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Душко ТЕМЕЛКОСКИ,1 
 

ГРОБНИЦИ ИЗДЛАБЕНИ ВО КАРПА 
НА ЛОКАЛИТЕТ „СУРУН“ КАЈ ГОРНО СЕЛО 

 

Апстракт  
На локалитетот „Сурун“ кај прилепското Горно село евидентирани 

се вкупно седум гробници издлабени во карпа датирани во 
доцномакедонскиот период. Се состојат од три архитектонски делови : 
дромос, преткомора и комора. Двете на м.в. „Испраена плоча“ главно се 
разликуваат од петте гробници на м.в. „Тумба“ по тоа што имаат 
дромоси со мошне поголема должина, „појачани“ со ѕидови пред влезовите. 
Преткоморите и коморите се со правоаголна или трапезоидна основа, со 
засведена или таваница на две води. Во овие гробници вероватно биле 
погребувани поимотни и лица кои имале позначајна општествена улога, а се 
поврзуваат со населбата Колобаиса.  

 
Клучни зборови  
Локалитет „Сурун“, гробници, доцномакедонски период, 

погребување, дромос, преткомора, комора, населба Колобаиса 
 
Гробниците издлабени во карпа се специфичен тип на сакрални 

објекти кои се појавуваат во доцномакедонскиот период, односно на 
преминот од III во II век ст.е. Највероватно во нив биле погребувани 
поимотни, како и граѓани кои стекнале повисок општетвено политички статус 
во текот на својот живот. На територијата на Република Македонија гробници 
од овој тип се евидентирани во три региони : гевгелискиот, битолскиот и 
прилепскиот. Пет гробници се истражени на локалитетот „Исар“ кај 
гевгелиското село Марвинци,2 додека три на локалитетот „Дибек“ во близина 
на битолското село Суводол.3  

Најголем број на гробници се евидентирани во прилепскиот дел од 
Пелагонија, односно вдолж нејзиниот северен раб. Поаѓајќи од запад кон 
исток се следи нивната позиционираност на овие локалитети : „Разбојна 
дупка“, с. Алданци,4 „Марков чардак“, с. Бело поле,5 „Сурун - потег Испраена 
плоча“, „Сурун - потег Тумба“, „Големи камења“, Вирила“ и „Грло“, сите во 

                                                 
1 Душко Темелкоски, археолог - виш кустос, НУ Завод за заштита на спомениците на 
културата и Музеј - Прилеп, ул. „Александар Македонски“, бр. 142, Прилеп, е-пошта: 
duletem@yahoo.com; 
2 Микулчиќ Г., 1988, 71; Sokolovska V., Krsteski C., 1999, 121; 
3 Месеснел Ф., 1935, 201; Јанакиевски Т., 1993, 149; 
4 Лилчиќ В., 2009, 169; 
5 Димитриоски Т., 2009, 159; 
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атар на Горно село, „Гумење“, манастир Трескавец,6 „Кукул - потег Визбата“ 
и „Кукул - потег Горни чаир“, Прилеп,7 „Дабоиќ“ и „Крклари“ под Марковите 
кули8 и „Караташ“,9 Прилеп.  

Големиот број на евидентирани локации со гробници издлабени во 
карпа во прилепскиот регион е резултат на континуиран контакт со месните 
жители. Мошне вероватно е дека и во другите два региони постојат повеќе 
локации, кои би се осознале со поинтензивна комуникација со луѓето од 
помалите населени места.    

 

 
Сл.1 - Позиција на локалитетот „Сурун“ 

 
Во овој труд ќе се задржиме на гробниците евидентирани и целосно 

истражени на локалитетот „Сурун“ кај селото Горно село, на околу 12 км. 
северно од градот Прилеп (Сл.1). Самиот локалитет е именуван според 
истоимениот висок рид кој го „штити“ атарот на селото од неповолни 
климатски влијанија од север. Гробниците се позционирани на две локации 
во неговото источно подножје и имаат иста ориентација запад - исток, со мал 
отклон кон север или кон југ. На м.в.„Испраена плоча“ истражени се две,10 
додека на м.в.„Тумба“ пет гробници (Сл.2).11 

                                                 
6 Бабиќ Б., 1959, 52; 
7 Миткоски А., Темелкоски Д., 2013, 83; 
8 Алексова Б., 1959, 67; Кепески К., 1971, 50; 
9 Вулиќ Н., 1941-1948, 190; Микулчиќ И., 1966, 80; Миткоски А., 1996, 137; 
10 Археолошки истражувања на Народен  Музеј - Прилеп во 1958 година, раководител 
Благоја Китаноски; Алексова Б., 1959, 67; Кепески К., 1971, 50; Археолошки истражувања на 
НУ Завод и Музеј - Прилеп во 1992 година, раководител Александар Миткоски; Миткоски 
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Освен гробницата означена како Гробница 5 на м.в.„Тумба“ која е 
отворена со нелегални ископувања од страна на непознати лица пред неколку 
години, сите останати гробници се отворени во подалечното минато, некои 
можеби и набргу после извршеното погребување во нив.     

 

 
Сл 2 - Ридот Сурун и неговото источно подножје 

 
Гробниците се состојат од три архитектонски елементи : дромос 

(ходник), преткомора и комора. Двете гробници на м.в.„Испраена плоча“ 
биле издлабени во порозна и мека карпа, затоа имаат поголеми оштетувања, 
за разлика од петте гробници на м.в.„Тумба“ кои се сочувани мошне подобро.  

Должината на дромосите зависи од висинскиот пад на карпата во која 
гробниците се издлабени. Карпата на м.в. „Испраена плоча“ е со благ пад, 
така да должините на дромосите на двете гробници се доста поголеми. 
Дромосот на Гробница 1 е со должина од 5,25 м., додека кај Гробница 2 
измерена е должина на дромосот од 6,70 м. (Сл.3 и Сл.4). Дромосите на овие 
гробници биле „појачани“ со ѕидови од делкани камења, чии најдолни редови 
во својата основа биле прицврстени врз црвеникав глинен слој. Ѕидовите кај 
Гробница 1 се сочувани претежно во основниот ред на камења, делимично на 
места до третиот ред во висина, додека кај Гробница 2 ѕидовите биле 
сочувани во висина од 0,80 до 0,95 м. Просторите меѓу ѕидовите биле 
поплочени со камења (Сл.5 и Сл.6).  

                                                                                                                                        
А., 1996, 137; Археолошки истражувања на НУ Завод и Музеј - Прилеп во 2012 година, 
раководител Душко Темелкоски; 
11 Миткоски А., 1996А, 89; Археолошки истражувања на НУ Завод и Музеј - Прилеп и La 
trobe универзитет,  Мелбурн, Австралија во 2011 година, раководител Белинда Д`Анџело; 
Миткоски А., Темелкоски Д., 2013, 83; Археолошки истражувања на НУ Завод и Музеј - 
Прилеп во 2013 година, раководител Душко Темелкоски; 
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Сл 3 - Основа на Гробница 1 (м.в.„Испраена плоча“) 

Сл 4 - Гробница 2 (м.в.„Испраена плоча“) 
 

             
Сл 5 - Дромос пред влез во Гробница 1 (м.в.„Испраена плоча“) 
Сл 6 - Дромос пред влез во Гробница 2 (м.в.„Испраена плоча“) 
 
Карпата на м.в. „Тумба“ во која се издлабени петте гробници е со 

поостар пад (Сл.7), така да тие имаат кратки дромоси : Гробница 1 е со 
должина на дромос од 1,50 до 2,20 м., Гробница 2 - од 1,70 до 2,20 м. (Сл.8), 
Гробница 3 - 1,40 м., Гробница 4 - 0,65 м. и Гробница 5 - од 0,90 до 1,20 м.12 
Дромосот на Гробница 3 завршува со три скалила кои водат до влезот во 
внатрешноста (Сл.9). 

 

                                                 
12 Гробниците 1, 2 и 5 имаат дромоси со различни должини на страните, за разлика од 
гробниците 3 и 4 кај кои двете страни на дромосите завршуваат на исто растојание од 
влезовите во внатрешноста, односно во преткомората; 
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Сл.7 - Поглед на м.в.„Тумба“ 

 

                     
    Сл.8 - Гробница 2 (м.в.„Тумба“)                    Сл.9 - Гробница 3 (м.в.„Тумба“) 
 
Што се однесува до внатрешностите, се јавуваат неколку форми на 

основи на преткоморите и коморите, како и изгледи на нивните таваници 
(Сл.3 и Сл.12). Преткоморите се со правоаголна форма, единствено 
Гробница 1 и Гробница 3 на м.в.„Тумба“ имаат преткомори со овална 
форма. Со оглед што таваниците на преткоморите на двете гробници на 
м.в.„Испраена плоча“ се срушени, не се знае за нивниот изглед, додека кај 
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гробниците на м.в.„Тумба“ таванците на преткоморите се сводести, освен 
кај Гробница 2 која е на две води.  

Кај коморите на гробниците се евидентирани три форми на основи: 
квадратна кај Гробница 1 на м.в.„Испраена плоча“ и кај Гробница 5 на 
м.в.„Тумба“, правоаголна кај Гробница 2 на м.в.„Испраена плоча“ и кај 
Гробница 2 (Сл.10) и Гробница 4 на м.в.„Тумба“, додека кај Гробница 1 и 
Гробница 3 на м.в.„Тумба“ коморите се со трапезоидна форма. Таваницата 
на Гробница 1 на м.в.„Испраена плоча“ е во поголемиот дел срушена, додека 
онаа на Гробница 2 на истата локација е сводеста. Сводести таваници имаат 
и коморите на Гробница 2 и Гробница 3 на м.в.„Тумба“, а Гробница 1, 
Гробница 2 и Гробница 5 на оваа локација се со комори со таваници на две 
води. 

Коритата во коморите на гробниците а во кои биле положувани 
урните со остатоците на покојниците и даровите, имаат правоаголна форма, 
освен кај Гробница 1 и Гробница 5 на м.в.„Тумба“ каде се евидентирани со 
трапезоидна, односно квадратна форма. Внатрешноста, односно комората на 
Гробница 4 на м.в.„Тумба“ е константно исполнета со вода, така да не беше 
можно осознавање на изгледот на коритото. Скоро во сите корита се слегува 
преку една скаличка.       

 

   
Сл.10 - Гробница 2  - комора (м.в.„Тумба“) 

Сл.11 - Гробница 5 (м.в.„Тумба“) 
 
Кај двете гробници на м.в.„Испраена плоча“ евидентирано е мноштво 

на дислоцирани фрагментирани мермени оплатни плочки, со кои биле 
поплочени основите на нивните преткомори и комори. Ова сознание упатува 
на тоа дека во овие гробници биле погребани лица со поголема важност во 
однос на покојниците погребани во гробниците на другата локација. 
Архитектонскиот концепт на „појачување“ со ѕидови на нивните дромоси 
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пред самите влезови исто така е во „служба“ на „издвојување“ на вечните 
живеалишта на овие покојници во однос на другите.  

Што се случувало после завршувањето на погребниот ритуал во 
гробниците издлабени во карпа? Во секој случај влезовите биле затворани со 
масивни камени плочи. Овој податок е познат од пишани историски извори 
кои говорат за погребувањето во овој тип на гробници во земјите на 
Блискиот исток, регион од каде што и всушност овој начин на погребување е 
пренесен на нашите простори. Фрагменти од влезни камени плочи се 
пронајдени при истражувањата на двете гробници на м.в.„Испраена плоча“.  

Секако важно сознание претставува евидентирањето на подебел слој 
на камења посипани со земја врз горната надворешна површина кај 
Гробница 5 на м.в.„Тумба“ (Сл.11). Претпоставка е дека и сите други 
гробници по завршување на погребувањето биле заштитени на овој начин, 
но највероватно заштитниот слој кај нив бил уништен по природен пат на 
ерозија.   

 
Сл.12 - Основи на гробници на м.в.„Тумба“ 

 
Со оглед што сите гробници без исклучок се отворени претходно, 

гробните прилози се или однесени или уништени од оние што ги отвориле. 
Со истражувањата на двете локации евидентиран е скромен движен 

археолошки материјал (Сл.13). Доминира садовата керамика, кај која од 
облици препознатливи се ехинус чинија, конусна чинија со плочесто 
извлечен венец, како и киликс. Од накит евидентирани се фибули од 
„малоазиски“ тип (една целосна од сребро и мали фрагменти од две 
бронзени), прстени и обетки од железо и бронза, глава на бронзена игла 
вкосница, сребрени монисти, конусен сребрен приврзок и бронзен висулец 
во форма на стилизирана птица. Секако поспецифичен наод претставува 
теракотната кутија - тропалка за бебе, на чија горна страна на поклопецот со 
врежување всушност е и претставено повиено бебе. Овие наоди се совпаѓаат 
хронолошки со датирањето на гробниците во доцномакедонскиот период и 
се вообичаени како гробни прилози, ритуални дарови и делови од облеката и 
накитот на погребаните покојници.    
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Сл.13 - Движни наоди 

 
За крај, нешто за населбата на која гробниците издлабени во карпа на 

локалитетот „Сурун“ припаѓале. На околу 500 м. северно од двете локации 
се издигнува низок рид познат како Мал Сурун или Орлов камен, кој 
всушност е продолжен крак на повисокиот и доминантен рид Сурун (Сл.2). 
На овој рид евидентирано е акрополно утврдување кое егзистирало од 
времето на владеење на македонските кралеви, па се до IV век од нашата 
ера, односно до доцноримскиот царски период. Но, евидентирано е 
користење на овој простор и многу порано, во енеолитот, бронзената и 
железната епоха. Во тек се археолошки истражувања со кои се откриени 
градби кои биле користени во спомнатиот временски интервал во антиката.13 
                                                 
13 НУ Завод и Музеј Прилеп во рамки на годишната проектна програма ги реализира овие 
истражувања во месеците мај и јуни, 2016 година, а под раководство на Душко Темелкоски. 
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Во рамничарскиот дел источно од ридот Сурун, при земјоделски работи 
мештаните на Горно село и на соседното село Дупјачани, континуирано 
наоѓаат движни наоди датирани во гореспомнатите периоди, како и остатоци 
од градби. Претпоставка е дека под слоевите земја лежи населбата 
Колобаиса која е спомната во антички пишани извори.14 На соседниот 
манастир Трескавец кој е позициониран под врвот Златорв а над селото 
Горно село, крстот кој е поставен на покривот на црквата е вглавен со 
античка мермерна плоча со натпис во кој се спомнува храм посветен на 
Артемида Ефеска во населбата Колобаиса.15 Мошне вероватно е да на овој 
доминантен врв покрај храмот била подигната и резиденција поврзана со 
населбата во рамницата. Со понатамошни археолошки истражувања во 
иднина можеби ќе се открие епиграфски наод кој би ја потврдил 
претпоставката дека во атарот на Горно село, вклучително и локалитетите на 
„Сурун“ и „Мал Сурун“ била позиционирана оваа населба. 

 
Summary 
Late macedoinan tombs carved into the rock are specific type of sacral 

objects in antiquity. In Prilep part of Pelagonia tombs are concentrated in large 
number. In them were buried wealthy citizens and citizens with significant social 
status. Seven tombs explored at the site “Surun” near village Gorno selo were 
probably part of the settlement named Kolobaisa. Consisting of a dromos, 
antechamber and chamber. Without exception, these tombs were opened and 
robbed in the past. In them are find ritual gifts for the dead and parts of their 
clothes and jewelry. The number of seven tombs postioned in such a small area is 
a uniqe appearance in the territory of Republic of Macedonia. 
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