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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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ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР.24

Гоце НАУМОВ1
Јасмина ГУЛЕВСКА2
ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВЕЛУШКА ТУМБА,
ВО 2021 ГОДИНА
Апстракт: Во 2021 година се продолжи со истражување на локалитетот
Велушка Тумба кај Породин. При истражувањата се ископуваше Квадрант I
во кого се регистрираа остатоци од Градба 1, и повеќе слоеви на глинест
малтер и горење под неа. Меѓу овие слоеви и здравицата од песок, присутно
е ниво на земја мешана со зрна и парчиња горен лепеж, како и компактна
зеленкаста глина која претставувала супструкција за првите градежни
хоризонти на неолитската населба на Велушка Тумба.
Клучни зборови: Пелагонија, неолит, тумба, градби, садови, фигурини
Археолошкото наоѓалиште Велушка Тумба кај Породин веќе е
етаблирано во македонската археологија како епонимен локалитет за т.н.
Велушко-породинска културна група, карактеристична за Пелагонскиот
Регион. Тоа се должи на податливоста што ја овозможуваат материјалната
култура и архитектурата откриени на него и нивното користењево темелното
разбирање на првите земјоделски заедници во Пелагонија. Поради тоа, тој е
истражуван во повеќе наврати, притоа давајќи им на археолозите детални
сознанија за градежните техники, занаетите (грнчарство, изработка на алатки,
ткаење итн.), стопанството (земјоделство, сточарство, исхрана и др.),
уметноста, верувањата и обредите на жителите на оваа неолитска населба3.
Ваквото богатство на содржини придонесува за постојано истражување на
овој локалитет, што континуирано се прави и во тековната археолошка
кампања, а која трае од 2017 година до денес4.
При овие мултидисциплинарни истражувања се вклучени повеќе
тимови од Центарот за истражување на предисторијата, Завод за заштита на
спомениците на културата и музеј - Битола, Универзитетот во Базел,
Институтот Биосенс, Универзитетот во Белград и Универзитетот во Јужна
Бохемија. Во текот на истражувањата, освен ископувањето и
документирањето на археолошкиот материјал и контексти, се направи
геомагнетно скенирање на локалитетот, геоархеолошко проучување на
неговите слоеви и околината, археоботаничка анализа и радиокарбонско
1

Доцент доктор на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Крсте Мисирков 10а, 2000 Штип
gocenaumov@gmail.com
2
Кустос во НУ Завод за заштита на спомениците на културата - Битола, Климент Охридски
18, 7000 Битола, jasmina.jesi@gmail.com
3
Симоска и Санев 1975; Симоска 1986; Санев и Симоска 1983; Stojanova Kanzurova 2017.
4
Наумов и др. 2017; Наумов и др. 2020; Наумов и Гулевска 2020.
17

НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР.24

датирање на населбата. Тоа овозможува многу поширок увид во разните
економски, географски, социјални и симболички форми карактеристични за
оваа неолитска населба и доследна реконструкција на хронологијата,
организацијата на населбата, градежните техники, исхраната, изработката на
садови, алатки и фигурини, климата и природното опкружување итн. На тој
начин, овие истражувања постојано придонесуваат кон подобро разбирање на
неолитот во Пелагонија и, воопшто, на Балканот, како и кон доследно
следење на сите општествени процеси од создавањето до напуштањето на
овој локалитет.
Локалитетот Велушка Тумба се наоѓа 400 метри јужно од селото
Породин и претставува тумба висока околу 6 метри (сл. 1). Истражувањата во
последните неколку години потврдија дека станува збор за населба која е
формирана врз природна песоклива тумба, а над која се создале 3,83 метри
културни слоеви. Во овој вкупно 31 културен слој, со исклучиво неолитски
карактер, регистрирани се 12 архитектонски фази, односно објекти градени
еден врз друг. Тоа покажува дека на овој локалитет се живеело континуирано
во подолг временски период, околу 5800 година пр.н.е., и тоа без никакви
прекини предизвикани од природни или општесвени промени5. Ваквото
постојано функционирање на населбата го потврдува и материјалната
култура, особено бројните садови кои, пак, не покажуваат отстапувања од
керамичките традиции востановени во самите нејзини почетоци.
Геоархеолошките и археоботаничките анализи, исто така упатуваат на
населено место во близина на мочурлив простор, а во кое немало поголеми
промени во домен на активностите на водата, вегетацијата и исхраната, освен
поплавувањето на дел од можеби најраната населба која се наоѓа веднаш до
самата тумба, покриена со земјен нанос.
Имајќи го предвид истражувачкиот потенцијал на оваа неолитска
населба, како и зацртаните научни насоки во рамките на започнатата
археолошка кампања, се пристапи кон ископувања на локалитетот и во 2021
година. Тие претставуваа продолжување на работата од 2020 година, со што
се доби подобар увид во најраните културни слоеви, формирани веднаш врз
природната песоклива тумба, т.е. врз здравицата (сл. 2). На тој начин се
овозможи темелен преглед во примената на градежни техники и
карактеристиките на неолитската архитектура во самите почетоци на
населбата, како и во начинот на кој се изработувале, садовите, алатките и
фигуралните претстави.
Археолошко ископување во 2021 година
Како што беше и погоре посочено, истражувањата во 2021 година се
продолжување на оние од 2020 година, а кои се во рамките на
повеќегодишната мултидисциплинарна научна кампања започната во 2017
5

Наумов и др. 2020; Наумов и Гулевска 2020.
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година. Во таа смисла, оваа година се работеше во истиот простор, односно
единствено во Квадрант I, поради помалите финансиски средства. Квадрант I
претставува дел од поголемата сонда, а кој има димензии 5х5 метри и се
наоѓа веднаш до нејзиниот западен профил. Преку ископувањата на овој
квадрант, целта е насочена кон откривање на најраните културни појави на
тумбата и разбирање на начинот на кој се формирала населбата и животот во
неа. Поради тоа се регистрираа сите археолошки појави со помош на
стратиграфски единици (СЕ-а), односно со примена на Харисова матрица,
што овозможи регистрирање на архитектонските обележја и активностите на
првите жители на населбата (сл. 3). Исто така, се прибираа и сите остатоци на
наоди (фрагменти од садови, фигурини, жртвеници, модели, алатки итн.), а со
намера да се има целосен увид во производството на материјалната култура
од самите почетоци на локалитетот.
Во текот на ископувањето се земаа и примероци за археоботанички и
радиокарбон анализи, а се собираа и сите животински коски за
археозоолошки анализи. Овие наоди ќе бидат предадени на проучување кај
специјалисти, а кои се и претходни ангажирани во рамки на оваа меѓународна
соработка. На тој начин, континуирано се прави увид во формите на исхрана
на неолитското население и нивната економија, како и во видовите на
вегетација и животни што се наоѓале во близина на локалитетот.
Примероците земени во 2021 година, се особено битни со оглед на тоа што ќе
покажат каков вид храна, животни и растенија биле користени во почетокот
на населбата и подоцна ќе се увиди дали и колку таа се менувала во
останатите нејзини фази.
Паралелно со ископувањето се вршеше и документирање на
археолошките контексти (фотографирање, цртање и геодетско мерење), а
потоа и на откриените наоди (фотографирање и цртање). Археолошките
контексти преку стратиграфските единици се поставуваа во Харисова
матрица, што овозможи согледување на соодносот меѓу градбите и
останатите појави. Тоа, на некој начин, овозможува реконструкција на
активностите во населбата во еден помал простор, но и нивно споредување со
оние во подоцнежните етапи на локалитетот. Деталниот увид во наодите,
систематизирани преку инвентарен и студиски материјал, и групирани во
домен на стратиграфските единици во кои се пронајдени, исто така придонесе
кон ваквата реконструкција на животот во најраните фази на населбата.
Имајќи предвид дека истражувањата во 2021 година на Велушка
Тумба, беа од помал обем и се изведуваа во рамки од една недела, опсегот на
сознанија беше поограничен и концентриран само во еден дел од
археолошката сонда. Сепак, во одредена мера тоа овозможи работата да се
концентрира токму на конкретен простор од кого се доби увид во фазите од
формирањето на неолитската населба. Притоа, во него се регистрираа сите
наоди и контексти што даде одличен преглед на најраните форми на
архитектура, активности и материјална култура. Поврзувајќи ги
овогодишните истражувања со оние од претходните археолошки кампањи, се
19
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формираше детален пресек во градежните и производствените традиции од
првата до последната фаза на населбата. Доколку се земат предвид и
тековните археоботанички анализи на примероците од оваа и претходните
години, во најмала мера, може да се очекува доследно толкување на животот
во домен на исхраната, домувањето, занаетите и општествената динамика на
заедниците што неа ја формирале и континуирано ја користеле.
Архитектура
Работата на археолошкиот тим беше концентрирана во Квадрант I,
односно онаму каде што се регистрираа некои од најраните неолитски градби
на Велушка Тумба (Наумов и др. 2020; Наумов и Гулевска 2020). Како
резултат на тоа се истражуваа останатите делови на Градба 1 и на просторот
околу и под неа што, пак, даде информации за тоа како таа била користена, но
и за тоа што се случувало пред нејзиното формирање. Во таа смисла
истражувањето започна со следење на остатоците од нејзиниот ѕид (СЕ 136 =
СЕ 109) кој, всушност, беше еден од последните контексти регистрирани во
2020 година. На тој начин се продолжи со ископување на истото место каде
што се запре во последната археолошка кампања и се регистрираа појавите
што се наоѓаат најблиску до здравицата.
Самиот ѕид СЕ 136 од Градба 1 е сочинет од негорен лепеж и остатоци
од наоди, и нееднакво е сочуван. Тоа е поради неговото нивелирање за
изведбата на Градба 14 која е откриена над овој објект. После
документирањето и остранувањето на овој ѕид, се откри подот на Градба 1,
односно СЕ 137 (еднаков на СЕ 110 и СЕ 123 регистрирани во северниот
профил на контролната сонда од 2019 година). Со оглед на тоа што и во 2020
година беше констатирано дека структурата на неговата површина е
комплексна, подот се истражуваше детално, притоа следејќи ги сите негови
промени. На тој начин се согледа дека не станува збор само за еден слој на
малтер кој го формирал подот, туку за многу посложена целина, а за што
подолу ќе стане збор. Тука е битно да се истакне тоа што, веднаш до
остатоците од подот, од неговата источна страна се регистрираа јами од
масивни колци (СЕ 138), а кои веројатно формирале еден од ѕидовите на оваа
градба (сл. 3). Поради малиот истражуван простор, не можеше да се
дефинира на кој ѕид од Градба 1 тие му припаѓаат, иако најверојатно тие се
дел од нејзиниот источен дел.
Веднаш до остатоците од под (на кого имаше и превртени мелници) и
колци се откри огниште сочинето од гареж/саѓи/ и големи камења кружно
распоредени околу него (СЕ 140). Неговото присуство дополнително го
усложнува дефинирањето на габаритот на Градба 1, затоа што се наоѓа
североисточно и надвор од просторот што го зафаќаат подот и колците. Во
таа смисла, може да се смета дека Градба 1 е многу поширока во правец кон
исток и можеби ова огниште било дел од неа, барем во една од нејзините
фази (сл. 4). Кон ваквото согледување на стратиграфската комплексност на
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Градба 1 одат и содржините откриени под подот и огништето. Имено, со
документирањето и регистрирањето на подот и огништето не завршуваат
археолошките појави во кои има малтер и гареж. Имено, во неколку откопи
под СЕ 137 и Се 140 се открија површини повторно исполнети со компактен
белузлав малтер и густо присуство на гареж (СЕ 144, 145, 148, 151 и 153). Тие
се наоѓаат веднаш една под друга, што укажува на континуирано и често
обновување на малтерот и постојано користење на она што подоцна ќе биде
дефинирано огниште (СЕ 140).
Присуството на овие стратиграфски густо распоредени слоеви на
малтер и гареж, укажува на тоа дека овој најран објект во истражуваниот
простор на Велушка Тумба многу долго се користел, и тоа веројатно како
површина во која имало интензивни активности поврзани со горење. Со оглед
на тоа што тука се открија многу малку остатоци од животински коски и
садови, може да се истакне дека овој простор бил и често чистен. Поради
малиот истражен простор и отсуството на архитектонски елементи во
подолните слоеви (особено колци), во моментов е тешко да се потврди дали
овие интензивни активности на горење (греење или готвење) се дел од Градба
1 или oд објект под неа, а кој не може да се регистрира во рамките на
Квадрант I. Исто така, овие слоеви на горење и малтер, документирани во
0,38 м висина, се наоѓаат во една помала целина од 2,6 м на 1,2 м, што значи
дека тие не зафаќале целосна површина од подот на градбата, туку само еден
помал дел од неа (сл. 4 и сл. 6).
Поради тоа, може да се истакне дека станува збор за простор во една
од најраните фази на населбата, кој континуирано се користел за горење
поради греење или готвење, и тоа во подолг период до формирањето на
Градба 1. Токму огништето СЕ 140 и подот СЕ 137/СЕ 123/СЕ 110 се
позиционирани врз него, што укажува на традиција која се одржала до
подигањето и користењето на овој објект. Ваквото долготрајно користење на
одреден простор со иста функција, во повеќе градежни фази е потврден и во
погорните хоризонти на Велушка Тумба и други локалитети во Пелагонија,
вклучително и при депонирање или положување на мелници во објекти
градени еден врз друг6. Кон отсуството на градежни елементи кои би му се
припишале на објект надвор од овој простор на горење и коцентрација на
малтер, во прилог одат и контекстите северно од Градба 1.
Имено, северно од подот СЕ 137/СЕ 145 и содржините под нив, има
само црна густа земја (СЕ 146) и кафена посна земја (СЕ 147) источно од неа.
Во нив скоро воопшто нема археолошки наоди или архитектонски целини
што укажува дека тој се користел сосема различно од она што е
карактеристично за просторот во кого интензивно и долготрајно се горело.
Единствено една мала целина сочинета од тесни каналчиња и вдлабнување
(СЕ 150) е регистрирана во СЕ 146, но не може да се каже дека е дел од
некаква конкретна градежна структура. Тоа значително го потврдува фактот
6

Наумов и др. 2020.
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на различно користење на она што е јужна и северна половина на Квадрант I,
т.е. дел во кого има постојано горење и обновување придружено со релативно
присуство на керамички материјал, и дел во кого нема индикации за било
какви активности и со скоро целосно отсуство на наоди. Ваквата ситуација до
некаде потврдува дека и покрај тоа што не е откриен северниот ѕид на Градба
1, сепак, таа не продолжува во северниот дел на Квадрант I или, пак, овој
нејзин простор бил целосно чистен. Сепак, отсуството на малтер, односно
подно ниво, под СЕ 146 и СЕ 147 потврдува дека во тој дел Градба 1, ниту
било кој друг објект, не продолжуваат.
Тука се отвора и прашањето на Градба 16, објект кој во 2020 година е
регистриран во мал дел под Градба 1. Сепак, отсуството на малтер, т.е.
континуитет на нејзиниот под (СЕ 124) кон запад, укажува на тоа дека таа не
се ширела во таа насока, туку кон исток каде што најверојатно била
пресечена со ровот СЕ 121. Во таа смисла, остатоците од Градба 17 можеби
претставуваат дел од неа, но тоа останува да се истражи во некоја од идните
археолошки кампањи.
Што се однесува до просторот под Градба 1, односно под слоевите на
премачкување со малтер и горење, треба да се истакне дека сè уште се
регистрираат археолошки остатоци. Имено, под нив се регистрираше
присуство на земја во која се губат малтерот и гарежот (СЕ 154), а почнува да
се појавува поголемо количество на керамика. Веднаш под нив присутни се
густо распрснати зрна и мали парчиња горен лепеж и помалку керамички
фрагменти (СЕ 155), што повторно укажува на остатоци на некакви градежни
активности, но надвор од Квадрант I, односно во истиот слој, меѓутоа во друг
дел од тумбата (сл. 5). Во рамките на овој простор не се констатирани
остатоци од ѕидови (лепеж и јами за колци) и под (малтер), така што
присуството на објект во овој слој во Квадрант I е исклучено.
Под оваа концентрација на зрна горен лепеж и земја, се регистрираше
компактно набиена зеленкаста глина (СЕ 156), а за која може да се каже дека
е поставена при нивелирањето на првичното место предвидено за живеење на
тумбата (сл. 6). Тоа го потврдува и присуството на здравицата СЕ 157 под
неа, а која е сочинета од темно зеленкаст ситен песок. Оттука, може да се
заклучи дека природната тумба, формирана од зеленкаст темен песок, била
нивелирана со компактна глина врз која населенитето се движело и ги
подигало своите први градби. Ваква ситуација е констатирана во најраните
слоеви и на други пелагонски тумби, така што може да се смета дека била
редовна практика на неолитските заедници при трансформацијата на
природните тумби во населби.
Материјална култура
Што се однесува до материјалната култура, таа во најраните слоеви на
Велушка Тумба е присутна во многу помал број, а со оглед на тоа што се
истражуваше само еден квадрант, ваквата состојба исто така не е
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изненадувачка. Сепак, и во најраните слоеви се присутни сите форми на
артефакти, односно фрагменти на садови, алатки и фигурални претстави.
Нивниот изглед скоро воопшто не се разликува од она што се среќава во
погорните слоеви, така што може да се говори за одреден континуитет во
изработката на овие предмети, и тоа особено во домен на садовите и
алатките.
Меѓу керамиката присутна е претежно онаа со фина и средна фактура,
додека поголемите амбалажни садови со груба фактура се многу поретки (сл.
7). Тоа се должи на преместувањето на амбалажните садови при напуштањето
на градбите (кога воедно и се чистат) и нивното користење во новите домови.
Помалите садови, исто така се носеле во новите градби, меѓутоа не треба да
се исклучи нивното фрагментирање во рамките на практичен и обреден чин,
во кого тие се користат како дел од супструкцијата при нивелирањето за
новите градби, а воедно и како симболичка врска со претходниот дом.
Имајќи го предвид поголемото присуство на фрагменти со фина
фактура, може да се истакне дека меѓу нив доминираат паници со отворен,
полуотворен и затворен обод, а кои воедно се протегаат низ целата
стратиграфија на неолитската населба. Дел од нив се изработуваат со многу
тенки ѕидови и немаат никакви примеси, освен чистата глина така што се
добивале производи со врвен квалитет. Исто така, меѓу паниците не се ретки
ниту оние со биконични ѕидови,така што може да се потврди дека ваквиот
пристап при изведувањето на овој тип бил присутен уште во самите почетоци
на населбата т.е. во раниот неолит. Бојата на овие садови варира во нијанси
меѓу црвена, кафена и сива боја, а кои зависат од печењето, структурата на
глината користена за нивна изработка, но и од содржината на премазот.
Освен премачкувањето со боја, декорирањето на овие садови е ретко,
со што секако не го губат импресивниот изглед и сјај кој ги одвојува од
останатата грнчарија. Во ретки случаи присутни се брадавичести апликации
или перфорации, но врежувањето, истакнатите апликации или инкрустацијата
досега не се потврдени. Белосликаните орнаменти, исто така се присутни во
некои од најраните слоеви на локалитетот. Најчести се месечинките, сигмите
и ромбовите, но се сретнуваат и спротивно поставените триаголници и
лентите исполнети со коси линии, на тој начин формирајќи богата и
разновидна орнаментика уште од најраните фази на населбата (сл. 8).
Садовите со средна фактура најчесто ги сочинуваат грниња со низок и
среден врат. Нивната фактура е изработена од порастресита глина, а во која
некогаш може и да има минерални адитиви, но исто така и послабо полирана
површина, како и печење на пониска температура од онаа употребена за
садовите со фина фактура. На некои од грнињата има перфорирани или
тунелести рачки, а поретко се сретнуваат и врежани или аплицирани мотиви.
Садовите со груба фактура се поретки така што не може многу да се каже за
нивната типологија или начин за изработка. Од неколкуте регистрирани
фрагменти се забележува дека покрај глината додавани се камчиња и плева, а
присутни се и масивни рачки. Во декорирањето применет е организираниот
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барботин, а во еден случај присутна е аплицирана рака, што е мошне ретка
појава на неолитските садови во Пелагонија (сл. 8).
Фигуралните претстави се мошне ретки и документирани се неколку
зооморфни и антропоморфни претстави (сл. 9). Меѓу зооморфните,
карактеристични се еленските глави со издолжена глава и муцка и
аплицирани уши, односно млади рогови. Тие се дел од карактеристичните
модели на куќи со животински протоми, специфични за Велушка Тумба и
Тумба Породин7. Честото присуство на еленски глави, откриени и во 2021
година, укажува на посебен однос на населението на Велушка Тумба кон ова
животно. Тука треба да се истакнат и неколку фрагменти од долги нозе кои
исто така им припаѓаат на овие модели, а кои се мошне ретки или целосно
отсуствуваат на други тумби во Пелагонија. Тоа покажува одредено
почитување на елените во оваа неолитска населба и нивно вклучување во
симболичките и митските сфери. Освен зооморфните, откриени се и неколку
антропоморфни претстави. Станува збор за фрагментирани бедра, кои
намерно се одвојувале од остатокот на фигурините. Ваквата практика е
присутна на повеќе места во Македонија и Балканот, така што не изненадува
нивната појава и на Велушка Тумба, освен големите димензии на еден од
овие предмети.
Алатките од кремен и камен се исто така ретки, а меѓу нив
покарактеристични се долги ножиња и секири со перфорација за дршка. На
овој начин, материјалната култура, како и архитектурата само ги потврдуваат
традициите кои се востановиле во почетоците на населбата и континуирано
биле применети до нејзиното напуштање.
Заклучок
Истражувањата на локалитетот Велушка Тумба во 2021 година беа
продолжување на археолошката кампања започната во 2017 година, а во која
е вклучено и ископување од 2019 година. Во таа насока се истражуваше
Квадрант I koj има за цел да ги проучи најраните слоеви на неолитската
населба, и тоа не само во архитектонски контекст, туку и во другите
општествени форми, како што се економијата, стопанството, занаетчиството,
исхраната, верувањата, социјалните процеси итн. Поради тоа, детално се
истражуваа остатоците на градби во првите културни хоризонти, како и
материјалните остатоци (керамика, алатки, фигурални претстави и др.), што
даде мошне интересни податоци за тоа како функционирала населбата во
самите почетоци.
Иако во текот на минатогодишните истражувања се работеше во два
квадранти со димензии 5 х 5 м, поради недостигот на финансиски средства
оваа година истражувањата беа концентрирани само во просторот на
Квадрант I. Малата површина на која се извршуваше истражувањето не
7

Симоска и Санев 1975; Grbić i dr. 1960.
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овозможува да се дефинира големината и просторната организираност на
градбата, туку единствено нејзината ориентација која се протега во правец
Североисток-југозапад. Оваа година се продолжи со дефинирање на
просторот каде веќе беа евидентирани повеќе фази на Градба 1, при што
вниманието беше насочено на подното ниво кое е сочинето од цврста
структура, т.е. бел глинест малтер. Истовремено се истражуваше и околниот
простор на подното ниво каде се евидентирани кружни лежишта формирани
од дрвени колци, меѓу кои се забележуваат остатоци од ѕидови од непечен
лепеж. Натамошното расчистување на подното малтерно ниво, укажа на тоа
дека истата подна структура продолжува да се појавува и подолу,
потврдувајќи го постоењето на повеќе фази при обновување на градбата.
Може да се забележи дека лежиштата и на констатираните дрвени колци
имаат различен дијаметар, но поставени се во ист правец како и претходните.
Според просторот што го зафаќаат и различното ниво на нивното појавување,
може да се констатира дека мноштвото колци им припаѓаат на различни фази
од повеќето обновувања на градбата.
Во близина на малтерниот под присутна е промена на бојата и
структурата на земјата која формира кружен простор ограден со четири
големи камења, а чија внатрешност е исполнета со пепел и гареж. Во овој
простор се одвивал интензивен процес на горење што посочува на тоа дека се
користел како огниште. Северно од него присутна е темнокафеава земја со
зрна од црвен непечен лепеж, како и две мали каналчиња поставени едно
друго на мало растојание, чија длабина се простира во закосена положба.
Затекнатата ситуација во овој момент не овозможува да се потврди
функцијата на оваа контекстуална целина.
Работата врз остатоците од Градба 1, од која се сочувани неколку
архитектонски елементи, укажа на тоа дека подот изработен од компактна
белузлава глина, е доста покомплексен отколку што се очекуваше, како и
огништето во негова близина, опкружено со големи камења. Овие две целини
се дотолку интересни што под нив, во повеќе слоеви, се регистрираа остатоци
од гареж и обновување со малтер. Тоа укажува на фактот дека одреден дел од
Градба 1 бил поставен врз простор кој континуирано во подолг временски
период се користел за горење (греење или готвење). Во тој дел, на самиот под
на објектот откриени се повеќе големи и превртени мелници, кои во отсуство
на керамички материјал во нивна близина, укажуваат на обреден чин во кого
градбата се чисти и напушта. Оваа практика е потврдена и во други градби на
Велушка Тумба, но и на други локалитети во Пелагонија и Македонија, така
што ваквиот контекст не изненадува8.
Под густо набиените слоеви на малтер и гареж, се откри ново ниво на
темнокафена земја со поголемо количество на керамика, што не беше случај
во претходните слоеви. Веднаш под неа присутни се мноштво зрна од горен
лепеж што, пак, укажува на постоење на архитектура во некои делови од
8

Фиданоски и Томаж 2010; Наумов и др. 2018.
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тумбата блиску до сондата, но не и во Квадрант I во кого, барем во овие
најдолни слоеви, не се регистрирани градежни елементи (под, колци, огништа
и др.). Керамиката во нив повторно станува поретка што, исто така не
изненадува поради отсуството на архитектонски елементи. Исто така, тука е
битно да се нагласи дека овој слој е формиран над ниво на зеленкаста цврсто
набиена глина која, всушност, функционирала како еден вид намерно
изведена нивелација врз здравицата од густ песок. На тој начин, жителите на
ова ранонеолитска населба го подготвиле просторот предвиден за живеење,
односно онаму каде што тие планирале да ги подигнат своите први градби.
Иако помали по обем, истражувањата во 2021 дадоа одлични сознанија
за времето кога била формирана неолитската населба на Велушка Тумба,
особено за начинот на кој таа се модифицирала од природна тумба во место
каде што живееле едни од првите земјоделци во овој регион. Освен
архитектонските обележја, тука треба да се истакнат и формите на
материјална култура (садови, алатки и фигурини) кои, исто така придонесоа
да се разбере како се изработувале овие предмети, и дали или во колкава мера
тие се разликуваат од оние во горните и последните хоризонти. Сепак, имајќи
предвид дека се истражуваше само еден квадрант во 2021 година, неопходно
е во иднина овие најрани слоеви да се ископуваат во поголем простор како би
се имало подобар и потемелен увид во животот на неолитските жители во
почетоците на самата населба.
Во таа смисла, истражувањата на Велушка Тумба не запираат со
ископувањата, туку тие продолжуваат со кабинетска и лабораториска работа,
во која детално се студираат керамичките садови, камените алатки и
глинените фигурини, а воедно се врши и археоботаничка и радиокарбон
анализа на органските остатоци. Поради тоа, во најскоро време се очекуваат
многу потемелни сознанија за хронологијата, архитектурата, економијата,
исхраната, занаетите и верувањата на првите жители на Велушка Тумба. Овие
сознанија, како и во случајот со претходните археолошки кампањи, ќе се
публикуваат со што ќе им бидат достапни на научната и пошироката јавност,
а која ќе може да дознае повеќе за тоа како почнал животот на овој локалитет.
Истражување на локалитетот Велушка Тумба во 2021 година
(резиме)
Истражувањата на локалитетот Велушка Тумба во 2021 година беа
продолжување на археолошката кампања започната во 2017 година, а во која
е вклучено и ископување од 2019 година. Во таа насока, се истражуваше
Квадрант I кoj има за цел да ги проучи најраните слоеви на неолитската
населба, и тоа не само во архитектонски контекст туку и во другите
општествени форми, како што се економијата, стопанството, занаетчиството,
исхраната, верувањата, социјалните процеси итн. Поради тоа, детално се
истражуваа остатоците на градби во првите културни хоризонти, како и
материјалните остатоци (керамика, алатки, фигурални претстави и др.), што
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даде мошне интересни податоци за тоа како функционирала населбата во
самите почетоци.
Работата врз остатоците од Градба 1, од која се сочувани неколку
архитектонски елементи, укажаа на тоа дека подот, изработен од компактна
белузлава глина, е доста покомплексен отколку што се очекуваше, како и
огништето во негова близина, опкружено со големи камења. Овие две целини
се дотолку интересни што под нив, во повеќе слоеви, се регистрираа остатоци
од гареж и обновување со малтер. Тоа укажува на фактот дека одреден дел од
Градба 1 бил поставен врз простор кој континуирано, во подолг временски
период, се користел за горење (греење или готвење). Во тој дел, на самиот
под на објектот откриени се повеќе големи и превртени мелници, кои во
отсуство на керамички материјал во нивна близина, укажуваат на обреден
чин во кого градбата се чисти и напушта. Оваа практика е потврдена и во
други градби на Велушка Тумба, но и на други локалитети во Пелагонија и
Македонија, така што ваквиот контекст не изненадува.
Под густо набиените слоеви на малтер и гареж се откри ново ниво на
темнокафена земја со поголемо количество на керамика, што не беше случај
во претходните слоеви. Веднаш под неа, присутни се мноштво зрна од горен
лепеж што, пак, укажува на постоење на архитектура во некои делови од
тумбата блиску до сондата, но не и во Квадрант I во кого, барем во овие
најдолни слоеви, не се регистрирани градежни елементи (под, колци, огништа
и др.). Керамиката во нив повторно станува поретка што, исто така не
изненадува поради отсуството на архитектонски елементи. Исто така, тука е
битно да се нагласи дека овој слој е формиран над ниво на зеленкаста цврсто
набиена глина која, всушност, функционирала како еден вид намерно
изведена нивелација врз здравицата од густ песок. На тој начин, жителите на
ова ранонеолитска населба го подготвиле просторот предвиден за живеење,
односно онаму каде што тие планирале да ги подигнат своите први градби.
Иако помали по обем, истражувањата во 2021 дадоа одлични сознанија
за времето кога била формирана неолитската населба на Велушка Тумба,
особено за начинот на кој таа се модифицирала од природна тумба во место
каде што живееле едни од првите земјоделци во овој регион. Освен
архитектонските обележја, тука треба да се истакнат и формите на
материјална култура (садови, алатки и фигурини) кои, исто така придонесоа
да се разбере како се изработувале овие предмети, и дали или во колкава мера
тие се разликуваат од оние во горните и последните хоризонти. Сепак, имајќи
предвид дека се истражуваше само еден квадрант во 2021 година, неопходно
е во иднина овие најрани слоеви да се ископуваат во поголем простор како би
се имало подобар и потемелен увид во животот на неолитските жители во
почетоците на самата населба.
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Research on the Veluška Tumba site in 2021
(resume)

The excavations at the Veluška Tumba site in 2021 were a continuation of the
archeological campaign started in 2017, which includes excavation from 2019.
Quadrant I was explored in that direction, which aims to study the earliest layers of
the Neolithic settlement, not only in an architectural context, but also in other
social forms, such as economy, crafts, foodways, beliefs, social processes, etc.
Therefore, the buildings remains in the first cultural horizons were thoroughly
researched, as well as the material remains (pottery, tools, figurative
representations, etc.), which provided very interesting data on how the settlement
functioned in the very beginnings.
Work on the remains of Building 1, from which several architectural elements have
been preserved, indicated that the floor, made of compact whitish clay, was much
more complex than expected, as was the fireplace nearby, surrounded by large
boulders. These two units are specific and under them, in several layers, the
remains of soot and mortar were registered. This indicates the fact that a certain
part of Building 1 was placed on a space that was continuously used for burning
(heating or cooking) for a long period of time. In that part, on the very floor of the
building, several large grinding stones placed upside down were discovered, which
in the absence of ceramic material near them, indicate a ritual act in which the
building is cleaned and abandoned. This practice has been confirmed in other
buildings of Veluška Tumba, but also in other sites in Pelagonia and Macedonia, so
this context is not surprising.
Under the densely packed layers of mortar and soot, a new level of dark brown soil
with a larger amount of pottery was discovered, which was not the case in the
previous layers. Below them a multitude of grains and small pieces of burnt daub
are present, which in turn indicates the existence of architecture in some parts of
the tell close to the trench, but not in Quadrant I in which, at least in these lowest
layers, no building elements are registered (floor, piles, fireplaces, etc.). The
pottery here becomes rarer again, which is also not surprising due to the absence of
architectural elements. It is also important to emphasize that this layer is
established above the level of greenish solid compact clay, which actually
functioned as a deliberately executed leveling of the virgin soil made of thick sand.
In that way, the inhabitants of this Early Neolithic settlement prepared the space
provided for living, i.e. where they planned to build their first buildings.
Although smaller in scale, research in 2021 provided excellent insights into the
initial period when the Neolithic settlement of Veluška Tumba was established,
especially the way it was modified from a natural tell to a place where some of the
first farmers in the region lived. Apart from the architectural features, the material
culture (vessels, tools and figurines) should also be emphasized, which also
contributed to the understanding of how these objects were made, and whether or to
what extent they differ from those in the upper and last horizons. However, given
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that only one quadrant was explored in 2021, it is necessary in the future to
excavate these earliest layers in a larger area in order to have a better and more
thorough insight into the life of the Neolithic inhabitants in the beginning of the
settlement.
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Сл. 1. Карта на Пелагонија со означена позиција на археолошкиот локалитет
Велушка Тумба кај Породин

Сл. 2. Поглед кон Велушка Тумба од запад (фото: Гоце Наумов)
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Сл. 3. Харисова матрица со стратиграфските единици регистрирани во 2021
година (графикон: Гоце Наумов)

Сл. 4. Остатоци од Градба 1 со сочуван под, огниште, колци и превртени
мелници (фото: Гоце Наумов)
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Сл. 5. Остатоци од СЕ 155 сочинет од зрна и мали парчиња на горен лепеж
(фото: Гоце Наумов)

Сл. 6. Западен профил на Квадрант I со елементи од СЕ 156, набиена
зеленкаста глина како супструкција за првиот градежен хоризонт (фото: Гоце
Наумов)
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Сл. 7. Основни типови на садови во најраните слоеви на наелбата (цртежи:
Гоце Наумов)
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Сл. 8. Фрагменти од садови со фина фактура и бело сликани орнаменти
(цртежи: Гоце Наумов)
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Сл. 9. Фигурални предмети и алатки во најраните слоеви на неолитската
населба: 1. Намерно фрагментирана антропоморфна фигурина; 2. Глава од
елен откршена од жртвеник; 3. Кремено ноже; 4. Кремено ноже; 5. Сад со
антропоморфна апликација; 6. Нога од зооморфен жртвеник (фото: Гоце
Наумов)
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