
ЗОРАН ГЕОРГИЕВ

ТРИ ПРЕДРИМСКИ НАСЕЛБИ КРАЈ ПЧИЊА

За предримското време во северните делови од СР Маке
донка cè уште имаме скромен сознанија, засноваои врз оста- 
тоците или наодите од вкупно дваесетина археолошки локали- 
тети, од кои одвај гаекшвку ее истражувани по пат на июкоиу- 
вања, со мошне ограничен обем. Претежео, располатаме со слу- 
чајно откриени наоди, главно со -пробен карактер, кои припа- 
ѓаат на две културео-истори!ски епохи: на железното време 
(Bojник/ Куманово и Кумановека Бања,1 2 Волково,3 Орешани,4 
Бучинце)5 и на раното античко време (тетов1Ската гробница,6 
гробниот наод од Жданец,7 единечните и групни наоди на мо
нета: од пајонските и македоеоките владетели,8 во најеово вре
ме архитектоеокиот објект во Бразда кај Окон je).9 Бројот на 
предр1имс1ките населби што се опфатени од стручната литера
тура е евидентно помал и се юведува само на неколкуте најго-

1 М. Гаршанин и други, Предисториски култури во Македонија 
(каталог), Штип 1971, 20, 59, кат бр. 265—270; истиот. Razvijeno bronzano 
doba I, prelazni period (gvozdeno doba I) Makedonije, Praistorija Jugo
slavenskih zemalja IV, Sarajevo 1983, 797, T. CXI, 1—9.

2 H. Вулић, Куманово, Споменик САН XCVIII, Београд 1949, 271; -— 
Гаршанин, Разматрања о македонском халштату, Старинар H. с. V—VI 
(1954—55), Београд 1956, 29—41; 3. Георгиев, Нов халштатски наод од 
околината на Куманово, Macedoniae acta aarchaeologica 4, Прилеп 1978, 
69—80, Сл. 1—18.

3 К. Трухелка, Гробница из халштатског доба у Бучjем Долу, Ар- 
хеолошке белешке из Јужне Србије, Гласник Скопског научног друштва 
V, Скошье 1929, 62—65.

4 К. Kilian, Trachzubehör der Eisenzeit Zwischen Ägäis und Adria, 
Prähistorische Zaitschrift, Band 50, Heidelberg 1975, 94—95, Taf. 57.

5 3. Георгиев, Необјавени и нови наоди од Повар дар јето, Год. збор- 
ник на Филозофскиот факултет, кн. 14 (40), Скопје 1987, 125—127, Сл. 2 
а б.

6 С. Радојчић, Менада из Тетова, Гласник Скопског научног друш
тва, књ. XII, Скошье 1933, 243—251.

7 В. Соколовска — Р. Пашиќ, Еден гроб од Жданец, Зборник на 
Археолошкиот музеј на Македонија, кн. VI—VII, Скоп je 1975, 231—243.

8 В. Битракова, Споменици од хеленистичкиот период во СР Ма
кедонка, Скопје 1987, 82—83 и нат., со наведената постара литература.

9 Истражувањата, во организација на Археолошкиот музеј на Ма
кедонка, се уште траат. Досегашните резултати не се објавени.
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леми локалитети во окопоката котлина (окопоко Кале, Бразда, 
Сродно Нерези, Студеничани, Варвара).10 Низа друш вакви на- 
селби не се документирани ; некой cè уште не се откриени, 
а определен број од нив несомнено лежат во долните културни 
слоеви на наогалишта кои ни познаваме само како доцнорим- 
ски и рановизантиоки.11 Салак, за разливка од Средното Повар- 
дарие и jужните делови на Републиката, каде предримскиот 
хоризонт на живот претежно е окриен под подоцнежни насло- 
јувања, во скопскожумановскиот басен имаме проценту ално 
поголем број предримски населби кои, по нивното замиранье, 
никогаш не биле обновени, така што до донес го оочувале сво- 
јот автентичен изглед. Во овој труд пр!езентирам три вакви на
селби од источниот раб на окопакожумановокиот басен, чие 
што планиметриоко онимање го извршив во рамки на самоини- 
цијативни тереноки рекошооцирања, во периодот 1981—84 го
дина. Овој избор е условен од локацијата (ввди карта 1) и 
од заедничките карактеристики и хронологи ja на сите три нао
галишта.

„ГРАДИШТЕ" — ПЕЛИНЦЕ

Локалитетот е познат како најсеверно решстрирано нао- 
галиште во СРМ. Археолошки не е истражуван, а во стручната 
литература се споменува како праисториоко наоѓалиште, без 
попрецизно определување.12 Се наоѓа 2,6 .км. јужно од црквата 
на с. Пелинце и 18 км. с/и ,од Куманово, на левиот брег на 
Пчиња, во аголот што го формираат нејзиното корито и ле- 
вата притока Бистрица. Лоциран е на доминантна позиција, 
на ридот Град1иште, чие изразено рамно плато се издига 80 м. 
над Пчиња. Надворешната рамка на населбата има неправилна 
ромбоидна форма, условена од конфигурацијата на теренот, 
ориентирана во правец Ј/3—С/И. Долга е 170, а максимално 
широка 112 м., при што зафака површина од 1,1 хектари. Долж 
јужната и југоисточната страна, а особено долж северната и 
северозападната, природно е заштитееа со стрмни падини (над 
45°), кои го отежнувале пристапот до бедемот со кој населбата 
била опкружена.

При фортифицирањето најголемо внимание било посвете- 
но кон обезбедување на источното чело на населбата, кое од 
околниот терен е одделено со ниско природно седло, па прет- 
ставувало стратеШки најза1грозен сектор. Седлото било прод-

10 И. Микулчиќ, Старо Скоп je со околните тврдини, Скоп je 1982, 
21—26, 29—34, со наведената постара литература.

11 Во долината на Пчиња ваков случај е констатиран на локалитетот 
„Костопевска Карпа" (Жеглигово) кај Младо Нагоричино, при археолош- 
ките ископувања во 1987 год. Необјавено.

12 В. Соколовска, Археолошки испитувања во кумановскиот басен, 
Зборник на Археолошкиот музеј на Македонија, IV—V, Скопје 1966, 104.
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лабочено со прокопување на одбранбен ров, широк до 45 и 
долг над 50 м., а, едновремено, ископаната земја била иско- 
ристена за издишување на одбранбен насип околу чел ото. Под 
дејство на ерозијата и со орање на земјиштето, денес насипот 
е развлечен од внатрешната страна, така што добил полумеое- 
честа форма, со широчина до 18 м. Просторно е лачно диспо- 
ниран, така што, покрај ооновната функција да овозможи од- 
брана од фронтален напади, воедно го бранел и пристапот кон 
влезот на населбата, кој исто се наоѓа од оваа стр1ана.

Пристапот до влезот е вториот добро видлив елемент на 
градшнтето. Самиот влез припага на т.н. „тангенцијален“ тип, 
поставен странично, о(дно!сно вовлечен помеѓу јужниот краж на 
челниот насип и источниот крај од јужниот периметр ален 
бедам (Пл. 1). Искачувајжи се околу одбранбен1И10т на- 
оип, до влезот води тесна приетапна рампа, долга близу 50 
м., која од горе, од насипот, била добро заштитувана.

Од спротивната (западна) страна на населбата теранот се 
спушта кон Бистрица bio вид на релативно благ срт, така што, 
заради поголема безбедност, и од оваа страна е прокопан кус 
ров, широк до 25 м.

Културни горизонты и движен 'археолошки материјал

Целокупната површина на локалитетот претставува интен- 
зивно обработувано земј|иште, поради што таа обилува со ке- 
рамјичен материјал од повеќе преораните слоеви. Врз основа 
на површинаките наоди може да се идантификуваат три ос- 
новни културни хоризонти.

Најстарите траги од живот на пел1И!нското Градиште досе- 
гаат длабоко во преисторијата. Тие му припаѓаат на енеол1итот 
или раното бронзено време. Посведочени се со фрагменти од 
типична грнчарија и делови од култна пластика, керамични 
прешлени за вретено и тегови за разбој, жако и парчиња од 
оштетени камани орадија со измазнета површина. Овој матери- 
јал е помалуброен во однос со другите, подорнежни по време 
наоди, така што ее чини дека овој хоризонт можеби не е оосе- 
ма уништен, или пак дека тој бил мошне тенок.

Најинтензивен живот на граджнтето се одвивал во текот 
на железното време, Веројатно тогаш населбата ш  долбила ко- 
нечниот изглед. Вонредно брощите керамички фрагменти кои 
се врзуваат за овој период оддаваат само неколку основни об
личи на садови, со нивните варијанти, кои постојано се повто- 
руваат. Мету фин!ата керамика најчести се длабоки конични 
чинии со вовлечен отвор и заоблени или косо фасетирани ра
мена (Сл. 1, 1—4; Сл. 2, 1—3), потоа делови од бокали со 
заоблен стомак и рачки со правоаголен и кружен пресек (Сл. 
1, 5—9; Сл. 2, 4—7), а од садовите со поголем волумен апсолут- 
но доминираат т.н. „урниа со цилиндричен или конусен врат 
и широко разгрлен отвор (Сл. 1, 10; Сл. 2, 8). Во категорија-
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та на груба кујнока и огнишна керамика се јавуваат две ос- 
новни форми: големи лонци со јазичести рачки иод работ и 
идентични лонци-огништа, со перфорирано звонесто ложиште 
околу реципиентот (Сл. 2, 10—11). Декорацијата кај фината грн- 
чарија укажува на поетоење на две развој но-хроыолошки фази. 
За едната е типично втиснување на врвцести орнамента (т.н. 
„лажен шнур“), кои се комбинираат со канелури или со вре- 
жани шрафирани триашлници (Сл. 1). Керамиката од втората 
развојна фаза ги има истите облици, но е украсана со нови 
мотиви, изведени со назабен инструмент или втиснати во вид 
на низи од полумесеци, кои сосема го заменуваат вр!Пчестиот 
орнамент (Сл. 2, Д—9).

Последниот културен хоризонт на Градиште му ирипага 
на раното античко време. За жал, овој хоризонт бил најрано 
и надојлго изложен на уништување ори земјоделски работа, 
така што керамичкиот материјал е сосема издробен, исситнет 
и дури веке пред целосно исчезнување. Неколкуте фрагмента 
од сива грнчарија,, изработена на грнчарско тркало и со хеле- 
низирани форми (хидр1ии, здели со вовлечен раб и профилира- 
на стопа), беа единствените и01карактер1истични наоди што мо- 
жев да ги регистрирам (Сл. 3). Според кажувањето на сопстве- 
никот на нивата, одвремешавреме тука биле наогани и монета.

(Види прилог, стр. 392—397)

„ГРАДИШТЕ“ — МАКРЕШ

Овој локалитет исто така е расположен на левиот брег 
на Пчиња, 9,6 км. јужно од претходното наоѓалиште (воздуш
на линија) и 1,6 км. западно од гробиштата на Макреш. На 
стручната јавност не й е иознат. Се простора врз малиот рвд 
Градиште, кој поради малата височина се стопува во околниот 
предел и е скриен од погледот, но кој со своите падини од 
сите четири страни обезбедувал солидна природна заштита. 
Најлесниот пристал до него води од источната страна, преку 
длабоко природно седло. Конфигурацијата на теренот дикти- 
рала населената површина да биде наведената кон запад и ју- 
гозапад, на височина од 40 до 63 м. над речното корито. Од 
неа се протега поглед кон Пчиња и обработливите површини 
околу Младо Нашричино ( Пашини Ниви). Во заднината кон 
исток и североисток се нижат суви и карпести ридови, главно 
потодни за сточарење.

Во блиското минато локалитетот бил во два наврата теш- 
ко оштетен: најнапред во воените операции во текот на Прва- 
та балканска војна (кумановска битка)13 a најмноту по Вто
рата светска војна, кота при изградбата на блиските задружни 
трла то] послужил како мајдан за град ежен материјал.

п Локалитетот Градиште несомиено бил запоседнат од во- 
ена единица, која се нашла изложена на жестока артилериска и пе- 
шадрюка стрелба од српската вој ска. Покрај мноштвото распрснати ар-
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Населбата била фортифицирана со сувоѕаден бедем, чиј 
темел денес е делумню сочуван и вид лив. Највидливи остато- 
ци од него ce забележуваат на највисокиот источен крај, каде 
било оформено добро утврдено чело, широко истурено кон сед- 
лото и пристанет на населбата (точка 1 на планот). Оттука 
бедемот продолжува долж свеверната страна,, движеј|ќи се ви- 
соко, речиси по сртот од рвдот, со што е компанзирана ре- 
лативно кусата стрмина од оваа страна. На ееколку места и 
на куси отсечки, каманот бил ископачан во ново време, така 
што од бедемот останале само „негативи“ (точки 2—3 на Пл. 
2). На стрмниот северозападан крај оодѕидот е во ново вре
ме ур'нат со потко!пување на земјиштето и 1недо1Стасува во дол- 
жина од 26 м.; тука убаво се глада неговиот профил: сложен 
е од крупен кршен и речей камен, во широчина од 0,40 до 
0,60 м., a bio длабочина од праку еден метар (точка 4 на пла
нот). Во западниот крај и долж поголемиот дел од јужната 
страна на населбата бедемот се надов(рзувал и потпирал Bips 
голи каропои, кои ш  обрабувале овој дел од ло1калитетот. При 
екоплоатација на каманот, во повоаниот период, долж јужната 
страна се направени широки и длабоки засеци, кои, во најго- 
лам дел, целосео ja пр1обиле оваа природна заштатна линија 
на населбата (точки 5—8 на планот). Потоа ерозијата го сто- 
рила своето. Поради тоа, јужната траса на бедемот може само 
приближно точно да се утврди, a позицијата и изгледот на 
единстваниот влез во населбата стануваат сосема неизвеани. Ge- 
пак, во врска со последното, како единствена можност се на- 
метнува претпотавката дека и оваа населба имала влез од „тан- 
генцијален“ тип,, поставана блиску до пристапното седло и вов
лечена бочно од челото на фортификаријата. кое обезбедувало 
нагова заштита (новршина означена со бр. 9 на планот).

Населбата била долга до 240 м., широка од 53 до 73 м., 
а зафакала простор помеѓу денешн1ите 1,4 и своавремано мак
сима лно можните 1,7 хектари.

Културни слоеви и движен археолошки мат epu ј ал.

Покрај опоменатите деструктивни делувања, за општата 
ародираност на локалитетот провдонел и природниот фактор. 
Поради искоеаноета на теренот, со текот на времето култур- 
ните слоеви долж повиооката севарна страна речиси сосема 
се свлекле кон југ, така што на места се глада карнестата 
здравица. Во јужниот појас и особено во средишниот дел на

тилериски гранати, за ова сведочат чести наоди на проектили истрелани 
од пушка „Маузер" со кал. 7 мм. Маузерови пушки со ваков калибар 
биле произведувани единствено за потребите на Србија и биле форма- 
циско пешадиско оружје на српската војска од 1899 год. до I Светска 
војна (F. Myatt, Firearms, The illustrated Encyclopedia of 19 th Century, 
London 1979, 142).
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локалитетот состојбата е поинаква; тука слоевите ce сочувани, 
а може да се очекува и различна стратиграфиј a. Haj голема кон- 
цепдија на археолошки матери јал има долж линијата на јуж- 
ниот бедем, каде, по пробивањето на карпестата бариера, те- 
ренот (најоилно еродирал.

Одделни керамички фрагменти со груба фактура и неукра- 
сена сиво-дрна површина говорат дека и овој локалитет нај- 
напред бил населен во далечната праисторија. За жал, репер- 
тоарот на формите оетанува непознат, што ja онееозможува 
нивната временска и култур1на иде1нтифи!кација. Два фраапмен- 
та, со својата декорадија од мрежесто шрафаирани триаголни- 
ци и правоаголници комб!ИН1И1рани со иолиња кои се исполне- 
ти со у боди, сепак се мошне инд(икатив1ни: тие се типични за 
III разојна фаза на култур1ната трупа Бубањ—Хум, со скоја за- 
почнува раното бронзено време на централен Балкан (Сл. 4. 
1—2).14 Ова се први и засева единствени сигурни наоди на 
хоризонтот Бубањ—Хум III на територијата на СР Македо- 
нија. Дали населбата онстанала bio пододнежните етапи на 
бро1нзеното доба останува отворено прашање, на кое одговор 
може да се добие само со археолош!ки иоко1пувања.

Бројни керамички фрагменти говор ат дека животот на 
Градаште бил обновен и течел низ железното време. Застапе- 
ни се истите облиди на фина и груба грнчарија што ги срет- 
навме на пелинското градиште: длабоки чинии со вовлечен 
раб и заоблени или косо фасетирани рамена (Сл. 4. 3—7); 
поголеми мешести садови (Сл. 4. 8—9); еадови од типют „урни“ 
со разгрлен врат (Сл. 4. 10); груби лонци и лонди^огништа со 
јазичести рачки (Сл. 4. 11—13). И репертоарот на декоратив- 
ни мотиви и техники е ист како кај керамиката од претход- 
ното наоѓалиште: низи од втиснати врвчести орнаменти,, поие- 
когаш комбинирани со канелури (Сл. 4 3,7); врежани шрафи- 
рани триаголници, комбинирани со канелури, врежани линии, 
низи од убоди или низи од втиснати полумеседи (Сл. 4. 8—10); 
пластични ребра со втиснатини од прети или назабени со спа- 
тула, кај грубата огнишна керамика (Сл. 4. 11, 13). Според 
нив, животот на населбата низ целиот VII и целиот VI век 
пред н,е. бил (мошне интензивен.

Најголемиот број површински наоди се пододнежни. Тие 
иокажуваат дека населбала континуирано егзистирала и во 
раното антично време. Доминираат делови од локална сиво 
печена грнчарија, моделирана на грнчарско тркало и со хе- 
ленизирани форми: мали плитки чинии со вовлечен раб, од 
τ η . „ехинус“ тип или со посложена ирофиладија; голем1И чи
нии со профилираео лежиште за канак; длабоки садови со 
хоризонтални рачки; ојнохои со тролионо обликуван отвор; 
хидрии и друш облиди, тиоични за V—III век пред н.е. (Сл.
5. 1—6).

34 М. Garšanin, Grupa Bubanj — Hum III, Praistorija Jugosla,venskih 
-Temalja IV, Sarajevo 1983, 719—722.
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Заедно со сивата, ce среќаваат и делови од луксуэна сли- 
каеа керамика, типична за класичниот и почетокот на раеохе- 
лееистичкиот период — хидрии, скифоеи и други форми (Сл.
6. 1—6). Раното хеланистичо врем.© е поовадоченю со многу 
карактаристичните сјајни црнофирнисирани садови: мали чи- 
нии, ихтии, унгвеитарии, светил ки, биконични гути (Сл. 6. 9). 
Последната специфична форма како и присуството на рани вре- 
танести унгвентарии, со широк труп, куса нога и часто со 
лажни рачки на раманата (Сл. 6. 10), сосема сигурно то ин- 
дицираат раниот III век пред ,н.е.

Мету друште позначајни наоди с© вбројуваат еден фраг
мент од т.н. „West Slope“ керамика (Сл. 6. 7), ©дна бронзена 
фибула од тракиски тип (Сл. 6. 8) и делови од калапи за те- 
ракоти. Последните недвојбено му припаѓаат исто така на ра
ниот III век пред н.е., бидејки на локалитетот апсолутно от- 
суствува калапената и друга керамика која е каратериетична 
за следните етапи од хелени1СТИчиот период. Од ова наоѓалиште 
потекнува и одна сребрена М10нета, во вредност од една драх
ма, кована во време на пеонскиот крал Авдолеон (315—286 г. 
пред н.е.).15

„ГРАДИШТЕ“ — ГОРНО КОНЬАРЕ

Локалитетот се наога 19 км. неточно од Скоп je и 1,5 км. 
јужно од Горно Кошаре (воздушна линија), непосредно над 
патот што води во се лото.. Се про стира врз мал гребен, кој 
преоѓа во тераса со јазичеста форма, искосена кон С/3 и со 
широк поглед кон Пчиња. И ова наогалиште не й е познато 
на стручната јавност.

На овој тесен простор о© развила мала наоелба, на висо- 
чина од 30 до 55 м. над коритото на реката, природно заш- 
титена со стрмни падини од источната, а особево од западна- 
та страна. Терасата, на северната страна nara најниско и оп- 
кружена е со длабока поројна бразда, кој обезбедув доволна 
виоинска разлика. Од јужната страна, населбата била одделена 
од околниот терен со ниско природно седло, кое, заради поси- 
гурна заштита, било вештачки продлабочено во широчина од 
дваесетина метри, а со необично голема должина: денес сеуште 
јасно видливиот остар раб на ровот од јужната страна изнесува 
над 100 м.

Населбата била фортифицирана со земјен насип —· бедам, 
чија неточна траса е поставена по ертот на гребееот, бидејки 
стрмината од оваа страна е релативео куса и полесно сов- 
ладлива, а натаму ja обградува населената површина долж

15 Монетата се наоѓа во приватна колекција во Скоп je (Ав. триче- 
твртински портрет на Атена со шлем; Pc. когь во кас. Горе натпис
(ΛΥΔΩΛΕΟΝΤΟΣ) ; меѓу нозете монограм А Тежина 2,7 грама). Сеодликува 
со мошне лош квалитет на среброто.
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работ на терасата. Најзначајните елементи н фортификацијата 
се наоѓаат на јужниот крај. Тужа било оформено тесно чело, 
вештачки издигнато на повосико ниво, со насипување на зем- 
jara што била ископана при продлабочувањето на оедлото. Mo- 
жеби, токму во потребата од голсмо количество зам ja за овој 
обамен зафат треба да се бара објаснување за непотребно 
големата должина на одбранбениот ров. Но и вака зголемена- 
та височина на јужното чело не била доволна да им овоз- 
можи на бранителите и населбата задоволителна прегледност 
на теренот на поголема далечина проку ровот кон југ. Затоа, 
на највисокиот дел од челото баш оформен (можеби допол- 
Н'ително) набљудувачки обј акт од земја со кружна форма и 
со пречник ожолу 10 м., кој донес има облик на тумул. Во 
неговото оредиште во нај ново време е иоопан длабок воЈ1Ничжи 
ров (точка 2 на Пл. 3).

Од западната страна, кон јужното чело ее доближува 
крајот од периметр а л ниот бедем, но на поекоко ниво, оста- 
вајќи тесен мегупростор. Тоа е протогениот влез bio населбата 
(од „тангенцијален“ тип), жој бил заштитуван од посад ата рас- 
поредена на самото чело (точка 1 на планот). Во една подоц- 
нежна фаза, кота населбата ги надраснала рамклате на бедемот 
и кота потребите се измениле, оеој влез го изогубил значајот 
и функцијата, а во север:оисточниот крај на населбата бил от
ворен нов, но без посебен заштитен систем (точка 3 на пла
нот). Овој влез денес е незначително проширен, заедно со при- 
стапната рампа, од страна на сопственикот на земјиштето.

Во рамжите на бедемот, насел-ената површина е долга 180 
и максимално широка 60 м., а зафаќа простор од 0,7 хектари.

Наоди и хронологија

Поголемиот дел од градиштето претставува интензивно 
обработувана нива, така што на површината се срекава ке- 
рамичен материјал кој се врзува за две културношеториекм 
епохи: за железното време и за раната антика. Железнодобна- 
та керамика ja нретставуваат вооб|ичаееите чинии со вовлечен 
раб и со заоблени или косо фаюетирани рамена, украсени со 
КЕизй од убоди направени со помош на назабен инструмент, или 
со вертикални канелури (Сл. 7. 1—3); делови од поголеми 
садови на кои се втиснати низи од поткоѕвичест орнамент (Сл.
7. 4) и делови од опецифичеиот облик на длабоки садови со 
висок врат й широко разгрлена уста (тн. ,д/рни“) (Сл. 7. 5). 
Грубата керамика застапееа е со лонци и лонци-ошишта, со 
јазичести рачки и со декорација од пластични ребра (Сл. 7. 
6— 8).

Ваква керамика е раепрсната и во подножјето на стрми- 
ната од источната страна на градиштето, но и значително 
подалеку на исток, што зборува дека за релативно кусо време,
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л/ште во текст на железното доба, животниот простор на ca- 
мото градиште станал тесен и иаселбата излегла од рамките 
на бедемот. Со такви карактериетики, таа продолжила да жи
вее и низ следвите векови.

За опстојувањето на протогената населба во раното ан
тично време, со задржани стари фортификациоки елементи, 
сведочат бројни површиоски наоди на сива локална грнчарија 
од V—III век пред н.е., изработена на грнчарско тркало и со 
хеленизирани форми — чинии со разновидна големина и про- 
филација, многу карактеристичните ихтии, хидрии и особено 
честите голами скифоси од атички тип (Сл. 7. 9—14). Но, во 
тоа време отвореното подградие се раширило толку многу 
што самого граджите се нашло на периферијата. Населен бил 
и просторот јужно од градиштето, проку одбранбениот ров. 
Веројатно тогаш првобитниот влез од старата населба ja изгу
бил примарната функдија. Истата керамика се срекава на ис
ток и неколку статней метри подалеку од старата населба. Се- 
пак, археолошкиот материј ал не е застапен со еднаков интен- 
зитет на сета површина, така што станува збор не само за 
населба од отворен туку и од раофрлен тип, по се изгледа со 
рурален карактер.

Ht Ht

Презентираните три наоопалишта даваат една глобална сли- 
ка за изгледот, големината, хро1нологијата и културниот про
фил на предримоките населби по течението на Ичиња, особено 
во слабо истражениот и археолошки недоволно познат кума- 
новски регион. Опоред хронологијата на површинскиот мате
ри ал  што тие го нудат, сите три населби биле згсеовани во 
исто време — во текот на железното доба, и егзистирале под- 
еднакво долго, во континуитет од 400 до 450 годили, заклуч- 
но со првите векови на антиката во нашите краишта. Сите се 
одликуваат со еднаков избор на локација за населување, ко ja 
овозможува природна заштита, и сите се фортифицирани спо- 
ред иста коицепција, која како ооновеи елементи содржи од- 
бранбен ров од најлесео пристапната страна, добро утврдено 
чело и единствен влез од „тангенциј ален“ тип, секогаш поста- 
вен од левата страна на челото. Оваа, во суштина праисториска 
кондепдија, вообичаена во железното време, се задржала и 
во раната антика. Апоолутни аналогии во овој поглед имаме 
кај истовремените населби во Скопската котлина, кои подоцна 
не биле иадслоени ( „Исар“ — Студеничани, како најизразен 
пример; „Градиште“ -— Сродно Нерези; несомнено „Кале“ — 
Варвара).16 Се наметнува заклучокот дека ова е основниот ако

16 И. Микулчић, op. cit, Сл. 7, Сл. 10, Сл. 13.



не и единствениот фортификациежи тип во предримското вре- 
ме во северните делови на CP Макодонија. И во поглед на 
карактерот и хрон о л оги ј ата на дел од повр-шинскиот археолош- 
ки материј ал можат да се изнесат некой нави констатации, кои 
се однесуваат на стилско-типолошките одлики на железнодоб- 
ната керамика. Оваа керамика е аналогна на грнчаријата од 
исто време што е иозната од поодамна истражуваните желез- 
нодобни некрополи во Овчеполако-брагалничкмот регион (Ра- 
дање,17 Стар Караорман,18 кочаноко Оризаре),19 како и од го
ре наброените наоелби во Скюпзоката котлина, а ко ja досега 
беше глобалео датирава во 7. и 6. век пред н.е., без обиди да 
се согледа нејзиниот виатрешен еволутивен развој. Донес, ма- 
териј|алот од Пелиеското Градиште, како и од повеќе друш 
необјавени наогалшита, псжажува постоење на две основни 
етапи во еејзиеиот развој, со разлики во изборот на декоратив- 
ните мотиви и техниките на украсување. За постарата досега 
непозната етапа се врзува орнаментиката во вид на „лажей 
шнур", ко ja не се комбинира со најголемиот број дт>ути мо
тиви што редосвно ги има на садов·,ите во следната етапа. Врв- 
честата орнаментика одразува влијание од централнобалкан- 
скиот Басараби стил, во кој таа има доминантно место,20 и тю- 
кажува културна и етничка поврзаеоет на северномакедонско- 
то подрачје со веатрешноста на Балкаеот. Споменатите две раз- 
војви фази на железнодобната керамичка продукција неодам- 
на беа стратиграфоки јасно издвоони н неколкуте истражувави 
населби во Врањско-прешевоката котлина,21 каде се присуши 
не само истите облици на садови и изстите декоративни моти
ви, туку и потполео истите комбинации, дури и истите шаб
лона кои се резервирани за определении форми. Спорад то а, 
Врањско-орешевската котлина, Скопоко-кумановскиот басен и 
Овчеполско-брегалничкиот регион претставуваат интегрална 
ултурна и етничка целина во постарото предримско време.

17 М. Гаршанин, Археолошка ископувања у селу Радању на локали- 
тету Криви Дол, Зборник на штипскиот Народен музеј, I, Штип 1959, 
9—60.

18 И. Микулчић, Извештај са пробног ископавања халштатске не
крополе код Старог Караормана, Зборник на штипскиот Народен музеј 
I, Штип 1959, 95—100; истиот, Могили од Орлова Чука кај село Караор
ман, Зборник на штипскиот Народен музеј II, Штип, 1961, 47—62.

19 В. Санев, Могилите од Куново — Чуки кај с. Оризари — Кочан- 
ско, Зборник на Археолошкиот музеј на Македонија VIII—IX, Скопје 
1978, 7—13.

20 За Басараби стил от општо: Н. Тасић, Југословенско Подунавље 
од индоевропске сеобе до продора Скита, Нови Сад 1983, 123—134; со 
наведената литература. За керамиката од железно време на централен 
Балкан: М. Јевтић, Керамика старијег двозденог доба на централном 
Балкану, Београд 1983, со постарата литература.

21 М. Vukmanović — Р. Popović, Sondažna istraživanja gradinskih 
naselja na području vranjsko-preševske kotline, Godjšnjak CBI ХХ/18, 
Sarajevo 1982, 189—210.
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Археолошкнот матаријал од последниот културен хори- 
зонт на разгледуваеите наоѓалишта, кој му припаѓа на раната 
антика, има целосни аналогии во истоврамееата локална про
дукций од Скопската котлиеа и, заодно оо неа, одразува под- 
еднаков стелен на хелееизирана материјална култура во слот 
север оисточан дел од CP Македоеија. Богатств ото од досиашна 
сликана грнчарија, изработена под влијание на атичката црве- 
нофигурна керамика од V и IV век пред н.е., потоа ранохе- 
ленистичките црнюфирнисирани садови, могу кои има и квали- 
тетни импортни примероци, како и наедите на квалитетни ка- 
лапи за локална ироду ищи] а на теракоти, што се застапееи 
на градиштето кај Макреш, упатуваат на. поетоење на имотно 
небогат слој жители на оваа населба. За разлика од другите 
два просторно помали локалитети, таа, со својата површина 
во рамките на одбранбаниот бедам, може да ее вброи мегу 
средне шлемите предримски наседай во нашите краишта. Неј- 
зината релативио добра економска моќ се огледува и во заме
ните темели на куќите, кои ое видливи на одделеи места, а 
особено е изразана во фактот дека населбата била во целост 
фортифидираеа со бедам од камеи, што не е случај оо дру
гите две наогалишта.

О'вие локалитети крај Пчиња имаат уште одна заедничка 
характеристика со истовремените иаселби во Окопската кот
лина. Тоа е крајот на нивоото егзисгарање. Имено, и на овие 
наогалишта отсуствува керамичен материјал со форми кои се 
типични за зрелого и доцното хелеиистичко време. Оттаму, 
констатацијата дека жквотот на сите населби во Окопската кот
лина бил запрен наеднаш и цел оси о, пред средиеата на III 
век пред н.е.,22 аттсолутно треба да се прошири и на куманов- 
скиот крај. На прашањето дали оваа характеристична, и во 
севереиот дел на CP Македоиија отпито присутна појава ce 
должи на големиот продор на Келтите, во 280/279 година пред 
н.е., или пак, што е многу поверојатно, била уелована од екс- 
панзијата на Дарданците, ко] а непосредно претходела или ус
ледила, егзактен одговор можеби никоопаш нема да најдеме. 
Судејќи индиректно, слюред фрагментареите податоди од ан- 
тичките нзвори,23 овие настани се случиле едиоподруго, во вре- 
менски oncer од наколку годный, а вообичаениот архешюшки 
материјал што го ореќаваме сам по себе не е до тој степей 
хронолошки оюетлив за да овозможи прецизни разграничувања 
во така кус период. Сепак, одвреме-навреме случайно се доаѓа до 
значајни откритија на наоди кои и врз оваа научна загатка 
фрлаат повеќе сеетлост, нудејќи конкретен показатели. За жал, 
тие и порано, како и донес, не ститнуваат секогаш до музеите 
или до стручните лица. За еден таков наод од релееантното 
географско подрач je ќе стан© збор во друга прилика.

22 И. Микулчик, Старо Скоп je, 20—21.
23 F. Papazoglu Srednjebalkanska plemena u predrimsko doba, Sara

jevo, 1969, str. . . .
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ZORAN GEORGIEV

TROIS AGGLOMÉRATIONS DANS LA VALLÉE DE PČINJA AU
TEMPS PRÉ-ROMAIN

Résumé

Dans la présente oeuvre, je présente trois localités arché
ologiques au caractère d'agglomération qui jusqu'à présent ont 
été méconnues au publique spécialisé. Je les ai enregistrés et re
produit techniquement personnellement à l'occasion des recher
ches archéologiques dans la vallée de la rivière Péinja (la partie 
nord-orientale de la RS de la Macédoine).

L'agglomération de la localité »Gradište« près du village 
Pélince, à 18 km nord-est de Koumanovo (le plan No 1) se trouve 
à la position dominante, tout près de Péinja et est entourée 
de cadre extérieur conforme à la configuration du terrain même; 
elle a été protégée par les remparts de terre tassée (la digue) 
renfermant la surface de 1,1 héctares et avec le tunnel de défense 
au nord où se trouve la rampe d'accès qui mène vers une entrée 
unique. D'après les trouvailles superficielles, d'abord il y existait 
une agglomération au cours de la période enéolithique et, peut- 
êtrje au cours de la première période de l'âge de bronze. Cepen
dant, le cadre définitif de fortification a été formé au cours de 
la période de Läge de fer; le témoignage en est la céramique 
typique du VIIe et du VIa siècle a. Chr. (tableaux 1—2). D'après 
la présence de la céramique héllénisée locale (tableau 3), l'agglo
mération garda sans changement ses caractéristiques jusqu'à la 
période classique et hellénistique.

L'agglomération de la localité »Gradište« près du village 
Makreš est située à 9,6 km au sud de l'endroit Pelince, également 
à la rive gauche de Péinja. Au nord et à l'est, elle a été protégée 
par les remparts de pierre tandis que l'accès des autres côtés 
ait été empêché par les rochers naturels. La localité est assez 
endommagée par l'exploitation de pierres au fours de la période 
récente — l'entrée unique àu sud-est est complètement détruite 
(plan 2). La surface de l'agglomération était entre 1,4 et 1,7 héc
tares. Les trouvailles superficielles les plus antiques proviennent 
du premier âge de bronze (le groupe culturel Bubaij-Hum III) 
(tableau 4, 1—2) tandis que la fortification provienne de l'âge
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de fer (tableau 4, 3—13) et elle a été conservée jusqu'au commen
cement du IIIe siècle a. Chr. La dernière phase de son existence 
(Ve au 3e siècle a. Chr.) est caractérisée par la richesse extraor
dinaire de la céramique importée et locale-héllénisée (tableau 
5—6); on remarque aussi les pièoes d'argent du roi péonien 
Audoléontos (années 315—286 a. Chr.).

L'agglomération de la localité »Gradište« près du village 
Gorno Konjare se trouve à 19 km à l'ouest de Skopje, à la rive 
gauche de Péinja. Elle fut fortifiée par les remparts db terre 
et sa surfafe était de 0,7 héctares (plan 3). Au cours de l'âge 
de fer, il y avait une seule entrée au sud mais plus tard, quand 
l'agglomération se répandait hors des remparts, la dite entrée 
a perdu la fonction et à N/E, on créa une entrée nouvelle, égale
ment avec une rampe d'accès mais sans protection. La céramique 
locale provient de l'âge de fer et de la première antiquité (ta- 
belau 7) et témoigne de la vie continue de la fin du VIIe jusqu'au 
commencement du IIIe siècle a. Chr.

Si nous nous limitons au matériel archéologique des pre
miers millénaire a. Chr., toutes les trois agglomérations démon
trent la même chronologie et le même type de fortification — 
l'entrée se trouve toujours à gauche de la digue frontale. Les 
mêmes caractéristiques sont présentes dans sertaines agglomé
rations de la période pré-romaine dans les environs de Skopje, 
documentées jusqu'aujourd'hui. Ce qui est commun à toutes les 
agglomérations, c'est l'absence du matériel céramique de la péri
ode héllénistique développée ce qui prouve que toutes ces agglo
mérations de la partie nord et nord-est de la RS de Macédoine 
ont cessé à exister en même temps, au commencement du IIIe 
siècle a. Chr. Ce phénomène pourrait être lié à la forte invasion 
des Celtes en 280/279 a. Chr., mais il semble plus raisonable de 
chercher le motif dans l'arrivée et à l'établisement des Dardans 
sur le dit territoire qui jusqu'aux siècles V à III a. Chr. avait 
été peuplé par les Péones. Je pense que cet établissement a eu 
lieu juste avant l'invasion des Celtes.
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