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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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НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА

Енгин НАСУХ1, Аница ЃОРЃИЕВСКА2
НОВООТКРИЕНИ ОБЈЕКТИ ВО ХЕРАКЛЕЈА ЛИНКЕСТИС
2008 - 2014
Апстракт: Периодот помеѓу 2008 и 2014 година е период на најголемите
ископувања во вековните истражувања на Хераклеја Линкестис.
Резултатите од тие археолошки истражувања се навистина импресивни. Меѓу
многуте откриени објекти, посебно внимание привлекуваат објектите базилика
Е, гимназион, бедем со кружна кула, вила урбана
Изобилството на подвижниот материјал откриен од ископувањата, особено
монетите, укажува на големата циркулација на парите и стоките во овој град,
што ја потврдува важноста на Хераклеја Линкестис како важна станица на
Виа Игнација.
Клучни зборови: Базилика Е, гимназион, бедем, кула, вила урбана.

Во периодот на 2008 - 2014 година археолошкиот локалитет
Хераклеjа Линкестис беше ставен на листата на капитални проекти за
систематски археолошки истражувања.
При реализацијата на овие истражувања беа вклучени повеќе од
400 општи работници и над 40 стручни лица од различни профили од цела
Македонија. Во оваа прилика јавно им се заблагодаруваме за нивниот
придонес во истражувањето на археолошкиот локалитет Хераклеја
Линкестис.3
1

Советник кустос, Енгин Насух, НУ Завод и музеј – Битола, ул. Климент Охридски бр. 25,
enginnasuh@yahoo.com

2

Советник кустос, Аница Ѓорѓиевска, НУ Завод и музеј – Битола, ул. Климент Охридски
бр. 25, anicagorgievska@yahoo.com
3

Стручни консултанти: Паско Кузман, археолог, Данче Голубовска, археолог; + Кирил
Трајковски, археолог; д-р Весна Калпаковска, класичен филолог.
Соработници: Лидија Достовска - археолог документатор, д-р.Бранислав Ристески археолог, Ирена Настева Колиштрковска - археолог, Маргарита Атанасова - археолог,
Димитар Ѓоргиевски - археолог, Љупчо Лозановски - археолог, Љубинка Џидрова археолог, Слободан Стојков - археолог, Славе Вељановски - археолог, Јасмина
Николовска - археолог, Марина К. Србијанко - археолог, Владо Ѓорески - археолог, Ристо
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Археолошките ископувања 2008 - 2014 год. се изведуваа во рамките
на воспоставената квадрантна мрежа на локалитетот Хераклеја Линкестис
со оставање на контролни профили заради посигурно евидентирање на
културните слоеви.
Во овој период се истражуваше на површина од околу 5.000 м2, и се
ископаа околу 11.000 м3 земја и камен. Во исто време беа инвентарирани
околу 9.000 движни наоди.4
Систематските археолошки ископувања во Хераклеја Линкестис се
одвиваа на пет сектори: Сектор север, Сектор југ, Сектор театарски
плоштад, Сектор запад и Сектор католочки гробишта. Истите ни дадоа
големи резултати во насока на откривање на нови архитектонски ансамбли
и нови сознанија за осветлување на историјата на овој древен град.

Фото 1

Посебно внимание привлекува Новата базилика или Базилика Е
лоцирана веднаш до западниот влез на античкиот театар (фото 1). Се наоѓа
на позиција која доминира над градот. Станува збор за впечатлива
архитектонска градба (трикорабна базилика со трем со колонада, нартекс,
наос кој на исток завршува со полукружна апсида) со димензии од 26, 5
метри должина и 16,5 метри ширина. Ова пак, од своја, страна уште еднаш
Марија Измирлиева - студент, Гоце Глигуровски - исцртувач, Дражен Брачиќ компјутерска обработка, Наталија Наневска - археолог, Марјан Дуковски - археолог,
Виктор Нале - фото документатор, Славе Стојанов - фото документатор, Никола
Ангелковски - соработник, Петар Тутенковски - геометар, Крсте Кочов - техничка
поддршка.
4

Ѓорѓиевска А, Насух Е., Хераклеја Линкестис, Итражувања 2008 – 2014, Битола 2016,
155 – 224.
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го потврдува значењето на градот како мошне развиен епископски центар
во ранохристијанскиот период.5 Освен маркантните димензии, при
ископувањето на базиликата се открија мноштво интересни архитектонски
елементи кои предизвикуваат внимание. Во таа насока би го споменале
зачуваниот раскошен мозаик во нартексот во техника tessalatum. Според
видливите геометриски мотиви, истите нé упатуваат на пораниот период
од градење на базилики во градот, односно средина на IV век. Делумно
зачувани мозаични подови се открија и во наосот на базиликата.
Врз основа на мозаикот во нартексот каде што се видливи доста
стари ранохристијански симболи и, се разбира, специфичната ѕидарија,
оваа базилика веројатно засега е најстарата досега откриена во градот
Хераклеја. Може да се забележи дека има едно вкомпонирање на ѕидови
од постари објекти кои за ранохристијанскиот објект добиваат нова
намена. Така, тремот на базиликата е дел од откриената вила урбана, а
јужниот кораб е дел од градбата којашто најверојатно претставувала
гимназион.

Фото 2

Јужно од базилика Е се откри еден импозантен објект којшто со
зачуваните седум идентични простории кои се надоврзуваат една на друга,
со зачуваната екседра и, се разбира, врз основа на првичната обработка на
движниот материјал си дозволуваме да тврдиме дека станува збор за дел
од комплекс – гимназион (фото 2).

5

Ѓорѓиевска, А., Хераклеја Линкестис (Патот низ времето на Хераклеја Линкестис) , Битола 2007, 147 – 162.
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Со самиот почеток на истражувањата кај археолозите истражувачи
веднаш се поделија мислењата по однос на намената на овој објект. За да
на крај, сепак, се одлучиме дека станува збор за објект гимназион.
Постоење и работа на гимназион во Хераклеја Линкестис е
потврдено со натписот подигнат во чест на Паул Кајлидиј Фронтон.
Првично бил објавен во дневниот весник „Палингенисиа“ во Атина бр.
11/23 во 1894г. и оттогаш е објавуван и вклучуван во бројни и значајни
епиграфски збирки. За жал, споменикот е исчезнат .Станува збор за долен
дел од стела со димензии: висина 0,88м. и должина 0,65м. На неа има
врежани два натписи. Првиот е писмо на римски магистрат, а вториот е
почесниот натпис за заслугите на Паул Кајлидиј Фронтон.6
Pau~loj Kaili/dioj Fro/ntwn a0goranomh/saj, presbeu/saj ei0j Delfou\j e0pi\
to\n Pu/qion, a0rgu/rion e0pidou\j th~| po/li ei0j sei/tou a0gorasi/an, sei~ton
e0n spa/nei parapwlh/saj, gumnasiarxh/saj e0k tw~n i0di/wn, ei0ko/nwn
a0naqe/sewj kai\ a0ndria/ntwn a0ciwqei/j u9po\ tou~ bouleuthri/ou dia\
do/gmatoj, tamieu/wn kai\ politarxw~n, gumnasia/rxhj <de\> a0podedei
<g>m<e/>noj kai\ th~j po/lewj kai\ tou~ Lugkhstw~n e0/qnouj, kai\ ui9o\j
po/lewj, dia\ dogma/twn th\n sth/lhn a0ne/qhken e0k tw~n i0di/w[n].

Текстот во превод гласи:
„Паул Кајлидиј Фронтон, беше агораном, пратеник во Делфи во
храмот на Аполон Питијски, на овој град му даде сребро за да се
набави жито, за време на немаштијата житото го продаваше поевтино,
(потроши) свои средства кога беше гимназијарх, според одлука на
собранието беше оценето дека тој е достоен да му се поставуваат слики
и бисти, благајник и политарх е; беше поставен да биде гимназијарх
на градот и на племето (народот) на Линкестите, и син на градот (е
наречен), според овие одлуки тој ја подигна оваа стела со свои
средства.“
Овој споменик, освен што носи извонредно важни информации за
постоењето на гимназион во Хераклеја, особено е значаен доказ и за
управната и општествената структура на градот. Покрај неколкуте управни
функции (политарх, агораном, благајник), наведува и една почесна (син на
градот). Сите информации за cursus honorum на славниот хераклејски
жител даваат слика за уредувањето на градот, неколкувековниот
континуитет на локалните должности што продолжува и во римскиот
период, но и потврда дека локалниот жител Паул Кајлидиј Фронтон,
веројатно претставник на локалната аристократија, бил и римски граѓанин.

6

Калпаковска, В. - Ѓорѓиевска А., Животот во Хераклеја Линкестис преку епиграфските, Битола 2003, 35
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Покрај исцрпниот епиграфски доказ, уште една потврда за гимназион во
Хераклеја е пронајденото торзо на ефеб (фото 3).

Фото 3

Според правилата и функционирањето на ефебијата (гиманзионот)
по одреден период на обука, ефебите јавно, преку натпревари што се
одржуваат на одредени празници, се претставувале пред јавноста и
нивните имиња се врежувале на „листи“ (списоци на ефеби). Досега во
Хераклеја не се пронајдени списоци на ефеби.
Во поглед на лоцирањето на гимназионот, бидејќи досега не е
пронајден поголем простор за вежбање на ефебите, а новооткриената
градба-дел од гимназион е во близина на театарот, помислуваме дека
театарот бил простор за вежбање и демонстрација на вештините на
ефебите.
Гимназионот се наоѓа на запад од Римскиот театар, а јужно од
базиликата Е и е архитектонска градба со беспрекорен изглед и маркантни
димензии од 45 метри должина и 7 метри ширина. Се состои од 7 поврзани
простории со скоро идентични димензии 6 х 6 м. Ѕидовите на овој објект
се со сочувана висина до 2,4 м. Истите се ѕидани од камени блокови
поврзани со малтер, а од внатрешната страна се облепени со квалитетна
малтерна облога. Големиот број на фрагменти од стакло ни дава индиции
дека објектот бил со многу стаклени површини.
Ѕидаријата на објектот е доста луксузна и хронолошки не одговара
на пронајдениот движен материјал кој припаѓа на доцната антика. Што
значи уште еднаш се потврдува практиката дека објектите од римскиот
период се употребуваат и во подоцнежните времиња. Пронајдената
стаклена тесера од мозаик е мал, но значаен фрагмент што укажува на
некогашната велелепност на градбата. Непосредно до влезот на оваа
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градба е најден натпис на порозен камен шкрилец ОИКОМИНАТИА7
(фото 4) што значи простории за живеење. Значи дека во доцната антика за
некој овој објект бил привлечно место за живеење.

Фото 4

Пред гимназионот се наоѓа трем кој го следи објектот и е со 1,70 м.
ширина. На запад се наоѓа екседра (полукружен простор) во кој
најверојатно стоеле статуи, во нашиов случај изгледа дека била статуата оклопник, секундарно употребена како камен темелник на понов објект
(фото 5).

Фото 5

Оваа појава не е осамена во Хераклеја, напротив, вакви делови од
историјата се ископувани и во минатото, на пример, скулптурата на

7

Kalpakovska V., Fragmentary inscriptions from Heraclea Lyncestis, Systasis, посебно издание
4, Скопје 2018, 131 ‐ 139.
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доброчинителот Тит Флавиј Орест која беше пронајдена како камен
темелник на градба од камен и кал8 (фото 6).

Фото 6

Од движни наоди во најголем број беа застапени поголем број на
стаклени чаши коишто биле користени за масло, како што веќе рековме
поголем број на фрагменти од прозорско стакло, едно оловно ѓуле за
спортски потреби.
Скромниот број на движни наоди нé наведоа, сепак, дека станува
збор за објект гимназион.
Градската вила се наоѓа западно од базиликата Е. Со истражувањата
во 2009 и 2010 год. беа констатирани седум основни фази на користење на
овој простор за времето од крајот на II до средината на VI век.
Издвојувањето на фазите за користењето на овој дел од Хераклеја
Линкестис се базираат првенствено на сознанијата за хронолошкофункционалната припадност на откриените градежни објекти надополнети
со стратиграфските согледувања и типолошко - хронолошките карактеристики на наодите откриени во рамките на културните слоеви.
Меѓу многуте истражени градби, посебно внимание привлекува
бедемот од римско време, лоциран во јужниот дел од градот.
Истиот воодушевува со својата маркантност и ѕидарија. Зачуван е
во поголеми партии и е со насока И - З и со сочувана должина од 69,4 м.
Сочуваната висина варира од 0,25 м до 1,80 м, со тоа што помалата висина
е само на едно место (во источниот дел), додека во поголемиот дел е
зачуван од 1,60 - 1,80 м. Вкупната ширина на бедемот се движи околу 3,10
8

Томашевиќ - Цветковиќ, Г., „Портик со почесни и вотивни споменици“, Херклеја, 2,
Битола, 1965
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м. Од внатрешната страна зачувани се седум ниши со различни димензии
(од 3,10 х 1,70 до 1,60 до 1,70 м), додека пак истите се со висина од 1,70 м
а ѕидот меѓу нив е широк од 1,50 до 1,80 м. Ѕидаријата на бедемот е
солидно изработена од делкан камен поврзан со варов малтер (фото 7).

Фото 7

Големите наноси на песок и чакал од надворешната страна на
бедемот ни кажуваат дека во тоа време реката Сива Вода течела пред
самиот бедем и не е случајно градењето на предѕидот. Исто така, на
мислење сме дека и самата река била дел од одбранбениот систем во овој
дел од градот. Очигледно е дека при градењето на овој бедем не се
доследно спроведени начелата на големиот римски градител Витрувие кој
вели да се избегнува близина на вода при изградба на градски бедеми итн.9
Кружната кула е поставена на југозападниот агол на бедемот.
Истата е со дијаметар од 7,70 м. Ѕидот е со дебелина од 1,70 м, а
зачуваната висина е 0,80 м кон југозапад и 1,80 м кон североисток. Во
североисточниот дел е дефиниран влезот во кулата којшто беше зачуван
само во делот од прагот и е со широчина 1 м. и длабок 1,40 м., додека пак
пред влезот е широк 2,90 м, а длабок 1,40 м.
Ѕидаријата на кулата како и кај бедемот е многу солидна. Ѕидана е
од кршен делкан камен поврзан со варов малтер.
Во северниот дел, потпрени од внатрешната страна на бедемот,
најдени се остатоци од ѕидови на градби од подоцнежен период коишто
кореспондирале со поголемиот дел од бедемот. (Мешаниот карактер на
квалитетот на ѕидаријата на овие градби (камен, малтер, кал, сувоѕид)
упатуваат на утилитарната улога на овој дел од градот.
9

Витрувиј, Десет книги за архитектурата, превод Љ. Басотова, Скопје, 47
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Oна што посебно е важно за датирањето на бедемот, меѓу другото, е
и зачуваната кружна кула, која од своја, страна ни дава индиции за датирање на истиот во крајот на III или почеток на IV век. Кулите се основни
фортификациски делови коишто ги зајакнуваат обзидијата околу градовите. Во раниот IV век се појавуваат кули со заоблено чело. Нив ги
придружуваат кружни кули поставени на издадените агли на тврдината,
како што е случајот со кружната кула во Хераклеја.
Откривањето на овој бедем ни дава една нова слика за распространетоста на градот, а, исто така, и репер за идните археолошки активности.
Со ископувањето на јужниот римски бедем и кружната кула уште
еднаш се потврдува одличниот фортификационен систем на градот. 10
Нема дилема дека нивната изградба е резултат на гоемите кризи
кои што кулминирале во III век. Доаѓа до економски распад, губење на
културните вредности, уназадување на градовите, хаос во војската.
Меѓусебната борба на римската војска довела до тоа границите да останат
незаштитени, па преку Дунав бројни варварски групи успеале да влезат до
внатрешноста на царството. Ова безредие траело половина век - од 235 до
284. Дури Диоклецијан успеал да го прекине ова пропаѓање и со низа
реформи и промени да доведе до обнова.
Што се однесува до Македонија, знаеме дека Херулите и Готите
продреле во 267(268) и 268/269 г. Траги од уништување во овој период
наоѓаме кај повеќе градови па и во Хераклеја. Раноримскиот форум бил
урнат, а врз урнатините биле подигнати нови градби со поинаков план и
карактер. Портикот, исто така, бил срушен, а статуите во него урнати и
искршени. На овој простор во IV век биле подигнати скромни куќи за
живеење од камен и кал. Еден ѕид ја искористил паднатата статуа на Тит
Флавиј Орест од II век. Ова е потврда дека новите жители сосема ја
прекинале културната традиција од претходните векови.
Факт е дека овие напади не биле само молскавични, туку има
доволно индиции да се претпостави дека напаѓачите некое време и се
задржувале на овој простор. Доказ за тоа се и гореспоменатите објекти од
камен и кал на коишто се наидува при секое систематско истражување и
коишто наликува дека се градени набрзина и без некоја почит кон
постоечките градби.
Чувствуваме потреба дека не може да се зборува за јужниот римски
бедем без да се даде една комплетна слика и за останатите
фортификациони делови на градот пронајдени во минатото.
10

Nasuh E., Goegievska A., Two new discovered facilities from roman time in Heraclea
Lyncestis, International Archaeological Conference, Between East and West, Stobi and the cities
of the roman provinces in the Balkans, Stobi, September 27 – 30, 2018 (во печат).
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Јужен бедем. Овој бедем е веке истражуван и целосно е откриен во
делот на веќе откопаните ансамбли на Хераклеја Линкестис. Се наоѓа
јужно од епископската резиденција и големата базилика и се потпира на
раноримските остатоци од внатрешната страна и со некои делови со овие
објекти создава органска целина. Сето тоа ни кажува дека јужниот градски
ѕид бил обновен парцијално со додадени кули и порти и се добива
впечаток на крпење. Од јужниот римски бедем е оддалечен само
дваесетина метри.
На овој бедем видливи се остатоци од три кули.
Кулата 1 е со правоаголна форма и зачувани се два реда на opus
kvadratum од надворешната страна, додека од внатрешната страна е
употребен opus vittatum. Кулата е прилепена на бедемот, т.е. нема органска
врска со него.
Кулата 2 е зачувана во многу лоша состојба и е скоро непрепознатлива. Исто и таа е прилепена за бедемот и е градена од делкан камен
поврзуван со малтер.
Кула 3 е сочувана во најголема мера. Таа е шестоаголна и од
надворешната страна е ѕидана во opus kvadratum, додека од внатрешната
страна е употребен opus vittatum. Внатрешноста е исполнета со емплектон.
Камените блокови коишто се употребувани за ѕидање на надворешното
лице на кулата се правилно обработувани. Нивната висина изнесува околу
35 см, а таму каде што се пониски ставани се редови од поситен камен
заради израмнување. Внатрешноста на кулата е полукружна, а, исто така,
забележлив е под од камен.
Северниот бедем на градот е видлив на површината. Со оглед на тоа
што таа страна е природно заштитена со стрмната северна страна на
ритчето на овој бедем нема кули.
Истиот има дебелина од околу 2 м. Самиот бедем е граден од
правилно делкани камења во т.н. opus vittatum mixtum и квалитетен малтер
со црвеникава боја. Внатрешноста е исполнета со емплектон. Дебелината
на овој бедем е 2,00 м. На неговата внатрешна страна се видливи траги од
малтер.
Западниот бедем на градот, исто така, делумно е видлив.11 Истиот е
граден од камен поврзуван со малтер, но, сепак, неговата изработка е
погруба за разлика од северниот бедем. Камењата се, очигледно, погрубо
обработени, а, исто така, и малтерот со кој се поврзувани е понеквалитетен. Инаку, овој бедем е, исто така, ѕидан во opus vittatum од двете
страни, додека внатре е исполнет со емплектон. Неговата дебелина
изнесува 2 м.
На овој западен бедем се видливи остатоци од три кули. Тие се
наоѓаат на растојание од околу 40 м една од друга. Употребен е
11

Микулчиќ, И., Антички градови во Македонија, Скопје, 1999
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полуобработен камен како и добар дел речен камен. Како темели за овие
кули се употребени мермерни сполии во секундарна употреба. Дебелината
на ѕидовите се движи од 1м до 1,4 м.
Засега врз основа на изнесеното, но само во рамките на хипотеза,
предлагаме дека изградбата на јужниот римски бедем се одвивала под
покровителство на некој од римските цареви во втората половина на III
век, или почеток на IV век. Големата концентрација на монети од крајот на
III и прва половина на IV век нé наведуваат на ова мислење.
Сé уште не ни е јасно дали овој бедем (се мисли на јужниот римски
бедем) бил во функција и во подоцнешниот период, кога ќе се земе
предвид дека сега внатрешниот јужен бедем е зајакнат со кули, а е на само
дваесетина метри оддалечен од претходниот. За жал, просторот каде што
овие два бедеми се спојуваат со западниот бедем во овој момент не ни е
пристапен за истражување коешто би можело да ни даде нови сознанија за
нивната корелација.
Веќе во V век во градскиот центар на Хераклеја Линкестис се
намалува концентрацијата на урбаниот живот. Јавните градби ја губат
првобитната функција и основен впечаток е дека животот се редуцира и
наредните векови животот се одвива околу епископскиот комплекс.
Јужниот бедем, прилепен на епископскиот комплекс на градот
Хераклеја, најверојатно е изграден во периодот на одбранбената дејност
на Теодосиј II, периодот во кој видливо е градењето на одбранбени цврсти
системи, со една цел, да се спротистават на варварските (готски) наезди.
Голема е веројатноста дека доградувањата на овој одбранбен систем
припаѓаат на времето на императорот Анастасиј (491-518г.) по
уништувањата од страна на Остроготите и по времето на Јустинијан I
(527-565), кога аваро - словенските напади биле сé почести. Уште повеќе
ако знаеме дека за време на владеењето на овие императори низ целата
територија на византиската држава се преземени обемни градежни зафати
по разурнувањата предизвикани од походите на остроготскиот крал
Теодорих. Особено овие градежни зафати биле насочени врз фортификационите објекти.
Според начинот на градба и со анализа на материјалот пронајден кај
северниот и западниот бедем, може да се каже дека се подигнати некаде во
доцниот царски период на римското владеење и дека со последно
откриениот јужен римски бедем создаваат една органска целина. Секако,
во подоцнежниот период врз нив биле преземани одредени зафати со цел
зајакнување на истите. Уште повеќе кога знаеме дека Хераклеја Линкестис
во текот на своето постоење на повеќе наврати била уништувана и палена
од варварите. Но, исто така, во повеќе наврати била и обновувана. Доказ за
тоа се повеќето регистрирани фази во градењето на хераклејските
фортификациони системи, дополнително прилепените одбранбени кули,
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различниот квалитет на градење, како и разновидниот подвижен материјал
пронајден при ископувањата.
Сепак, при сите овие градежни зафати видливо е почитувањето на
градежните техники, како и поставувањето на објектите според
воспоставените правила и совети од Филон, Витрувие, Аполодор од
Дамаск и др., секако, прилагодени на спецификите на теренот и
економската моќ.
На просторот веднаш до градската чешма, датирана во времето на
Јустинијан врз основа на зачуваниот натпис, се ископаа бројни објекти со
станбен карактер.
Просторот пак јужно од северниот бедем даде нова слика по кој
принцип функционирал
одводниот и доводниот систем на градот
Хераклеја. Така, како куриозитет беше пронаоѓањето на две цевки една до
друга, едната керамичка, другата оловна. Врз основа на нашите анализи
констатиравме дека оловната ѝ претходела на керамичката. Во римско
време луѓето многу посветувале внимание на здравстената култура.
Всушност, во еден период кога се користеле оловните цевки, смртноста на
луѓето била зголемена. Затоа се пристапило кон менување на сите цевки
со керамички.
Поголеми истражувања се направија и надвор од оградувањето на
Хераклеја,
на празниот простор помеѓу археолошкиот локалитет
Хераклеја и Буковските гробишта. На овој простор се констатира дека т.н.
микростанбена целина која најпрво беше истражена над театарот во
Хераклеја12 , а потоа и со неколку сонди и на предметниот простор сé уште
треба да се доистражува бидејќи истата зафаќала површина далеку
поголема од предвидената.
Откриениот бедем од раниот среден век во сектор север ни дава
податоци за одбранбениот систем во тоа време или поконкретно дека тоа е
заштита на т.н. микро станбена целина.
Секторот театарски плоштад ни даде информации со својата
комплетна водоснабдителна мрежа за нејзината неверојатно перфектна
поставеност низ целото градско подрачје.
Исто така, со нашите истражувања кај Епископската резиденција
можеме да констатираме дека овој објект е збогатен за две простории ко
што ја претставуваат северозападната страна на овој комплекс. Одаите 5 и
6 се лоцирани на запад и се надоврзуваат на претходно истражените одаи
од резиденцијата (1, 2, 3 и 4). Ѕидовите се градени од полуобработен камен
поврзан со малтер и видливо користење на тула во преградниот ѕид што ги
дели истите. Од движни наоди во најголем број беа застапени фрагменти
12

Јанакиевски, Т., „Доцноантичка микростанбена целина врз римскиот театар во Heraclea Lyncestis “, МАА,
Прилеп
1977, 81 - 101
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од керамички садови, монети, делови од мозаици, стакло и сл.
Пронајдените фрагменти од мозаици се резултат на разорување на овие
простории, како и на околните.
Со истражувањето на овој простор се доби уште еден дел од
епископската резиденција, што ни ја надополнува сликата за градот
Хераклеја како епископски центар.
На просторот јужно од северниот бедем во неговиот западен дел
се наиде најверојатно на делови од некоја помала стакларска работилница.

Фото 8

Фото 9

Според стручната обработка на движните наоди и нивното датирање може
слободно да се констатира дека градот егзистирал од IV век пр.н.е. па сé до
XI век н.е.
Од македонско - хеленистичкиот период се пронајдоа керамички
светилки кои типолошки соодветстуваат и упатуваат на IV в. пр.н.е (фото
8), а, секако, од голема важност е и пронаоѓањето на монети од Александар
III Македонски и Касандер (9) кoишто се датираат на почетокот на IV
в.п.н.е. Несомнено, голема е важноста на бројните фрагменти од мегарски
чаши со мноштво различни претстави. Општо познато е дека на
мегарските чаши претежно биле релјефно прикажувани сцени од војни,
односно делови од Хомеровата Илијада. Наспроти тоа, интересно е што во
Хераклеја се пронајде дел од мегарска чаша на којашто е претставен еден
пар во прегратка, а над нив има многу срца (фото 10). Ова ни укажува дека
срцето, како симбол на љубовта, носи длабоки корени.
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Фото 10

Од римско време, покрај бројните керамички светилки, накит,
монети, би ја издвоиле мермерната глава на египетската божица Изида
(фото 11). Имено, култот и љубовта кон египетските божества во Македонија ги донел Филип V, но Римјаните многу брзо го прифатиле и го
развиле, на што упатува нашиот примерок .

Фото 11
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Во низата предмети од римско време силна потврда за развојот на
градот се монетите и тоа посебно оние од типот на Криспина Августа го
потврдуваат развојот на градот во римскиот период.
Од ранохристијанскиот период се пронајдоа бројни керамички
плочи врз кои се втиснати крстови, симболи на христијанското време.
Преку бројните предмети кои посочуваат на времето од крајот на
антиката и преселбата на народите ги издвојуваме ексагиите коишто се
мошне добро зачувани и најверојатно припаѓале на аварските племиња кои
се надалеку познати како големи љубители на златото и каде и да оделе со
себе ги носеле т.н. патувачки златари (фото 12).

Фото 12

Пресврт во оваа археолошка кампања се предметите кои припаѓаат
на VII - IX век (фото 13 и 14). Имено, во науката постои теза дека овие два
века се темни векови. Со накитот кој типолошки исклучиво припаѓа на VII
- IX век, се разбира, преку направените бројни аналогии може слободно да
констатираме дека културното живеење во Хераклеја продолжува и во тие
векови.
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Фото 13

Фото 14
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РЕЗИМЕ
Периодот помеѓу 2008 и 2014 година е период на најголемите ископувања во
вековните истражувања на Хераклеја Линкестис.Резултатите од тие археолошки
истражувања се навистина импресивни.
Новата базилика или Базилика Е лоцирана веднаш до западниот влез на
античкиот театар. Се наоѓа на позиција која доминира над градот. Станува збор
за впечатлива архитектонска градба (трикорабна базилика со трем со колонада,
нартекс, наос кој на исток завршува со полукружна апсида) со димензии од 26, 5
метри должина и 16, 5 метри ширина.
Меѓу многуте откриени објекти, посебно внимание привлекува објектот
гимназион. Тоа е импресивен архитектонски објект со извонредни димензии
(должина 45m, широчина 7m). Составен е од седум споени простории со речиси
идентични димензии (6х6 м.). Ѕидовите на ова здание се со зачувана висина од 2,4
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метри. Тие се направени од камени блокови поврзани со малтер, додека на
внатрешната страна се обложени со квалитетен малтерен слој.
Пред гимназионота се наоѓа трем кој ја следи должината на јужната фасада,
широк 1,70 метри. На запад се наоѓа Екседра, во која најверојатно биле сместени
статуи.
Градската вила се наоѓа западно од Базиликата Е. Со истражувањата во 2009 и
2010 год. беа констатирани седум основни фази на користење на овој простор за
времето од крајот на II до средината на VI век.
Друга градба која што е и со извонредно зачуваната ѕидарија е римскиот бедем,
кој се наоѓа во јужниот дел на градот. Зачуван е во поголеми партии и е поставен
Исток - Запад, со утврдена должина 69,40 метри. Од внатрешната страна има
седум зачувани ниши. Зидаријата на ѕидот е изградена од обликуван камен
поврзан со варов малтер. На југоисточниот агол на бедемот е поставена кружна
кула, (7,70м. дијаметар). Во североисточниот дел се дефинира влезот на кулата од
која е зачуван само прагот
На север, прилепени на внатрешната страна на бедемот, откопани се остатоци од
ѕидови кои припаѓаат на објекти кои потекнуваат од подоцнежен период.
Мешаниот карактер на ѕидарски квалитет на овие објекти (камен, малтер, кал,)
укажува на утилитарната улога на овој дел од градот.
Изобилството на подвижниот материјал откриен од ископувањата, особено
монетите, укажува на големата циркулација на парите и стоките во овој град, што
ја потврдува важноста на Хераклеја Линкестис како станица на Виа Игнација.

SUMMARY
The period between 2008 and 2014 is the period of the greatest excavations in the
centuries-old researches of Heraclea Lyncestis. The results of those archaeological
researches are really impressive.
The new basilica or Basilica E is located next to the western entrance of the ancient
theater. It is in a position that dominates the city. It is a striking architectural structure
(three-aisled basilica with a porch of a colonnade, a narthex, a nave that ends in the
east with a semicircular apse) with dimensions of 26.5 meters in length and 16.5 meters
in width.
Among the many discovered objects, a special attention is drowned by the facility
called gymnasium. It is an impressive architectural facility with outstanding dimensions
(length 45m, width 7m). It is composed of seven coupled rooms with almost identical
dimensions (6 x 6 m.). The walls of this building are preserved height of 2.4 meters.
They are made of stone blocks connected with mortar, while on the inner side they are
coated with a quality mortar layer.
In front of the gymnasium there is a porch that follows the length of the southern
facade, which is 1.70 meters wide. In the west, there is Exedra, which probably houses
statues.
The city villa is located to the west of the Basilica E. By the explorations conducted in
the period of 2009 to 2010, seven basic phases of the use of this space were discovered
for the period from the end of the IInd to the middle of the VIth century.
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Another building, which is of exceptionally preserved masonry is the Roman bulwark,
located in the southern part of the city. It is preserved in larger parties and it is set East
– West direction, with a fixed length of 69.40 meters. There are seven preserved niches
on the inside. The masonry of wall is built from a shaped stone connected with lime
mortar. A circular tower is set at the southeast corner of the wall, (7.70 m diameter). In
the northeast part of the wall the entrance is defined to the tower from which only the
threshold is preserved
In the north, attached to the inside of the wall, the remains of the walls that belong to
objects that originate from a later period are unearthed. The mixed character of the
masonry quality of these objects (stone, mortar, mud, etc.) points to the utilitarian role
of this part of the city.
The abundance of movable material discovered by excavations, especially coins,
indicates the great circulation of money and goods in this city, which confirms the
importance of Heraclea Lyncestis as the station of Via Egnatia.
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