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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 нас-
ледство, 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 кул-
турните 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 тру-
дови 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 
 

 
Енгин Насух 

 

 в.д.Директор 

 
д – р  Мери Стојанова 
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МУЛТИЕТНИЧКА ПЕЛАГОНИЈА ВО РАНАТА АНТИКА 
 

 

Апстракт  
Котлината Пелагонија претставува географска микроцелина која уште во 

праисториските периоди овозможила развивање на автохтони културолошки 

заедници. Во раната антика (V-IV век п.н.е.) се дефинираат три етнички групи: 

Линкестите јужно од Црна река и Дериопите и Пелагонците северно од неа. Од 

пишани антички извори, но и преку откривање на мноштво наоди со археолошки 

ископувања, дознаваме за нивна блискост. Студирањата на пишаните извори 

упатуваат на Бригите, голема архајска популација, како нивни  заеднички 

супстрат. Конкретно за раното античко време, иако трите етнички заедници се 

поврзувани со соседните моќни држави Илирија, Пајонија и Македонија,  

најверојатно имале свои самостојни кнежевства. Во ниту еден извор не се 

спомнува било каков судир меѓу Линкестите, Дериопите и Пелагонците, така што 

претставуваат пример за вистински соживот и заедничко споделување на 

благодетите на котлината.  

 
Клучни зборови: Пелагонија, рана антика, Линкести, Дериопи, Пелагонци, 
археолошки истражувања, населби, некрополи  
 
 

Котлината Пелагонија е сместена во југозападниот дел од Република 
Македонија, при што со свој помал сегмент на југ навлегува во Република 
Грција. Црна Река ја сече на северен и јужен дел и со своите притоки ја храни 
плодородната почва. Мошне поволните услови овозможиле рано населбинско 
користење, односно оваа плодна рамнина била дом на луѓето уште од раниот 
неолит (младото камено време). Првите земјоделски заедници се развиваат 
пред околу 8000 години, а во рамките на регионалната неолитска културна 
група Велушина - Породин4. Со археолошки истражувања потврден е 
континуитет на егзистирање на населби и во следните праисториски периоди, 

                                                 
1 Душко Темелкоски, археолог - кустос советник, НУ Завод за заштита на 
спомениците на културата и музеј - Прилеп, ул. „Александар Македонски“, бр. 142, 
Прилеп, е-пошта: duletem@yahoo.com. 
2 Оливера Јандреска, археолог - кустос, НУ Завод за заштита на спомениците на 
културата и музеј - Прилеп, ул. „Александар Македонски“, бр. 142, Прилеп, е-пошта: 
oliveravera@gmail.com. 
3 Владимир Крстeски, археолог - конзерватор, НУ Завод за заштита на спомениците 
на културата и музеј - Прилеп, ул. „Александар Македонски“, бр. 142, Прилеп, е-
пошта: vladokrsteski03@yahoo.com.  
4 Митревски Д., 2013, 104-107. 
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енеолитот, бакарното и железното - архајско време5. Што се однесува за 
етничката припадност на луѓето кои ја населувале котлината во тој последен 
праисториски период, железното време, може само да претпоставуваме. 
Постојат одредени размислувања дека заеднички етнички корен, не само на 
жителите од оваа географска микроцелина туку и на оние племиња кои 
живееле на поширок простор кои ги опфаќа областа околу Охридското и 
Преспанското Езеро и поголем дел од денешна североисточна Албанија, биле 
Бригите6.  

Според Шашел Ј., Бригите се автохтоно племе со тракиско-фригиско 
потекло7. И грчкиот географ од I век пр.н.е., Страбон, ги спомнува како 
тракиско племе, кое порано живеело околу планината Бермион, а откако кон 
крајот од вториот милениум пр.н.е. поголем дел се преселува во Анадолија во 
денешна Турција, го добиле името Фриги8. Херодот ги спомнува на три 
места, како „тракиско племе Бриги“, потоа дека биле „соседи на 
Македонците“ и на трето место каде набројува „Тракијци, Пајонци, Бриги, 
Пиеријци, Македонци и други“. Според Дуриданов И. во супстратот од кој се 
формираат Пајонците е вклучена и индоевропската протобригиска 
компонента9. Но, сепак, дава територијална разграниченост меѓу нив, така 
што Пајонците ги ограничува на средниот тек на реката Аксиј (Вардар) и 
долината на Струма, додека Бригите во областа источно од Лихнид. Јужно од 
нив, односно јужно од планината Бора (Ниџе) е територијата на 
Македонците. 

Најверојатно, помали групи од Бригите остануваат да живеат и 
понатаму во Пелагонија и во басенот на двете езера. Тоа дека остатоци 
продолжуваат да егзистираат и по нивната голема преселба на крајот од 
вториот милениум пр.н.е., останува во сеќавање на проучувачите во римско 
време, така што Страбон заблежал дека живееле во горниот слив на Еригон 
(Црна река), а нивни соседни племиња биле Партините, Енхелајците, 
Линкестите и Дерипоите, кои се оформуваат како посебни етникуми многу 
подоцна, односно некаде на преминот од архајскиот период кон раната 
антика (VII-VI век пр.н.е.)10. Според овoj податок, тоа е планинскиот југо-
западен дел од денешната општина Демир Хисар, територија во непосредно 
западно соседство на котлината Пелагонија11. Византиски С. ќе запише дека 
Бригите биле македонско племе коешто живеело во соседство на Илирите. 
Важен е и податокот од Хесихиј што го запишал исто така Византиски С., а 
во кој се спомнува градот Brygias во Македонија, сè уште неубициран на 

                                                 
5 Ibid., 141-143, 147-149, 174-177.  
6 Петрова Е., 1996.  
7 Šašel Ј., 1984, 112. 
8 Папазоглу Ф., 1977, 68. 
9 Duridanov I., 1969. 
10 Папазоглу Ф., 1957, 195-186. 
11 Археолошка карта, 1980, 4. 
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терен12. Одредени ономастички толкувања за топонимот на селото Брежани 
меѓу Охрид и Кичево, упатуваат на корен токму од името на Бригите. 
Интересни се и размислувањата околу позицијата на нивниот центар, градот 
Kydrai. Хипотезата на Микулчиќ И. за негова местоположба на локалитетот 
Градиште, над село Железнец, Демирхисарско, се потпира врз податоците кај 
Страбон и Византиски С., додека Папазоглу Ф. повикувајќи се на 
претпоставките на Димица, неговата можна позиција би требало да се бара во 
Преспанскиот Регион, односно во околината на Ресен, околу станицата 
Бруцида.  

За крај, околу размислувањата за заеднички етнички корен на 
племињата кои го населувале поширокиот простор во раната антика, иако 
непотполна и недоволно објаснета, сепак, антропонимијата на Македонија 
нуди одредени сознанија. Според истражувањата, македонската ономастика 
по својот карактер со сигурност се одделува од грчката и тракиската. 
Истражувањата водат и кон фактот дека Бригите биле главен substratum во 
етничкото формирање на Пајонците кои, всушност, ја населувале поголемата 
територија на денешна Република Македонија во тоа време. Пајонската 
лингвистика и ономастика покажуваат голем број глоси и имиња со бригиски 
корен13.  

За состојбите во раната антика во Пелагонија, веќе има одредени 
поконкретни сознанија според пишани извори. Тоа е времето од V век до 
средината на следниот IV век пр.н.е., кога котлината целосно потпаѓа под 
владение на моќната македонска држава. Во овој период Пелагонија ја 
населуваат три познати етникуми, Линкестите јужно од Црна Река и 
Дериопите и Пелагонците во северниот дел од рамницата (сл.1).  

 
 

                                                 
12 Проева Н., 1997. 
13 Петрова Е., 1999, 145-156. 
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Линкестите го добиваат своето име според рисот, ретко животно 

денес, веројатно и во тоа време, а кое се среќава токму на територијата на 
оваа заедница. За нив постојат повеќе податоци во античките извори. Во 
битолскиот дел од Пелагонија доаѓаат некаде во VII век пр.н.е. од Еордаја14 и 
во подолг временски период имале самостојно кнежевство. Според Микулчиќ 
И., нивниот главен град Линк бил позициониран на локалитетите Висок Рид и 
Прогон кај селото Букри, додека Лилчиќ В. го убицира на локалитетот 
Градиште кај селото Црнобуки15. Нивната припадност кон 
горномакедонските племиња е со сигурност потврдена16, но имаат мошне 
специфични односи со Долна Македонија. Во неколку наврати дури и 
меѓусебно војуваат, а после тоа се склучуваат повремени договори за 
пријателство и признавање на граничните линии. Пердика II, неуспешно се 
обидува да ја потчини линкестидската монархија во 423 година пр.н.е. со 
помош на спартанецот Брасида, но владетелот на Линк, Арабеј I, воено 
потмогнат од непосредните илирски соседи на запад, ги одбива 
непријателските здружени сили17. Сепак, по неколку неуспешни обиди на 
веќе унитарната македонска држава да го припои ова непокорно кнежевство, 
во тоа успева Аминта III. По релативно мирното припојување, за 
зацврстување на врските на моќната држава со малото кнежевство, 
македонскиот крал, во 391 година пр.н.е., за своја жена ја зема 15 годиншната 
принцеза Евридика, ќерка на Сир, зет на кнезот Арабај II18. Откако нивниот 
син, кралот Филип II, тешко го поразува 90 годишниот илирско - дарданскиот 
крал Бардилис во битка токму во битолскиот дел од котлината, Линкестида 
дефинитивно влегува во состав на моќната Македонија. Месното 
благородништво на Линк соочено со силата на империјата во зародиш, зазело 
логичен став на мирно прифаќање на анексијата со право да им остане статус 
на одредена автономија19. Во чест на потеклото на својата мајка, Филип II го 
подигнува градот Хераклеја, кој постепено прераснува во значаен урбан 
центар на областа, особено во римскиот период, па сè до крајот на антиката. 
Дека Линкестите имаат повластен автономен статус и за времето на големиот 
војсководец Александар III Македонски, говори податокот според кој при 
неговиот поход кон исток за генерал на Тракија го назначил нивниот принц 
Александар. Но, во 330 година пр.н.е. заради учество во обид за атентат врз 
него, големиот крал го убива принцот, така што згаснува линкестидската 
кнежевска династија20 . 

Дериопите се етничката заедница која го населувала западниот дел од 
котлината, односно горниот тек на Црна Река, додека Пелагонците живееле 

                                                 
14 Mikulčić I., 1966, 27-36; Лилчиќ В., 2009, 41, 43. 
15 Лилчиќ В., 2009, 55, 56.  
16 Ibid., 40. 
17 Mikulčić I., 1966, 72; Елис Џ. Р., 1986, 48; Лилчиќ В., 2009, 42, 44. 
18 Шелдаров Н., Лилчиќ В., 1994, 47; Лилчиќ В., 2009, 32. 
19 Елис Џ.Р., 1986, 78, 81; Лилчиќ В., 2009, 45. 
20 Лилчиќ В., 2009, 47. 
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во нејзиниот североисточен дел и во Горно Мариово. Античките пишани 
извори за нив се во помал број и донекаде се конфузни, затоа што на исто 
место се говори за истиот простор во подолг период, односно во архајско 
време, раната антика, владеењето на македонските кралеви и римско време. 
Така, истражувачите се разидуваат со своите размислувања околу 
припадноста на двете етнички заедници. За одредени проучувачи биле 
Илири21, додека за други имале пајонско потекло. Кога ќе се земе во предвид 
и географската позиционираност на котлината како природен граничен појас 
меѓу двете соседни моќни држави, дополнително разјаснува зошто е тешко да 
се одреди етничката припадност на Дериопите и Пелагонците.  

Една од претпоставките за името Дериоп е онаа на Дуриданов И. кој се 
повикува на истоименото илирско племе во северозападна Босна. Според 
Шашел Ј. „Дериопите живееле во северна Македонија и граничеле со Мезите, 
Деурите и Диндарите. Прво биле вклучени во земјата на Пајонците, а потоа 
(после 167 година пр.н.е.) потпаднале под римска власт“22. Според податок 
кај Страбон, Дериопите го населувале поширокиот простор на Демир Хисар, 
од каде започнува водотекот на Црна Река, која низ кривулест теснец влегува 
во котлината Пелагонија. Нивната територија се протега и кон нејзиниот 
североисточен дел. Lèon Heuzey во делото „La Deuriopos et le Cours de L' 
Erigon“ запишал: „Но, записите од голем интерес, откриени во тек на нашето 
патување, во едно друго село од истиот регион, нареченo Чепигово, докажаа 
присуство на населеници во Deuriopes и тесно граничеле на север со 
рамницата, со територијата на градот Пелагон“. Познати се три нивни 
населени места распространети  покрај самата река: Брианион кај денешното 
село Граиште, Алкомена кај селото Бучин и Стибера во непосредна близина 
на селото Чепигово23. Иако сознанијата, пред сè, говорат за развојот на 
наведените места во времето после припојувањето од страна на Македонија и 
особено за периодот на владеење на империјата на Римјаните24, повеќе од 
сигурно е нивно оформување претходно, уште во раната антика. Во 
„Géographie ancienne de la Macédoine" од Theofile Alphonse Desdevides du 
Dezert ги наоѓаме следните податоци за Дериопите: ,,La Deuriope (Дериоп), 
дел од големата Pèonie (Пајонија), во старо време имала три свои градови. Таа 
се наоѓа крај бреговите на Еригон, меѓу оваа река и реката Axius (Вардар). 
Еригон ги пречекува сите рекички и ги наводнува сите градови. Заштитена од 
внатрешноста со Babouna (Бабуна), во средишниот дел со врвот Bora (Ниџе), 
оваа земја претставува мошне важна воена позиција и македонските кралеви 
таму ги собирале своите армии, кога се бореле со Maedes (Меди) или со 
Dardanes (Дарданци). Филип и Персеј често кампувале во La Deuriope 

                                                 
21 Дериоп, според Ливиј е Пајонска Област покрај Еригон: Папазоглу Ф., 1957, 212. 
22 Šašel Ј., 1984, 112-116. 
23 Страбон ги набројува Дериопските градови Алкомена, Брианион и Стибера на реката 
Еригон: Папазоглу Ф., 1957, 212. 
24 Лилчиќ В., 2009, 140-161. 
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(Дериоп) или таму се одморале на враќање од нивните експедиции“25. 
Познато име на личност од областа Дериоп за време на владеењето на 
античките македонски кралеви е она на офицерот Пеитон, со потекло од 
Алкомена, кој служел во војската на Александар III26. За подоцнежниот 
римски царски период дознаваме од повеќе пронајдени епиграфски наоди во 
кои се потврдени ethnos и demos на Дериопите, како припадници на Горна 
Македонијa,27 додека со опсежни археолошки истражувања се потврди дека 
градот Стибера се развил во значаен урбан центар на областа во тој период28.   

Што се однесува до Пелагонците, Хомер и Страбон ги поврзувале со 
Пајонците. Во Илијадата на едно место се спомнува Пелагон, син на речниот 
бог Аксиј и Перибоа, а татко на пајонскиот војсководец Астеропај29. Во 
антички пишани извори на неколку места се споменува дека во периодот на 
најголемата експанзија на Пајонија, во нејзините граници била вклучена и 
територијата на Пелагонците, но тоа не мора да биде сигурен индикатор за 
нивната етничка припадност кон моќниот сосед на исток.30 Од друга страна 
Илирите во подолг период во антиката живеат на голем простор вдолж 
Јадранскиот брег и западната внатрешност на Балканскиот Полуостров, а во 
рамките на денешна Македонија нивната територија го заземала речиси 
целиот нејзин западен дел. Иако е најмала веројатноста за етничка сродност, 
но неколку антички извори упатуваат на припадност на Дериопите и 
Пелагонците кон горномакедонските племиња31.   

Од два епиграфски наоди пронајдени во Атина, дознаваме дека 
Пелагонците имале свое автономно кнежевство пред доаѓањето на 
Македонците. Во нив се спомнува крал со име Менелај, кој во шеесеттите 
години на IV век пр.н.е. во два наврати испратил помош во финансиски 
средства и во житарици на флотата на стратегот Тимотеј за време на 
конфликтот на Атина со Халкидските градови.32 Откриената монументална 

                                                 
25 Wilkes Ј., 1995. 
26 Папазоглу Ф., 1957, 222. 
27 Papazoglu F., Milin M., Ricl M., 1999; Калпаковска В., 2004; Kremydi Sicilianou S., 2005, 95-
106.N 
28 Кепеска Л., Кепески К., 2016; Темелкоски Д., 2020а, 111-121. 
29 Mikulcic I., 1966, 6; Лилчиќ В., 1996, 39; Петрова Е., 1999, 145. 
30 Според Страбон, Пајонија во VI век пр.н.е. се протегала до крајбрежната егејска рамнина и 
до Пелагонија и Пиерија. Плиниј покрај Параксијаите, Еордите, Алмопите и Мигдонците, во 
Пајонски племиња ги вклучува и Пелагонците. Но, блискоста на наодите во материјалната 
култура не значи сигурно поврзување на Пелагонците со Пајонците, затоа што тие 
претставуваат културни појави на едно пошироко балканско подрачје, пред сè, поради 
блиските контакти: Митревски Д., 1997, 191-192; Петрова Е., 1999, 8, 146. 
31 Според Херодот и Тукидид, Горна Македонија ги вклучувала Дериоп, Линкестида, 
Пелагонија, Елимеја и Орестида: Папазоглу Ф. 1957, 171. 
32 За време на битките кои Атина ги води против Халкидската лига, а за време на 
македонскиот крал Пердика III, атинската флота под команда на стратегот Тимотеј ги зазема 
Пидна, Метона, Потидаија и Торона, но следната година не успева да го заземе Амфипол. Во 
овие операции пелагонискиот владетел Менелај помага со намирници во финансии и во 
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гробница на локалитетот Павла Чука помеѓу селата Подмол и Бонче, мошне 
веројатно била наменета за некој од базилеите на Пелагонците33. Според 
одредени анализи, гробницата била подигната кон крајот на IV век пр.н.е.34, 
што значи дека тие имале одредена автономија и подоцна, за време на 
најголемиот процут на македонската држава под Александар III и во времето 
на неговите наследници. За разлика од сознанијата за три градови во областа 
Дериоп, за населени места на Пелагонците сè уште не може ништо со 
сигурност да се каже. Две локации кои понудија богатство од археолошки 
наоди, индицираат претпоставени места каде би можел да се убицира 
истоимениот главен град на Пелагонија. Едниот простор е помеѓу селата 
Прилепец и Волково во западното подножје на Дренска планина35, додека 
другиот е оној помеѓу селата Подмол и Бонче, познат во науката како 
комплекс на археолошки наоѓалишта Старо Бонче36. Во хеленистичкиот и во 
римскиот период се развиваат неколку урбани целини во рамките на 
територијата која ја населувале Пелагонците. Тоа се населбата Керамиа во 
непосредна близина на Прилеп (денешна приградска населба Варош)37, 
населбата Колобаиса, распослана на месноста Трескавец и просторот под неа 
помеѓу селата Дупјачани и Горно село38 и населбата Достонеи во близина на 
селото Пештани во Мариово39. Најверојатно и на овие три локации постоело 
населбинско егзистирање и претходно, односно во раната антика, со оглед на 
тоа што со археолошки истражувања се евидентирани движни наоди и од тој 
период.      

Во античките пишани извори се спомнувани неколку поголеми судири 
на македонските кралеви Пердика II, Аминта III и Филип II со Пајонците и 
Илирите. Но, на ниту едно место нема конкретен податок кој би укажал на 
учество во нив на трите етноси кои ја населувале котлината, освен ако се 
изземат погореспомнатите сознанија за борбата на Линкестите за зачувување 
на својата самостојност. Нема никаде нивно спомнување ниту при воените 
операции за завладување на империјата на Александар III со Пајонија и 
делови од Илирија. Исто така, што е мошне воочливо, воопшто нема 
податоци ниту за постоење на било какви територијални аспирации на трите 
заедници една кон друга во ниту еден период. И покрај воинственоста на 
Линкестите, позната од нивните претходни конфликти со долномакедонските 

                                                                                                                                        
житарици (365/4 и 362 г.п.н.е.): Папазоглу Ф., 1957, 199; Елис Џ. Р., 1986, 50; Шелдаров Н., 
Лилчиќ В., 1994, 49. 
33 Vulic N., 1937, 611,612; Јакимовски А., 2011, 38-39; Лилчиќ Адамс В., Јакимовски А., 2016, 
34-41; Јакимовски А., Темелкоски Д., 2019, 63-74. 
34 Јакимовски А., 2011, 38-39. 
35 Лилчиќ В., 1996, 36-44; Јакимовски А., Темелкоски Д., 2018, 1-12; Темелкоски Д., 2020б, 15-
24. 
36 Jakimovski A., Temelkoski D.,  2018, 205-255. 
37 Кепески К., 1975, 155-164; 
38 Папазоглу Ф., 1957, 223; Темелкоски Д., 2016, 121-130; Темелкоски Д., 2018, 43-49;    
39 Папазоглу Ф., 1957, 210-211; Лилчиќ В., 2005, 3-19; 
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кралеви, не е познато дека некогаш ја преминале Црна Река, која воопшто не 
претставувала тешко премостлив водотек, а со цел загрозување на 
териториите на своите непосредни северни соседи. Нема сознание ниту за 
некакво меѓусебно насилно прекршување на кревката природна гранична 
линија од не многу високи ридови, која ги разделувала Дериопите и 
Пелагонците.  

Според  наведеното, може да се каже дека во раната антика (V - IV век 
пр.н.е.) трите етнички заедници ги споделувале благодетите на котлината врз 
основа на непишани закони на соживот, што секако довело до одредена 
хомогенизација во однос на нивниот начин на живеење, практикување на 
културни вредности и особено на погребните ритуални процесии. Вредноста 
на мирнодопски соживот со безусловно почитување на туѓото постоење, 
вредност која и денес глобално се прокламира, често безуспешно, многу 
лесно ја разбрале и примениле жителите на затворениот мал географски 
простор во рамки на котлината Пелагонија, а во услови на прилично 
немирниот јужнобалкански раноантички свет.      

Постојат мошне блиски паралели во откриеното материјално културно 
наследство на раноантичките археолошки наоѓалишта во прилепскиот и во 
битолскиот дел од котлината. Со археолошки истражувања се евидентирани 
неколку некрополи датирани во овој период. Во битолскиот дел тоа е 
некрополата Црквиште кај селото Беранци40, додека во прилепскиот 
истражени се двете некрополи Долиште и Присои во атарот на селото 
Прилепец41, потоа на неколку локации во рамките на комплексот на 
археолошки наоѓалишта Старо Бонче кај селото Бонче (Грамада под три 
камна, Петочна вода, Дупнатица, Горна преслапта и Грамаѓе под Спаница)42 
и некрополата Калдрма во близина на приградската прилепска населба 
Варош43.  

Единствено некрополата Калдрма е од типот на рамни некрополи, 
додека сите други биле позиционирани на ниски  природни или вештачки 
возвишенија. Уште една појава која единствено во Калдрма не е 
евидентирана, е оградувањето на гробните јами издлабени во меката здравица 
со мошне впечатливи масивни плочести камења, вертикално вкопувани во 
земја (сл. 2, 3 и 4). Додека заедничко за сите некрополи е тоа што нема 
правило во ориентационата поставеност на гробните конструкции и начинот 
на погребување кое било со кремирање на починатите. Спалувањето се 
вршело на посебно определен простор за тоа, иако постојат неколку осамени 
примери на спалување во самите гробови. По завршување на погребниот 
ритуал, гробните конструкции и просторот меѓу нив бил засипуван со помали 
и камења со средни димензии.  

                                                 
40 Микулчиќ И., 1964-65, 209-226; Mikulcic I., 1966, 37, 60, 61. 
41Јакимовски А., Темелкоски Д., 2018, 1-12.   
42 Jakimovski A., Temelkoski D.,  2018, 205-255. 
43 Китаноски Б., 1975, 89-132; Kitanoski B., 1976, 38, 39; Китаноски Б., 1979, 227-244. 
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Сл.2 - Некропола Грамада под три камна - Старо Бонче, гроб 13 

 
Сл.3 - Некропола Петочна вода - Старо Бонче, гроб 1 

 
Сл.4 - Некропола Дупнатица 
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За истовременост на некрополите во раната антика, како и за 

културната блискост на луѓето кои ги користеле, недвосмислено упатува 
откриениот движен материјал во гробовите, делови од облеката и опремата на 
покојниците, како и дарови за нив. Со оглед што гробовите како појава се 
затворена целина, претставуваат најсигурен репер за временскиот интервал 
на егзистирање на некрополите. Карактеристиките на наодите ја потврдуваат 
хронолошката рамка во V и IV век пр.н.е. Во наодите од керамички садови, 
во неколку гробови препознаена е нивната функција како урни во кои биле 
положувани останките на покојниците. Од форми застапени се познатите 
облици на ехинус чинија, киликс, скифос, кантарос, лекит и олпа со одреден 
број на примероци со премачкана горна површина на црн фирнајс. Поретки се 
бронзените садови, меѓу кои се издвојува ритуалниот сад фијала пронајден во 
еден војнички гроб на некрополата Грамада, под три камна - Старо Бонче 
(Т.I, 1). 
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На нашите некрополи бројно е присуството на  накитот со разни 

облици, изработен од злато, сребро, бронза, железо, килибар и стаклена паста. 
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Доминантен облик претставуваат фибулите од малоазиски тип.  Присутни се 
и белезици со краеви што се вкрстуваат или во вид на стилизирана змија (Т.II, 
1, 2), двојни игли со глава во облик на буквата омега (Т.II, 3) и наушници со 
конусна глава и од неа извлечена кружно свиена жица (Т.III, 1). Вредни наоди 
од злато се двата златни приврзоци со листовидни висулци од Калдрма и 
висулецот со облик на розета од некрополата Дупнатица - Старо Бонче (Т.III, 
2, 3). Набројаните облици на накит се појавуваат и нешто порано, односно во 
архајскиот период, но со нивно пронаоѓање во нашите некрополи се 
потврдува нивна употреба и во раната антика. Без сомнение, чисто 
раноантички појави претставуваат чунестите обетки (Т.III, 4, 5) и прстените - 
печати со претстави во негатив. Во наодите од железо евидентно е присуство 
на копја, прави и криви ножеви, бодежи и кании. Единствена појава 
претставуваат теракотните човечки претстави со издолжена, конусна капа на 
главата (Т.IV, 1, 2). Пронајдени се единствено на некрополите Калдрма, 
Дупнатица - Старо Бонче и Црквиште, односно само во Пелагонија. Станува 
збор за седната женска претстава со шупливо тело и издолжена шилеста капа, 
карактеристичен дел од облеката на Фригијците. Оваа специфична капа ја 
носи нивниот бог на вегетацијата Атис44, додека поблиска географска 
аналогија на божество со фригиска капа од истиот раноантички период 
среќаваме кај Тракијците и Пеонците. Тоа е женското божество Бендида, која 
е сродна на хеленската божица Артемида45. Во недостаток на соодветни, 
односно поконкретни аналогии, за раритетните теракотни фигурини од 
Калдрма, Дупнатица и Црквиште би можеле да кажеме дека претставуваат 
еден вид на реминисценција на некое од древните божества на големата 
етничка заедница на Бригите која ја населувала и Пелагонија во архајско 
време.  

 

                                                 
44 Cermanovic Kuzmanovic A., Srejovic D., 1992, 62. 
45 Cermanovic Kuzmanovic A., Srejovic D., 1992, 75; Петрова Е., 1999, 140. 
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За крај, истражувањата на опишаните некрополи покажаа заеднички 

карактеристики кои хронолошки и културолошки ги поврзуваат луѓето кои 
живееле во котлината во V и IV век пр.н.е. Присутвото на облици на накит 
кои се појавуваат во претходниот архајскиот период потврдува континуитет 
на некрополните простори. Но, откривањето на типични наоди во гробните 
конструкции датирани во следниот македонско - хеленистички период и во 
подоцнежниот римски, значи долготрајно егзистирање на некрополите, а со 
тоа и на населебите чии жители биле погребувани во нив. Дефинитивно 
мошне блиските аналогии на откриените наоди, повторно наметнуваат 
размислувања за автохтоност на трите етникуми, Линкестите, Дериопите и 
Пелагонците, односно заеднички корен на потекло уште во претходниот 
архајски период. Најновите истражувања во регионот на Охридското и 
Преспанското Езеро покажаа и извесна сродност и со луѓето кои живееле во 
непосредното, западно соседство, односно во басенот на двете езера46.  

 

 

Резиме 
 Пелагониската котлина, според својата релјефна конфигурација, 
обезбедувала многу поволни услови за рано населување во неолитскиот 
период. Континуираното користење на просторот продолжува во сите 
наредни праисториски периоди, како и во античката ера. Што се однесува до 
раната антика (V - IV век п.н.е.), од пишани извори, но и преку археолошки 
истражувања дознаваме за три етнички групи кои живееле во долината, 
Линкестинците, Дериопјаните и Пелагонците. 
 
 Тешко е да се дефинира нивната етничка припадност, но 
најверојатно Бригите, кои се споменуваат како доминантно население во 
западна Македонија во претходниот архаичен период, се зедничкиот 
супстрат. Во раната антика, трите етнички групи веројатно имале свои 
автономни кнежевства, но истражувачите сè уште ги поврзуваат со Пајонија, 
Илирија и Македонија. Во секој случај, движните наоди пронајдени со 
археолошките ископувања потврдуваат дека Линкестијците, Дериопјаните и 
Пелагонците имале заеднички културни вредности. 
 

 
Resume 
The Pelagonija valley, according to its relief configuration, provided very 

favorable conditions for early settlement in the Neolithic period. Continuous use of 
space continues in all subsequent prehistoric periods, as well as in the ancient era. 
As for the early antiquity (V - IV century BC), from written sources, but also 
through archaeological research we know of three ethnic groups that lived in the 
valley, the Lincestinians, the Derriopians and the Pelagonians. 

                                                 
46 Кузман П., Кузман Почуча Н., 2014; Арџанлиев П. и други, 2018. 
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It is difficult to define their ethnicity, but most likely the Bryges, who are 

mentioned as the dominant population in western Macedonia in the previous 
archaic period, is a common substratum. In early antiquity the three ethnic groups 
probably had their own autonomous principalities, but researchers still associate 
them with Paeonia, Illyria and Macedonia. In any case, the movable finds found by 
archeological excavations confirm that the Lincestinians, the Derriopians and the 
Pelagonians had common cultural values. 
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