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904:930.85(=16)“5/11“ 
Бранислав РИСТЕСКИ253 
 
СЛОВЕНСКИ НАОДИ ОД РАНИОТ И ПОЛНИОТ  СРЕДЕН ВЕК 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Апстракт. Во трудот се прави обид да се проследи развитокот на 

изворните словенски форми, кои, покрај ремоделираните доцноантички 
манифестации и симбиотичките словено-византиски облици, ги сочину-
ваат трите фундаментални елементи на рано и полносредно-вековната 
материјална култура на територијата на Република Македонија. Основен 
материјален извор на информации за проучувањето на овој сегмент од 
материјалната култура во времето од VI/VI до крајот на XII век се досега 
откриените населбински елементи: живеалишно-производ-ствените 
објекти и садовата керамика. 

 
Клучни зборови: материјален извор на информации, словенска 

култура, симбиотички форми, живеалишно-производствени објекти, 
садова керамика.  

 
Воведни напомени. 
Проучувањата на раните етапи од средниот век во централните делови 

од Балканскиот Полуостров, особено попродлабочените проучувања на 
грнчарството на овој простор, овозможија да се изјаснат три основни 
сегменти на раносредновековната материјална култура во Република 
Македонија: ремоделираните доцноантички/рановизантиски облици; 
материјалните манифестации од словенскиот културен круг и симбио-
тичките словено-византиски и византиско-словенски облици на 
материјалната култура.254 

При проучувањето на словенските  материјални манифестации на 
територијата на Република Македонија во текот на  раниот среден век 
(крај на VI/почеток на VIIдо средината на IXвек) и полниот среден век 
(средина на IX до крајот на XII век), примарно место заземаат населбин-
ските сегменти на материјалната култура: живеалишно-производствените 
објекти и садовата керамика. Имено, овие два сегменти на културата се 
најцеловит материјален извор на информации за социјално-економските и 
културно-цивилизациските процеси во раните етапи од средниот век на 
територијата на Република Македонија. Централно место во проучу-

                                                            
253Бранислав Ристески, доктор на археологија, научен советник во ЈНУ Институт за 
старословенска култура - Прилеп, ул. Киро Крстески-Платник бр.2 7500 Прилеп, e-mail: 
branislav.risteski@isk.edu.mk 
254Ристески Б. 2015. 
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вањето на овие процеси имаат локалитетите кои биле предмет на 
поцеловити спознајно конципирани археолошки истражувања: “Зајчев 
Рид”, с. Злокуќани,“Клучка-Хиподром” кај Скопје; “Градиште” кај с. 
Дебреште,“Маркови Кули”, Варош-Прилеп и “Св.Софија”, Охрид.  

 
Ран среден век. 
Зајчев Рид, с. Злокуќани. 
Во рамките на систематските археолошки истражувања на античкиот 

град Скупи, сектор Терми, во периодот од 1986 до 1988 година беа 
откриени остатоци од раносредновековна населба, при што беа регистри-
рани четири хоризонти од кои првите три се најнепосредно поврзани со 
најстарите средновековни објекти. 

Првиот хоризонт, распространет непосредно под хумусот, го сочинуваат 
остатоци од долните делови на станбен објект (црт.1). Куќата припаѓа на 
типот полуземјанки со правоаголна основа, со димензии 3,10 х 2,80 м.  

Носечките делови од ѕидовите на куќата биле изведени од вертикално 
поставени дрвени колја со дијаметар од 0,20 до 0,30 м, а отсуството на 
јами за плетерната конструкција упатува на заклучок дека ѕидовите биле 
изведени од хоризонтално поредени дрвени греди. Притоа, за 
стабилизирање на конструкцијата на ѕидовите од полуземјанката од 
надворешната страна биле искористени сочуваните остатоци од 
доцноантичката градба. 

Влезот во објектот, по сé изгледа, се наоѓал на источната страна. Подот 
бил изведен од компактна жолта глина, зарамнета од горната страна, а 
сегментот непосредно до ѕидовите бил незначително подигнат нагоре. Во 
западниот дел од куќата се откриени остатоци од долниот дел на ѕидана 
печка. 

Врз остатоците од станбениот објект, фрагментарно се сочувани 
остатоци од интактни културни слоеви составени од градежен шут во кои 
доминираат делови од античка градежна керамика, по сé изгледа, 
секундарно користена. Во културните слоеви нема траги кои би укажувале 
на насилна девастација на објектот. 

Вториот хоризонт го сочинуваат пет погребувања, распоредени 
непосредно врз подот од постарата куќа, а под користеното ниво на 
помладиот станбен објект. 

Фрагментарната сочуваност на остеолошкиот материјал, како и 
пореметувањата на изворната позиција, оневозможуваат во целост да се 
реконструира позицијата на погребените. Во најголем број случаи, 
погребените биле положени на грб со испружени нозе. Главата се наоѓала 
на западната страна, при што се констатирани незначителни отстапувања 
кон север или југ. Кај единственото поцеловито сочувано погребување е 
констатирана позиција на рацете врз градите. 
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Третиот хоризонт го сочинуваат остатоци од долните делови од 
станбен објект (црт. 2), позициониран непосредно под остатоците од 
помладата куќа и деловите од погребувања. Оваа куќа припаѓа на типот 
еднопросторни полуземјанки со приближно правоаголна основа. 
Димензиите на основата се 3,00 х 2,30 м. 

Ѕидовите од куќата биле изведени од вертикално поставени дрвени 
колја (дијаметар 0,18 до 0,25 м), распоредени на аглите од градбата, како и 
во средишните делови од ѕидовите. Ѕидовите од куќата биле 
конструктивно поврзани со остатоците од доцноантичката градба. 
Просторот помеѓу дрвените колја-носачи на покривната конструкција бил 
исполнет со плетер. Влезот во куќата се наоѓал на источниот ѕид. 

Подот во куќата бил изведен од црвена, наместа печена земја, 
зарамнета од горната страна. На просторот до ѕидовите подот бил 
незначително подигнат нагоре. 

Во западниот дел од станбениот објект се откриени фрагментарни 
остатоци од ѕидана печка: траги од горење и длабнатини од камења и 
дрвени колја. 

Во интактни културни слоеви, поврзани со овој хоризонт, се 
откриени фрагменти од садови од керамичкиот вид грниња кои се 
вбројуваат во производите од словенскиот културен круг (црт.3).255 
Садовите имаат срамерно високо конично тело и низок обод, закосен под 
агол од 30 до 45 степени. За изработката е особено интересно рачното 
оформување на садот и доработка на површините при статичка позиција 
на грнето. Суровината за изработка на садот се карактеризира со 
присуство на крупни кварцитни примеси.  
 Врз основа на стратиграфските согледувања и типолошките 
особености на откриените наоди, долната хронолошка граница на 
населбата може да се детерминира во последните децении на VIвек, 
додека горната хронолошка граница, со голема веројатност, може да се 
определи во крајот на VIIи првите децении на VIIIвек.256 
 Сумирајќи ги археолошките податоци од истражувањата во овој 
сектор, а поврзани со темата на овој труд, можеме да констатираме дека 
остатоците од станбените објекти се сегмент од една помала 
раносредновековна населба распространета врз остатоците во 
југоисточниот сегмент на антничкиот град Скупи. 

Клучка – Хиподром, Скопје. 
 При заштитните археолошки ископувања во 1989 – 1990 година на 
локалитетот Клучка-Хиподром се откриени остатоци од раносредно-
вековна населба, распространета врз остатоците од некропола од 

                                                            
255Ристески Б., 2002, сл. 9. 
256Ристески Б., 2002, 81. 
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доцнобронзено време.257 Фрагментарната сочуваност на деловите од 
станбените објекти не овозможува ниту воопштена реконструкција на 
градбите, ниту пак има посеопфатни индиции за просторната 
распространетост на населбата.  
 За разлика од ова, типолошката разгранетост на откриените 
фрагменти од керамичкиот вид грниња на овој локалитет, овозможува 
поцеловити сознанија за културно-цивилизациските процеси во раниот 
среден век во Скопската котлина, секако, компарирани со археолошките 
сознанија од анализата на истовремените наоди од Зајчев Рид, с. 
Злокуќани.258 
 Имено, покрај керамичките садови од видот грниња кои укажуваат 
на континуитет на доцноантичките облици, како и пројава на 
симбиотички словено-византиски форми од раниот среден век, на лок. 
Клучка-Хиподром, Скопје се откриени садови кои, без сомнение, можат 
да се вбројат меѓу егземпларите од словенскиот културен круг. Првиот 
тип грниња од оваа група (црт.4) имаат ниско конично тело и 
пропорционално низок, слабозакосен обод, додека вториот тип, исто така, 
имаат ниско конично тело и сразмерно низок обод, но закосен под агол од 
15 до 30 степени. И за садовите од двата типа е карактерстично целосното 
оформување на рака и изработка од суровина со крупни кварцитни 
примеси, како индикатор за технолошката постапка добивање на 
суровина.  
  
Градиште, с. Дебреште. 
 Во 1984 година, во рамките на систематските археолошки 
истражувања на лок. Градиште кај селото Дебреште се откриени остатоци 
од раносредновековна населба, при што во целост се откриени долните 
сегменти од еден станбен објект.259 
 Куќата претставува полуземјанка (вкопана во подлогата околу 0,30 
м) со приближно правоаголна основа со димензии 2,68 х 3,20 м. 
Откриените длабнатини за носечки вертикално поставени дрвени греди 
укажуваат дека куќата имала двосливен покрив. Ѕидовите на потесните 
страни од градбата се изведени од плетер и кал. На една од потесните 
страни бил позициониран влезот, а спротивно од него била позиционирана 
масивна камена печка. Подот бил изведен од набиена  земја, зарамнета од 
горната страна. Евидентирани се интервенции врз подот и долните делови 
од ѕидовите, несомнено реконструкција предизвикана од оштетување на 
овие сегменти од градбата. 

                                                            
257Митревски Д., 1995. 
258Ристески Б., 2004; - Ристески Б., 2015. 
259Бабиќ Б., 1995:154. 
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Врз основа на археолошките податоци, куќата, а со тоа и оваа фаза од 
раносредновековната населба на локалитетот Градиште кај селото Дебреште, 
со сигурност може да се датира во VIIIи првите децении на IXвек. 
 Во културните слоеви кои му соодветствуваат на нивото на 
користење на градбата, се откриени два типа керамички садови од видот 
грниња од словено-византискиот културен круг, како и фрагменти од 
црепни во стручната литература најчесто атрибуирани на Словените.  
 Полн среден век. 
            Средновековниот Прилеп – протоурбана фаза. 

Со систематските археолошки истражувања на просторот од 
археолошкиот комплекс Маркови Кули, Варош - Прилеп260, како и со 
сеопфатните ревизиони истражувања, реализирани во последната 
деценија261, се изјаснетиструктурата, просторниот распоред и хроноло-
гијата на протоурбаната фаза на средновековниот Прилеп (фот. 5 и 6).262 
 Покрај фортификацијата, која, по сé изгледа, има ефемерен 
карактер263, протоурбаната фаза на средновековниот Прилеп ја сочинуваат 
два основни сегменти: живеалишно-работни целини и некрополи. 
 Одделните живеалишно-производни целини и најнепосредно со 
нив поврзаните некрополи се позиционирани на засебни просторни 
целини – платоа, при што меѓусебно се поврзани со креативен систем на 
патеки. Ваквиот просторен распоред на основните сегменти, несомнено, 
говори дека се работи за протоурбана населба од разбиен тип, при што 
многу е веројатно дека заокружените целини имаат фамилијарен карактер. 
 Станбено-работните целини од населбата се разместени на горните 
(“Сред Кули”, “Рамниште” и др.), како и врз западните, јужните и 
источните падини на ридот Маркови Кули (“Св.Никола”, “Св.Димитрија”, 
“Поткули” и др.). 
 Станбен сегмент. Живеалишниот сeгмент од градбите 
најнепосредно се поврзува со пораните, како и со истовремените станбени 
објекти од словенскиот културен круг со тоа што, поради спецификите на 
теренот, кај куќите од Маркови Кули се јавуваат максимално 
индивидуализирани решенија. 
 Сите досега откриени станбени објекти се надземни градби и, по 
правило, имаат четвороаголен тлоцрт, соодветно на податливоста на 
теренот за изведба на бараното решение. Подлогата за изведба на градбите 

                                                            
260Бабиќ Б., 1986. 
261Ревизионите истражувања се изведени во рамките на научноистражувачкиот проект 
“Доцноантички и средновековни населби во Северна Пелагонија”, (2003-2005 г.), главен 
истражувач д-р Бранислав Ристески..  
262 Истражувања се изведени во рамките на научноистражувачкиот проект 
“Доцноантички и средновековни населби во Северна Пелагонија, Мариово и Порече”, 
(2008-2011 г.), главен истражувач д-р Бранислав Ристески.  
263Ристески Б., 2016. 
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се состои од набиена замја, гранитна карпа или комбинација на двете 
подлоги. Исклучително важен сегмент, особено во горните партии од 
ридот, бил системот за заштита од поројните води, најчесто решаван како 
систем на одводни канали и подови од дрвени греди подигнати врз дрвени 
базиси. 
 Конструкцијата на ѕидовите се состоела од вертикално поставени 
дрвени столбови-носачи и плетерна исполна помеѓу нив. Многу често 
масивни дрвени носачи, вкопани во подлогата, биле поставувани на 
просторот помеѓу аголните столбови. Најчесто, кога тоа го овозможувала 
конфигурацијата на тернот, вертикалните делови од карпите биле 
користени како ѕидови на објектите за што сведочат трагите од доработка 
на  вертикалните делови од гранитните карпи. 
 Покривите на куќите се состоеле од масивни дрвени греди со 
овален или четвороаголен пресек. Покривите имале едносливни или 
двосливни решенија, прекривани со слама или сено. 
 Вратите во куќите најчесто биле со едноставна конструкција – без 
особено потенцирање на праговите, довратниците и надвратниците. 
Тесните длабнатини, констатирани во близина на довратниците, говорат 
дека вратите биле поставени врз вертикална оска. 
 Фрагментарно сочуваните остатоци говорат дека во внатрешноста 
на станбените градби биле распоредени отворени огништа и легла со 
правоаголна или квадратна основа, најчесто вдлабени во карпа. 
 Работен сегмент. Вториот дел од овие повеќефункционални 
целини го сочинуваат објектите наменети за подготовка на храна, чување 
на домашни животни, изработка на предмети и сл., именуван како работен 
сегмент. 
 По правило, овој фонд на активности се изведувани на отворено 
или во рамките на сразмерно пространи, покриени градби – настрешници.  
 Основата на овие градби најчесто е четириаголна, но се среќаваат и 
егземплари максимално подредени на обликот на податливиот простор. 
 За разлика од станбените градби, подлогата за работните објекти е 
само грубо зарамнувана, независно дали се работи за земјена или камена 
подлога. 
 Конструкцијата на овие објекти се состои од масивни дрвени 
столбови поставувани на аглите од градбите, а многу често во 
конструктивна улога се користени околните гранитни карпи. 
 Овие објекти најчесто не биле затворани со ѕидови, но се познати 
единечни примероци кога се користени плетени прегради во цела висина 
или до одредено ниво од градбата. Треба да се напомене дека како и кај 
станбените објекти, многу често вертикалните страници од гранитните 
карпи биле користени во функција на периметрални или преградни 
ѕидови. 
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 Подеднакво како и кај куќите, покривот на работните простории е 
изведен од дрвени греди со овален или четириаголен пресек, распоредени 
на една или две води. Од горната страна на покривната конструкција биле 
поставувани слама, сено и сл. 
 Влезовите, онаму каде што имало плетерни ѕидови, се правеле од 
преплетени гранки прекриени со кал. Нема траги од посложена 
конструкција на влезовите (прагови, довратници, надвратници). 
 Во согласност со функцијата, во голем дел од градбите се 
откривани објекти поврзани со складирање и подготовка на храна: јами, 
корита, дибеци, мелници и системи за цедење сок од грозје. 
 Некрополи. Со досегашните теренски истражувања на просторот 
од ридот Маркови Кули се констатирани три некрополи кои се поврзуваат 
со протоурбаната фаза, а кои го дефинираат и просторниот распоред на 
средновековниот Прилеп од IX/Xдо почетокот на XIIвек. 

“Некрополата Маркови Кули” eпозиционирана врз југоисточните 
падини од ридот, “Гробишта” се наоѓа во југозападното подножје, а 
“Поткули” во источното подножје од Марковите Кули. 
 На овие три некрополи досега се истражени околу 270 гробови, при 
што не е исклучена можноста дека во овој период се користени дел од 
единечните гробови  распространети врз карпите на ридот Маркови Кули, 
како и дел од постарите антички некрополи, исто така, вкопани во карпа. 

Гробовите најчесто имаат трапезоидна основа. Погребувањето е 
реализирано според христијански ритус. 

Типолошко-хронолошките карактеристики на наодите откривани 
во гробовите го потврдуваат користењето на овие некрополи во рамките 
на протоурбаната фаза на средновековниот Прилеп.264 
 Покрај наодите откривани при истражувањата на некрополите и 
карактерот на откриените станбено-живеалишни објекти, круцијално 
место во културно-хронолошкото детерминирање на протоурбаната фаза 
на средновековниот Прилеп имаат големиот број наоди од садова 
керамика, особено примероците од керамичкиот вид грниња и црепни. 
 Садовите од керамичкиот вид црепни имаат масивно дно и ниски 
слабо закосени ѕидови, а во изработката е користена елементарно 
обработена суровина и техника на целосно рачно оформување. 
 Фрагментарно сочуваните грниња најчесто имаат ниско конично 
тело и слабо закосен пропорционално низок обод со што се поврзуваат со 
садовите од словенскиот културен круг како и со поразвиените етапи од 
словено-византиските садови од овој вид. Заедничко за изработката на 
овие садови е користењето на внимателно обработена суровина и 
дооформување на грнчарско коло со сразмерно мали технички можности. 
  
                                                            
264Бабиќ Б., 1986, 192-195; - Манева Е., 1992,186-215. 
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Св.Софија, Охрид. 
 Иако досега нема поопстојни податоци за распоредот на 
структуралните населбински сегменти од најраните етапи на 
средновековниот Охрид, со голема веројатност може да се претпостави 
еднаков или сличен просторен распоред и структура со објектите од 
протоурбаната етапа на средновековниот Прилеп. 
 При конзерваторските зафати во горните делови од црквата 
Св.Софија во Охрид се откриени голем број на средновековни керамички 
садови.265 Меѓу овие наоди се констатирани и единечни примероци на 
грниња кои, според формално-технолошките карактеристики, можат да се 
вбројат во садовите од словенскиот културен круг. 
 Грнињата имаат ниско конично тело и сразмерно низок, слабо 
закосен обод. Изработувани со од елементарно обработена суровина, а 
при оформувањето е користена техника на парче и дополнителна 
обработка на површините на грнчарско коло со мали технички можности. 
Површините се декорирани со единечни, плитко врежани прави и 
брановидни линии. Печењето е изведено при сразмерно ниска контрола на 
термичкиот процес.  
 Според условите на откривање, како и според формално-технолошките 
карактеристики, овие садови можат да се датираат во X-XII век.  

 
Заклучни согледувања. 
Иако малубројни, досега познатите населбински наоди овозможу-

ваат, во општи црти, да се изјаснат особеностите на словенската култура 
во раниот и полниот среден век на територијата на Република Македонија. 

Раниот среден век (последни децении наVI/почеток наVII до 
средината на IX век) е обележан како време на интензивни миграциони 
процеси, првенствено детерминиран со населувањето на Словените во 
средишните делови од Балканскиот Полуостров и оттаму се разбирливи сé 
уште изворните словенски форми во населбинските сегменити од 
материјалната култура на територијата на Република Македонија. 

Досега познатите живеалишно-производствени објекти припаѓаат 
на општо познатиот тип на полуземјанки со правоаголна или квадратна 
основа, при што ѕидовите и покривите се изведени од дрво. Подовите се 
состојат од набиена земја, зарамнета од горната страна, а основен 
инвентар на станбените објекти се огништата и печките со незначителни 
разлики во техничките решенија. 

Садовите кај кои е можна реконструкција на обликот припаѓаат на 
керамичките видови грниња и црепни. Својствено за технологијата на 
нивната изработка е користењето на елементарно обработена суровина, 
моделирање со дополнителна обработка на површините и печење при 

                                                            
265Алексова Б.1966.  
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слаба контрола на термичките процеси. Карактеристични форми на 
грниња се типичните словенски садови со високо или ниско конично тело 
и слабо закосен, сразмерно низок обод. 

Во текот на полн среден век (средина на IX до крај на XII век) 
следиме понатамошен развиток на словенските форми, што соодветствува 
на процесите на стабилизација на доминантното словенско население, а 
кое, во значителна мера, ги задржува изворните материјални облици од 
претходната етапа.  

Ремоделираните станбено-производствени објекти се надземни 
градби, кои и понатаму имаат правоаголна или квадратна основа, при што 
ѕидовите и покривите се изведени од дрво. Подовите се состојат од 
набиена земја, зарамнета од горната страна, а основен инвентар на 
станбените објекти се огништата и печките со незначителни разлики во 
техничките решенија. Така, живеалишно-производните објекти во рамките 
на протоурбаната фаза на средновековниот Прилеп, без сомнение, 
претставуваат директно продолжение на раносредновековните објекти од 
овој вид во средишните делови од Балканскиот Полуостров, при што е 
евидентна исклучителната инвентивност и градбена вештина во 
просторното уредување и изведба на објектите, подеднакво на повисоките 
сегменти од ридот, како и во подножјето на Марковите Кули. 

Меѓу керамичките садови, кај кои е можна реконструкција на 
обликот, се евидентирани примероци од видовите црепни и грниња. 
Додека кај црепните и понатаму продолжува елементарната техника на 
изработка, кај грнињата е евидентен напредокот во степенот на 
обработката на суровината, оформување на грнчарско коло со мали 
технички можности, најчесто со користење техника на парче, како и 
печење при повисок степен на контрола на термичките процеси. Меѓу 
облиците на грниња најчесто се застапени садовите со сразмерно ниско 
или високо конично тело и слабо закосен, пропорционално низок обод. 
 

Summary 
In the territory of The Republic of Macedonia, as a segment of the 

central Balkan cultural area, in the period of the late VI/early VII century till the 
end of the XII century we can see proportionally large number of material 
manifestations of authentic Slavic culture, most evidently in the settlement 
segments: the living facilities and pottery. 

In the Early Medieval Ages (the late VI/early VII century till the end of 
the XII century), which was marked with the Slavic settling of the core parts of 
the Balkan Peninsula, material manifestations of Slavic culture are represented 
to us with habitation -production facilities from the semi pit-house type and 
pottery from the “grne”(pot) type and the “crepna” (large shallow earthen vessel 
for baking large loaves of bread) type, made by an elementary technically-
technological level. Remains from habitation -production facilities and 
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fragments from pottery are found in the region of Skopje (Zajcev Rid, 
Zlokukani and Klucka-Hipodrom, Skopje) and Northern Pelagonija (site of 
Gradiste, Debreste). 

The further development of authentic Slavic forms in the High Middle 
Ages (middle of the IX to the end of the XII century) can be seen within the 
proto urban stage of medieval Prilep (habitation-production facilities, pottery 
etc.) and the beginning stages of medieval Ohrid(pottery). The habitation-
production facilities have rectangular or square layout plan and are dominantly 
made of wood. Material manifestations from this kind can be seen in the pottery 
types “crepna”and “grne”, in which within the “grne” type we can follow an 
evident technological development through all production stages: getting the 
raw material, shaping, surface treatment and firing. 

In both stages of the Middle Ages in the territory of The Republic of 
Macedonia authentic Slavic culture coexists at the same time with remodelled 
late antique shapes and the symbiotic Slavic-Byzantium forms of material 
culture, from which we can see an evident mutual formally-technological 
influence.      
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