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Почитувани читатели,
Почитувани колеги,
Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови” кое како и години наназад
така и овој пат ќе понуди автентични материјали и нови сознанија од областа на
историјата, заштитата и презентацијата на движното и недвижното културно
наследство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија,
историја на уметноста, епиграфика....
Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги од редот на вработени во
оваа институција, но и трудови на колеги кои работат во различни сфери во
културните и научнитеинституции ширум републиката.
Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение
на корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе
ги најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме за тоа
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место
во некој иден ваков број.
Како и секое претходно, и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги и
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни
трудови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста.
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и за секаква асистенција во
врска со аплицирањето за учество во Зборникот.

Претседател на Редакцискиот одбор

в.д.Директор

Енгин Насух

д – р Мери Стојанова
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УДК 069.51:903.23(497.774/.775)“636/637”

Александар МИТКОСКИ1
КУЛТНИ ПРЕДМЕТИ ОД ВРЕМЕТО НА ЕНЕОЛИТОТ
ОД ПРАИСТОРИСКАТА ЗБИРКА
НА Н.У.ЗАВОД И МУЗЕЈ - ПРИЛЕП
Апстракт: Во праисториската збирка на Н.У.Завод и Музеј, Прилеп, покрај
бројниот движен археолошки материјал од времето на енеолитот, се наоѓаат и
повеќе предмети со култна намена, култни садови, модели на куќи, култни
масички – жртвеници, и керамички модели на лебови. Истите се добиени по пат
на археолошки рекогносцирања и археолошки истражувања a потекнуваат од
повеќе локалитети кои во овој временски период егзистирале на просторот на
прилепскиот дел на Пелагонија и Мариово.
Клучни зборови: Пелагонија, Мариово, енеолит, култни садови, модели на куќи,
култни масички – жртвеници, керамички модели на лебови.

Меѓу бројниот движен археолошки материјал со кој располага праисториската збирка на Н.У.Завод и Музеј, Прилеп се наоѓаат и поголем број
на предмети поврзани со духовниот живот, култот и религијата на заедниците кои ги населувале овие простори во времето на енеолитот. Во даденава ситуација станува збор за: култни садови, модели на куќи, култни
масички – жртвеници и керамички модели на лебови.
Истите се добиени по пат на археолошки истражувања, пред сé на
локалитети кои се наоѓаат на просторот на Пелагонија: Могила село
Сенокос,2 Крушеанска Чука село Врбјани,3 Големи Камен село Лопатица,4
Маркови Кули, Прилеп5 и Градиште село Дебреште6 како и во Мариово на
локалитетот Трештена Стена село Манастир.7 Одреден број од нив се добиени и по пат на археолошки рекогносцирања извршени на локалитетите:
Присои село Кутлешево во 1956 година, Палатица село Штавица во 2000
година, Каракамен село Шелеверци во 2012 година, Тумба село Боротино
во 2016 година, а во Мариово на локалитетот Градиште, село Манастир во
1999 година.

1

Археолог, кустос советник, Александар Миткоски, Н.У. Завод и Музеј, Прилеп, ул.
Александар Македонски бр. 142, amitkoski@yahoo.com
2
Темелкоски Д. - Миткоски А, 2006, 55
3
Темелкоски Д., 1999, 33
4
Темелкоски Д. - Миткоски А, 2008, 115
5
Цнотливи Е., 1990, 63
6
Babić, 1965, 62
7
Миткоски А., 2011,125
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КУЛТНИ САДОВИ
Кај култните садови се разликуваат два типа, антропоморфни и
зооморфни и истите потекнуваат од четири локалитети, Трештена Стена,
Големи Камен, Крушеанска Чука и Могила, Сенокос.
АНТРОПОМОРФНИ САДОВИ
Во случајов станува збор за предмети кои во себе ги содржат
функционалноста и формата на садот, но и визуелните елементи на култната скулптура, поради што и се нарекуваат антропоморфни садови.
Врзани за обележјата на одредени религиски предлошки, на некои од садовите им се придаваат функции карактеристични за човечкото тело. На тој
начин, овие садови добиваат форма која потсетува на стилизирана фигура
на човек, или пак на некои од нив се претставуваат и други анатомски
карактеристики кои асоцираат на неговото тело. Интересно е и тоа што на
значително поголем број од овие т.н. антропоморфни садови се присутни
специфични женски атрибути.8 Антропоморфните садови најрано се
констатирани во времето на неолитот, при што нивната изработка не завршува со крајот на истиот, туку тие продолжуваат да егзистираат во наредните праисториски периоди. 9
Антропоморфните садови потекнуваат од два локалитети, Трештена
Стена и Големи Камен.
ЛОКАЛИТЕТ ТРЕШТЕНА СТЕНА
Од локалитетот Трештена Стена потекнува еден антропоморфен сад
кој е во облик на женска фигурина со пластично назначени гради, раце во
вид на извлечени брадавици и со висок цилиндричен врат кој во горниот
дел е со изливник. Садот е со мазнети површини, добра фактура и кафеава
боја ( Т.I, 2,2а).10
ЛОКАЛИТЕТ ГОЛЕМИ КАМЕН
Од локалитетот Големи Камен потекнува еден култен пехар кој е на
висока цилиндрична нога со полутопчест реципиент, косо засечен нанадвор.11 На предната страна тој е вконпониран така што претставува антропоморфен лик, при што држалката на садот игра улога на нос а лево и
десно од неа, со врежување се претставени очи и веѓи. Странично од
коренот на држалката, веднаш под венецот, симетрично се поставени две
мали тунелести хоризонтално продупчени држалки, кои можеби и претставуваат уши. Задната страна на пехарот украсена е со врежани штрафирани
8

Наумов Г., 2006, 60
Наумов Г., 2006, 68, Т. I,1, 9, Т. VI, 10 – 12, Т. VII, 1-3, 5, 9
10
Колиштркоска - Настева И., 2005, 9, кат. бр. 81; Naumov G., 2008, 93; Миткоски А.,
2011,135, Т. XI, 22, Т. XXVI, 7
11
Темелкоски Д. - Миткоски А, 2008, 116
9
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триаголници и лента во форма на буквата “V“. Десниот образ кој е зачуван,
украсен е со врежани паралелни низи од штрафирани триаголници, од кои
едната е со висечки, а другите две со спротиставени триаголници.
Украсена е и ногата и тоа со спротиставени, неизменично поставени
триаголници и цик-цак лента, повторно штрафирани (Т. II, 1, 1а, 1б, 1в).12
ЗООМОРФНИ САДОВИ
Зооморфните садови потекнуваат од четири локалитети, Трештена
Стена, Големи Камен, Крушеанска Чука и Могила, Сенокос.
ЛОКАЛИТЕТ ТРЕШТЕНА СТЕНА
Зооморфниот сад од локалитетот Трештена Стена е со поголеми
димензии, во облик на бик со реципиент на грбот, претставен во движење во скок, при што задните нозе се испружени наназад и како да лебдат во
воздух. Во коренот на роговите и долниот дел на масивниот врат се наоѓаат
помали кружни отвори низ кој најверојатно се протнувал конец, со кој
садот се влечел по свежо изораната нива. Најверојатно долго бил во употреба во култот на пролетното сеење на житото што се гледа по големата
излижаност од долната страна (Т.I,1). Сличен култен предмет, но со
помали димензии, пронајден е на под од градба од II хоризонт на живеење
(Т.I,3).13
ЛОКАЛИТЕТ ГОЛЕМИ КАМЕН
Од овој локалитет потекнува фрагментиран култен сад во облик на
желка со елипсовиден реципиент на грбот. Фактурата е добра а бојата
црвенкаста (Т.I,4, 4а, 4б).14
ЛОКАЛИТЕТ КРУШЕАНСКА ЧУКА
Од локалитетот Крушеанска Чука ќе го спомниме малото култно
сатче со елипсовидна форма, нестабилно и неназначено дно со мала
брадавичеста апликација на предната страна, а во внатрешноста на реципиентот мала фигуринка на животно. Фактурата е добра а бојата сивокафеава
(Т.I,6).

12

Темелкоски Д. - Миткоски А, 2008, 116 – 117, Т. I,1,2, Сл.4; Јовчевска Т., Миткоски А., 2010,108, Сл..6, Со археолошки рекогносцирања извршени во 2011 година
на локалитетот Бакарно Гумно, кај село Чепигово, пронајден е фрагмент од сад со слична
декорација
13
Миткоски А., 2011,135 - 136 , Т.V,24, Т. XXVI, 13,14
14
Темелкоски Д. - Миткоски А, 2008, 116, Сл.3; Гарашанин Д., 1968, 251, с. 23; Медовиќ
П., 1992, 221, Т. I, II
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ЛОКАЛИТЕТ МОГИЛА
Од времето на енеолитот од локалитетот Могила потекнува еден
фрагментиран зооморфен жртвеник во облик на жаба со шупливо тело, очи
назначени со кружни убоди а уста со подлабоко врежана линија. Фактурата
е добра а бојата кафеава (Т.I,5).15
КОНТЕКС НА ПРОНАОЃАЊЕ
ЛОКАЛИТЕТ ТРЕШТЕНА СТЕНА
Како што спомнвме погоре, од овој локалитет потекнуваат два
култни садови, антропоморфен и зооморфен. И двата се пронајдени во една
градба на нивото на IV хоризонт на живеење. Внатрешноста на градбата
била поделена на два дела, односно на една поголема и една помала
просторија. Во северозападниот дел на помалата просторија се наоѓаат
неколку култни објекти: огниште со правоаголна форма, конструкција со
издолжена форма и масивно столбесто тело, како и жртвена маса со
правоаголна форма и поголеми димензии. На околу 0,20 м северозападно
од жртвената маса, на подот беше пронајдена конструкција направена од
глина со правоаголна форма и поголени димензии. На едниот крај на
конструкцијата се наоѓа полукружен испакнат дел, додека од надолжната и
едната потесна страна се забележуваат отпечатоци од цепена штица. Се
добива впечаток како таа да стоела во просторот над жртвената маса, но
вклопена во рамките на некаква дрвена конструкција. На југоисточниот
агол од конструкцијата лежеше антропоморфниот сад, повеќе кружни
прешлени, минијатурно сатче во форма на пехар, предмет од камен во
форма на фалус, а покрај северозападниот агол тесто од земја во облик на
"сомунче" или "леб", за кое ќе стане збор нешто подолу. 16
Зооморфниот жртвеник во облик на бик со реципиент на грбот, пак
е пронајден во поголемата просторија на оваа градба, култно “погребан“ во
една јама. Она што треба да се истакне е и тоа дека јужно од него, односно
во југоисточниот дел на оваа просторија пронајдени се поголем број на
фрагменти од модели на куќи, како и повеќе фрагменти од жртвеници со
рамен реципиент, украсени во техника на браздесто врежување или со
кружни убоди, култни предмети за кои, исто така, ќе стане збор нешто
подолу. 17
ЛОКАЛИТЕТ ГОЛЕМИ КАМЕН
И од овој локалитет потекнуваат два култни садови, антропоморфен
и зооморфен. Ситуација во која се пронајдени двата култни предмети е
многу интересна и досега единстена кај нас од овој временски период.
15

Темелкоски Д., Миткоски А., 2006, 69, Сл. 19
Миткоски А, 2011,129
17
Миткоски А, 2011, 128, Миткоски А., 2017а, 195. Т.XVI
16
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Имено, со археолошките истражувања кои се извршија на овој локалитет
во 2003 година, беа пронајдени делови од градба поставена меѓу неколку
големи карпи, при што како ѕидови за истата се искористени и делови од
вертикалните рамни површини на карпите. Особено интересна е ситуацијата во просторот на Сондата II која укажува на тоа дека во случајов
станува збор за посебен простор од градбата кој служел за домашни култни
потреби. Имено, пред двете карпи кои се искористени како ѕид најнапред
имало ритуално палење на оган, а траги од горење се видливи и на самите
карпи. Со овој чин просторот пред карпата како и самата карпа биле
исчистени, најверојатно од лоши земни сили, а со самото тоа просторот
бил подготвен за изведување на следните постапки. Потоа следувало
нанесување на глината и тоа во повеќе слоеви, при што во неа биле ставени
и фрагментите од пехарестиот керамички сад како и од зооморфниот сад во
форма на желка, како и повеќе мали речни камчиња со овална форма. 18
Ситуацијата која е откриена во просторот на Сондата II е со силно
култно значење, односно истата наведува на заклучок дека тоа е простор
во кој се вршеле активности со култна и магиска содржина, а со значење
само во кругот на самата градба. Ова, секако, се само првични согледувања
од причини што беше истражен само дел од самата градба, а додека останатиот беше целосно уништен.19
ЛОКАЛИТЕТ КРУШЕАНСКА ЧУКА
Малото култно сатче во инвентарната книга се води како површински наод пронајдено на овој локалитет во 1979 година.
ЛОКАЛИТЕТ МОГИЛА СЕЛО СЕНОКОС
Зооморфниот жртвеник во облик на жаба пронајден е во Сондата II
на нивото на откопот 3, на кое, покрај бројниот археолошки материјал од
времето на доцниот неолит, се пронајдени и неколку фрагменти од енеолитскиот период, како и една игла за шиење изработена од бронзена жица
со правоаголен пресек, зашилена на едниот крај а на другиот се наоѓа
издолжена дупка за конец и во овој дел истата е украсена од двете страни
со попречно врежани линии.20
МОДЕЛИ НА КУЌИ
Моделите на куќи потекнуваат од 4 (четири) локалитети од кои три
се од просторот на Пелагонија: Каменица, Могила и Големи Камен (Т.III) а
еден од Мариово од локалитетот Трештена Стена (T.IV). Тие претставуваат предмети кои влегуваат во репертоарот на најоригиналните и
најрепрезентативните керамички артефакти од неолитот во Република
18

Темелкоски Д. - Миткоски А, 2008, 116, План 1
Јовчевска Т., - Миткоски А., 2010,109,111
20
Темелкоски Д., Миткоски А., 2006, 68, Сл. 15
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Македонија. Станува збор за предмети со специфичен изглед, односно за
комбинација на куќа и човечка фигура. Составена е од два основни
елементи: долу е шупливиот кубичен дел кој ја претставува куќата, со
неколку отвори, а горе антропоморфниот цилиндер кој, исто така, е
шуплив со отвор во горниот дел. Овој цилиндер се надоврзува на покривот
од претставената куќа, а обликуван е во вид на човечка глава, или човечка
фигура, при што во вториот случај редовно се присутни женските полови
обележја.21 Моделите на куќи карактеристични се за средниот неолит со
неколку засебни типови кои гравитираат кон младиот неолит и, според
некои автори, веќе во текот на доцниот неолит овој тип на објекти
излегуваат од употреба. 22 Со оглед на фактот што досега не е објавен ниту
еден примерок од Република Македонија, од времето на енеолитот, многу е
тешко да се направат некакви аналогии или било какви други споредбени
анализи со енеолитските керамички модели на куќи пронајдени на
локалитетите во прилепскиот дел од Пелагонија и Мариово. Од овие
причини, аналогии ќе треба да бараме во моделите на куќи од времето на
неолитот заради тоа што и ова, всушност, е неолитска традиција која
продолжила да се применува и во времето на енеолитот. Она што треба да
се истакне е и тоа што, иако се работи за два различи хронолошки периоди,
неолит и енеолит, сепак, истите покажуваат бројни сличности како во
начинот на изработката, формата а, секако, и намената, односно во времето
на енеолитот на просторот на прилепскиот дел на Пелагонија и Мариово се
употребувале сите типови и варијанти на модели на куќи кои се
употребувале и во времето на неолитот и тоа и оние што се
карактеристични за Амзабегово – Вршничката, така и оние за Велушко –
Породинската културна група.23 Ова и од причини што во даденава
ситуација најверојатно се работи за длабоко вкоренета неолитска традиција
која продолжила со ист интензитет и значење да се применува и во времето
на енеолитот.
КОНТЕКС НА ПРОНАОЃАЊЕ
ЛОКАЛИТЕТ ТРЕШТЕНА СТЕНА
Поголем број од фрагментите од модели на куќи на локалитетот
Трештена Стена се пронајдени во крајниот југоисточен дел од
истражуваниот простор, во квадратите 1,2,6,7 останатите во северниот, во
Сондата II и во квадратите 9,10,17 и 20 а само еден во Сондата IV. Притоа
распоредени по хоризонти на живеење најмногу фрагменти се пронајдени
во Хоризонтот 4 а додека во хоризонтите 1 и 3 по два фрагменти (Т. IV, 1,
2).24
21

Миткоски А., 2017а,190
Митревски Д., 2013,104
23
Миткоски А., 2017а,190
24
Миткоски А., 2017а,195,Т. XIII, Т. XIV,2 Т. XVI - XX
22
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ЛОКАЛИТЕТ ГОЛЕМИ КАМЕН
Најголем број од фрагментите од модели на куќи на локалитетот
Големи Камен се пронајдени во сондите I и II еден помал фрагмент
пронајден е во контролниот профил помеѓу сондите I и II а друг поголем
фрагмент од кубусот во исфрлената земја. Само еден фрагмент од модел на
куќа пронајден е при археолошките рекогносцирања извршени во 2000
година. 25
ЛОКАЛИТЕТ КАМЕНИЦА, ПРИЛЕП
Материјалот од локалитетот Каменица, Прилеп, добиен е по пат на
археолошки рекогносцирања извршени во 1955 година (Т. III, 1, 2).26
КУЛТНИ МАСИЧКИ – ЖРТВЕНИЦИ
Кај овие култни предмети се разликуваат два типови: култни
масички – жртвеници со рамен реципиент и култни масички – жртвеници
на три и четири нозе.
Култни масички – жртвеници со рамен реципиент обично имаат
конусно тело и мазнети површини. Најчесто се украсени со кружни и
овални убоди, или во техника на браздесто врежување. Најмногу
фрагменти од култни масички се пронајдени на Трештена Стена и тоа во
сите хоризонти на живеење. Обично се украсени со кружни, правоаголни
(I,II,III,IV,V,VI хоризонт), овални или триаголни убоди, понекогаш
исполнети со бела инкрустрација (VI хоризонт), во техника на обично
врежување или во техника на браздесто врежување (IV,V,VI хоризонт) (Т.
II, 3 – 6, Т. V, 1, 4 ).27
Фрагменти од слични култни масички - жртвеници пронајдени се и
во Големи Камен (Т. II, 2),28 Бакарно Гумно,29 Маркови Кули (Т. II, 8 - 9),30
Палатица (Т. V, 6,7)31, Присои (Т. V, 12),32 Каракамен (Т. V, 8),33 Тумба (Т.
V, 3), Дебреште (Т. V, 2), Градиште (Т. II, 7) а еден ваков фрагмент
потекнува и од “непознат“ локалитет34, како и од Црнобуки.35
25

Миткоски А., 2017а,194,Т. IV – VII, Т. XI
Миткоски А., 2017а,193,Т. II,1
27
Миткоски А, 2011, 136, Т. V, 9, Т. XIII, 6, 35, T. XX, 12, 13, T. XXI, 4, T. XXIII, 11, 13, 7,
T. XXV,5, T. XXVI, 9
28
Темелкоски Д. - Миткоски А, 2008, 120, Т. IV, 19, Т. VIII, 2
29
Со археолошки рекогносцирања извршени во 2011 година на овој локалитет пронајден е
фрагмент од култна масичка украсен во техника на графитно сликање
30
Цнотливи Е., 1990, 65, Ил. 41, 5, 44, 7
31
Археолошки рекогносцирања извршени во 2000 година од страна на горе потпишаниот
32
Археолошки рекогносцирања извршени во 1958 година
33
Миткоски А, 2012, 11, Т. V, 6
34
Миткоски А., 2017, 170, Т. VI, 15, Т. VII, 7, 9-11
35
Симоска Д. et al.,1976, 45, Т.I, 8;
26
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Еден фрагмент од жртвеник од Крушеанска Чука, на аглите украсен
е со по три паралелни, плитки и полукружни канелури (Т. V, 5).
Култни масички – жртвеници на четири нозе секогаш се со
рамен реципиент со овална форма. На локалитетот Трештена Стена пронајдени се во II, III и V хоризонт на живеење (Т. V, 10. 11).36 Сличен жртвеник е пронајден на локалитетот Могила, а овој тип на жртвеници во
Шуплевец ги има само во I хоризонт.37
Кај еден фрагмент од жртвеник на локалитетот Трештена Стена со
рамен реципиент се јавува нога во форма на човечко стапало (Т. V, 13, 13 а
- г).38
Од III хоризонт на живеење од истиот локалитет потекнува и еден
минијатурен жртвеник на три нозе со рамен реципиент со кружна форма
(Т. V, 14) .
Зооморфни жртвеничиња – овде, секако, треба да се спомнат и
двете мали зооморфни жртвеничиња од Трештена Стена, кои, според
замислата, во многу наликуваат на погоре споменатите жртвеници на
четири нозе. Во случајов се работи за зооморфни жртвеници од кои едното
потекнува од IV а другото од V хоризонт на живеење. И двете се скоро
идентични, на четири куси нозе и плиток реципиент на грбот (Т. V, 9).
Слично фрагментирано зооморфно жртвениче се наоѓа и меѓу
доцнонеолитскиот движен археолошки материјал од локалитетот Ѓерамиди
кај село Чаниште, Мариово, кој се наоѓа на неколку стотини метри јужно
од локалитетот Трештена Стена.39
КЕРАМИЧКИ МОДЕЛИ НА ЛЕБОВИ
Во праисториската збирка на Н.У.Завод и Музеј, Прилеп од времето
на енеолитот се наоѓаат 7 (седум) керамички модели на лебови. Од нив 6
(шест) потекнуваат од локалитетот Трештена Стена, при што едно е
пронајдено во Сонда II во 2001 година, две во квадратот 13 во 2005 година,
по едно во квадратите 14 во 2009 година и квадратот 15 во 2013 година и
едно е случаен наод, од 2014 година (Т. VI, 1, 3, 4).40
Едно мало керамичко лепче пронајдено е и во насипот на тумулот
на локалитетот Страгата кај село Крушевица, Мариово, заедно со повеќе
движни наоди кои се датираат во времето на енеолитот и припаѓа на
регионалната културна група Трештена Стена (Т. VI, 2).41
Моделите на лепчиња се јавуваат во две варијанти, како “култни
лебови“ и како “култни колачиња“ и најчесто се со кружен или овален
36

Миткоски А, 2011, 136, Т.V, 28, Т.VII,24, Т. XVII, 17, Т. XXVI, 8,10
Гарашанин М. - Симоска Д.,1976, 17; Темелкоски Д, Миткоски А, 2006,72
38
Medović P.,1963, 25-6, T. II, 5; Brukner B,- Jovanović B, - Tasić N., 1974, 217, V. 130
39
Миткоски А., 2010, 54
40
Миткоски А., 2017,121, Т. II - IV,Т.VII, 6, Т. VIII, 7,8, Т. IX, 9,10 Т.X,11
41
Миткоски А., 2017,121, Т.X,12
37
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облик, при што еден примерок во средината кружно е продупчен.
Интересно е тоа што кај неколку керамички лебови со кружен облик ја
имаме следнава ситуација, горната страна е благо заоблена и рамна, а
долната нерамна, грубо оформена и со подлабок отпечаток на прст од рака
а кај еден примерок и втиснати слаби траги од ткаенина. Кај друг примерок
долната страна благо е вдлабена, при што е оформен кружен реципиент во
кој се врежани две подлабоки линии под агол.
Kај едно “култно колаче“ едната страна е рамна и со убаво мазнета
површина а другата орамена со мал кружен венец, при што се оформил
плиток реципиент во кој се наоѓаат траги од горење кои можат да се
забележат и од долната страна. Се добива впечаток како во овие
“реципиенти“ нешто да се турало или горело. 42
За потеклото, улогата и значењето на обредните лебови постојат
различни мислења. Сите истражувачи се согласуваат со тоа дека обичајот
на правење на обредни лебови е многу стар иако постојат несогласувања
околу тоа дали тие лебови претставуваат жртвени колачи, или нивната
првобитна функција била врзана за аграрно – магиските обичаи, а дури
подоцна ја примиле улогата и значењето на жртва.43
Моделите на лебови пронајдени на неколку енеолитски локалитети
укажуваат на тоа дека авхтотоните неолитски заедници кои продолжиле да
живеат на Пелагонија и Мариово и во времето на енеолитот ја продолжиле
традицијата на изработка и употреба во духовниот живот и на овие
неолитски предмети, како и на погореспоменатите модели на куќи и на
малите зооморфни жртвеничиња. 44

42

Миткоски А., 2016,124, Т.IX,9
Пантовиќ 2010, 11
44
Миткоски А., 2017а,197
43
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ЛИСТА НА ТАБЛИ

Т. I.
1 – Локалитет Трештена Стена с. Манастир – Зооморфен култен сад
2 – Локалитет Трештена Стена с. Манастир – Антропоморфен
култен сад
3 - Локалитет Трештена Стена с. Манастир – Зооморфен култен сад
4, 4а,4б - Локалитет Големи Камен с. Лопатица – Зооморфен култен
сад
5 - Локалитет Могила с. Сенокос – Зооморфен култен сад
6 - Локалитет Крушеанска Чука с. Врбјани – Култно садче
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Т. II.
1, 1а,1б,1в – Локалитет Големи Камен с. Лопатица – Култен пехар
2 – Локалитет Големи Камен с. Лопатица – Фрагмент од култна
масичка
3 – 6 - Локалитет Трештена Стена с. Манастир – Фрагменти од
култни масички
7 - Локалитет Градиште с. Манастир – Фрагмент од култна масичка
8-9 - Локалитет Маркови Кули, Прилеп – Фрагменти од култни
масички
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Т. III.
1 - 2 – Локалитет Големи Камен, село Лопатица – Фрагменти од модели на
куќи
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Т.IV.
1 – 2 - Локалитет Трештена Стена с. Манастир – Фрагменти од
модели на куќи
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Т.V.
1, 4, 10, 11, 13, 14 - Локалитет Трештена Стена с. Манастир –
Култни масички
9 - Локалитет Трештена Стена с. Манастир – Зооморфно жртвениче
2 - Локалитет Градиште с. Дебреште – Фрагмент од култна масичка
3 – Локалитет Тумба с. Боротино - Фрагмент од култна масичка
5 - Локалитет Крушеанска Чука с. Врбјани - Фрагмент од култна
масичка
6 – 7 – Локалитет Палатица с. Штавица - Фрагменти од култни
масички
8 – Локалитет Каракамен с. Шелеверци - Фрагмент од култна
масичка
12 – Локалитет Присои с. Кутлешево - Фрагмент од култна масичка
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Т. VI.
1, 3, 4 - Локалитет Трештена Стена с. Манастир – Керамички
модели на лебови
2 - Локалитет Страгата с. Крушевица – Мало керамичко лепче
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РЕЗИМЕ
Во праисториската збирка на Н.У.Завод и Музеј, Прилеп се наоѓаат поголем број
на култни предмети од времето на енеолитот добиени по пат на археолошки
истражувања или археолошки рекогносцирања а потекнуваат од локалитети кои
се наоѓаат на просторот на прилепскиот дел од Пелагонија и Мариово: Могила
село Сенокос, Крушеанска Чука село Врбјани, Големи Камен село Лопатица,
Маркови Кули, Прилеп, Градиште село Дебреште, Присои село Кутлешево,
Палатица село Штавица, Каракамен село Шелеверци, Тумба село Боротино и
Трештена Стена и Градиште кај село Манастир, Мариово.
Во овој случај се разгледувааат култните садови кои можат да бидат
антропоморфни или зооморфни, потоа моделите на куќи, култните масички –
жртвеници со конусно тело и рамен реципиент како и култни масички –
жртвеници со рамен реципиент со овална форма на три или четири нозе при што
кај еден примерок се јавува нога во форма на човечко стапало, зооморфните
жртвеничина како и керамичките модели на лебови.
Интересно е што некои од нив својот развој го започнале уште во времето на
неолитот и продолжиле да се изработуваат и употребуваат со иста форма и
значење и во енеолитот. Тако е случајот со антропоморфните садови, моделите на
куќи, керамичките модели на лебови како и на малите зооморфни жртвеничина.

SUMMARY
As a part of the pre-history collection of the N.I. Institute and Museum, Prilep there are
large number of cult objects dated from the eneolith time, provided by archaeology
explorations or archaeology recognizing from the localities situated on the Prilep area
of Pelagonia and Mariovo: Mogila near v. Senokos, Krusheanska Chuka near v.
Vrbjani, Big Stone near v. Lopatica, Marko’s Towers, Prilep, Gradishte near v.
Debreshte, Prisoi near v. Kutleshevo, Palatica near v. Shtavica, Karakamen near v.
Sheleverci, Tumba near v. Borotino and Treshtena in the vicinity of the village
Manastir in Mariovo.
In this case the cult vessels are considered which can be anthropomorphic or
zoomorphic, following the models of houses, cult tables – altars of cone body and flat
recipient as well as cult tables-altars of flat recipient and oval shape standing on three or
four legs which on one of the examples the leg is in a shape of human foot, zoomorphic
small altars and pottery pattern of loaf of breads.
It is interesting that some of them began their development even in the Neolithic period
and continued to be developed and used with the same form and significance in the
eneolith. This is the case with anthropomorphic vessels, house models, ceramic patterns
of breads and small zoomorphic scaffolds.
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ОВАА СТРАНА Е НАМЕРНО ОСТАВЕНА ПРАЗНА
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