатно, во раниот VII век.74 

Заклучок 

Сигурно е дека одделни настани, како подигањето и основањето на Јустини-
јана Прима, Јустинијановата чума, земјотресите, климатските промени и нама-
лената безбедност како резултат на честите навлегувања на егзогена попула-
                                                        
69 J.W. Hayes, 1972, 343-346; V. Anderson-Stojanović, 1992, 60, Pl. 47. Оваа форма се среќава во Ди-
рахион и Онхезм, види кај B. Shkodra-Rrugia, 2016, 666, 668. Во регионот на североисточна Грци-
ја е исклучително ретка, види кај V. Malamidou, 2005, 79.  
70 А. Јакимовски, 2012, 278-298, 325. 
71 E. Cirelli, 2014, 542, 545. 
72 V. Anderson-Stojanović, 1992, 193; M. Whittow, 2015, 136-137; M. Bonifay, 2004, 480. Спротивна на 
овие тези е ситуацијата во Бутринт, каде ARS е сè уште присутна во време кога концентрацијата 
на амфори што потекнуваат од тој регион драстично опаѓа, види кај P. Reynolds, 2010, 97. 
73 V. Anderson-Stojanović, 1992, 193. 
74 Ibid, 96-97; М. Ончевска Тодоровска, 2004, 90-91, 155-156, Т. 28 - 2, 7 and Т. 29 - 9.  
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ција, имале влијание во промените што ги зафатиле амбиентот и животната сре-
дина во Стоби. Резултатите од археолошките истражувања на оваа населба дава-
ат помалку или повеќе силни аргументи за конкретни настани од историјата на 
населбата, заради што е неопходно фокусирање на истражувањето кон утврду-
вање на времетраењето, просторот, интензитетот на импактот и на краткороч-
ните и дoлгорочните последици од тие конкретни настани. Прашањето за крајот 
на рановизантиската населба Стоби е релативно комплексно, токму заради број-
носта на аргументите што одат во прилог на реконструкција на настани и проце-
си што, можеби, коинцидираат, се случуваат последователно или, пак, се хроно-
лошки одделени едни од други. Интерпретацијата на некои од појавите се гра-
ничи со работ на археолошкото спознание. Иако овој труд не успеа да даде кон-
кретни одговори и повеќе иницираше проблеми отколку што одговори на кон-
кретни прашања, сепак, ќе биде одлична почетна точка за проблематско поста-
вување на идните истражувања. Со надеж дека сите овие податоци недвосмис-
лено ја покажаа деликатноста на теоретската база и методолошкиот приод кои 
се неопходни за одговарање на ваквите прашања. Неопходни се проблематски 
поставени истражувања, во кои покрај на археолошката стратиграфија, особено 
внимание ќе се посвети на егзактните методи на анализа на движните, недвиж-
ните и еколошките остатоци. Во прилог на тоа треба да се има предвид и дека 
големината, композицијата и просторната структура на депозитот од движен ар-
хеолошки материјал, откриен во еден затворен археолошки контекст, е детер-
минирана од големината и составот на општествената единица која го генери-
рала, како и од меѓусебните односи и потенцијалите, формата, специјализира-
носта и различноста на задачите што ги изведувале индивидуалци или колекти-
ви во склоп на општествената заедница која се набљудува. Ова, секако, треба да 
се гледа и низ призмата на степенот на истраженост, применетите методи и дру-
ги во голем дел уникатни (во контекст на населба и заедница) природни и социо-
културни параметри и показатели.75 Дополнително, треба да се има предвид не-
видливоста на материјалната култура од органско потекло, како и фактот што 
одредени изолирани наоди на карактеристични видови на материјална култура 
(накитот и другите луксузни предмети пред сè), може да се симбол на престиж и 
продукт на модни текови, трговија, грабеж, поробување, откуп, плата, подарок 
итн. Производството на еден предмет секогаш треба да се поврзува со познава-
чот на технологијата на изработка (занаетчијата), што во едни турбулентни вре-
миња на интензивно движење на заедници и луѓе станува многу релативен фак-
тор во конкретната културна и етничка идентификација на поголема групација. 
Ова е само дополнителен аргумент кон потребата за претпазливост од (пре)ин-

                                                        
75 L. R. Binford, 1972, 64-65, 136, 140. 
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терпретација на археолошките наоди доколку тие се толкуваат по линија на ана-
логија, а не по линија на практична примена. Земањето во предвид на само еден 
параметар или група на наоди и неговото исклучување од поширокиот контекст, 
веројатно ќе резултира со некоја алтернативна интерпретација. За што е можно 
пореално согледување на ситуацијата, секогаш треба да се обрне внимание и на 
бројните статистички анализи на материјалот што се проучува.  

За крај, чистите и интензивни ранохристијански културни белези на рано-
византискиот период, во периодот помеѓу првите децении на VII и крајот на X 
век се напуштени. Во текот на IX и X век, во пошироки рамки се следат социо-
културни процеси коишто на некој начин создаваат постабилна основа за посе-
риозен културен напредок. На тој начин, на просторот врз некогашниот забора-
вен и релативно девастиран антички град Стоби се создадени услови не порано 
од крајот на X век и многу поверојатно во првите децении на XI век, повторно да 
се насели група/и на луѓе. Сепак, природните, општествените и економските 
предуслови не биле доволни за развој на средновековна населба од повисок ка-
рактер и населбинското живеење замира не подоцна од почетокот на XII век. 
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Hristijan TALEVSKI 

THE PROBLEM OF THE EARLY BYZANTINE SETTLEMENT 

AND THE QUESTIONS FOR STOBI  
DURING THE MIDDLE AGES 
- END OR JUST A CULTURAL DECLINE AND CONTINUITY - 

Summary 

It is certain that some events, such as the foundation of Justiniana Prima, Justi-
nian's plague, earthquakes, climate change, and reduced security because of the in-
creased frequency of raids by an exogenous population, have had some impact on 
the quality of the general living conditions in Stobi. The results of the archaeologi-
cal research in this settlement have provided strong arguments for specific events 
in the history of the settlement, therefore it is necessary to focus the research on 
determining the duration, the area, the intensity of the impact and the short-term 
and long-term consequences of those particular events. The question considering 
the end of the Early Byzantine settlement Stobi is relatively complex because of the 
fact that the arguments in the archaeological record, used for the reconstruction of 
past events and processes may coincide, occur sequentially or may be chronological-
ly separated from each other. The interpretation of some of the phenomena in Stobi 
borders the limits of the cognition throughout the analysis of the archaeological da-
ta. Although this paper failed to provide specific answers and probably initiated 
problems more than answering some, it would nevertheless be a great starting po-
int for an advanced problematic approach of future research. Hoping that all the gi-
ven data unambiguously demonstrated the great need for more theoretical and me-
thodical approach for answering these questions. Problem-solving research is ne-
cessary, and an approach based on the analysis of the archaeological stratigraphy 
and on the exact physical and chemical methods of analysis of the movable, immov-
able and ecological finds. Besides, we should not forget that the size, composition 
and spatial structure of the deposit of movable archaeological material discovered 
in a closed archaeological context is determined by the size and composition of the 
social unit that generated it, as well as from the mutual relations and personal po-
tential of the individuals, also by the form, the specialization and the diversity of 
tasks performed by people or collectives within the social community monitored. 
This should also be seen through the prism of the level of research, applied metho-
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dology and other generally unique (in the context of settlement and community), na-
tural and socio-cultural parameters and indicators. In addition, consideration sho-
uld be given to the invisibility of the material culture of organic origin, as well as to 
the fact that certain, isolated finds of characteristic types of material culture (jew-
elry and other luxury items above all) can be a symbol of prestige and a product of 
fashion trends, trade, robbery, enslavement, redemption, salary or just a gift. This is 
only an additional argument for the need for caution from (over) interpreting archa-
eological finds if they are interpreted just by the principle of analogy and primary 
use and not by the context and by the possible reuse or multipurpose use. Taking 
into account only one feature of the find or just a group of findings and their exclu-
sion from the wider context probably will result in some alternative interpretation. 
For a more balanced perception of the context, one should always pay attention to 
the statistical analyzes of the material studied. 

In the end, the conclusion is that the pure and intense early Christian cultural 
features evidenced during the early Byzantine period in Stobi, lack in the period be-
tween the first decades of the 7th and the end of the 10th century. Besides the lack 
of evidence of a continuous living on the site, still, we should not exclude any spora-
dic visits during this period. However, during the 9th and 10th centuries, in a wider 
area, the socio-cultural processes created a stable foundation for stronger cultural 
development. The natural conditions and the remains of the former, forgotten and 
a relatively devastated ancient city of Stobi was sufficient for re-settling of a group/s 
of people. This happened not earlier than the end of the 10th century and much mo-
re likely in the first decades of the 11th century. However, the natural, social and 
economic preconditions were not sufficient for the development of a larger and mo-
re organized settlement and the site is abandoned, not later than the beginning of 
the 12th century. Only a few remains indicate particular, but sporadic visit of this 
site in the following period. 
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