
НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ 

НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – БИТОЛА 

 

 

 

 

 

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ 
БР.24 

 

 
 

 

 

 

БИТОЛА 

2021 

 



ii 
 

 

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 24  НА 

Н.У. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА 

СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА  

И МУЗЕЈ – БИТОЛА 

 

Издавач: 

НУ Завод и музеј Битола 
 

За издавачот: 

д-р Мери Стојанова 
 

Претседател на редакциски одбор: 

Енгин Насух 
 
Технички секретар:  

м-р Јове Парговски 
 
Членови на редакциски одбор: 

Надежда Георгиева 
Оливера Макриевска 
Владо Ѓоревски 
д-р Александар Литовски 
 
Лектор: 

д-р Виолета Крстеска 
 
Печати: ГРАФО ПРОМ Битола 
 

Тираж: 300 

 
 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

СОДРЖИНА  

Александар МИТКОСКИ 
МЕТАЛНИ НАОДИ ОД ЖЕЛЕЗНО ВРЕМЕ ОД ПРАИСТОРИСКАТА ЗБИРКА 
НА НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ – ПРИЛЕП 

1 

Гоце НАУМОВ, Јасмина ГУЛЕВСКА 
ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВЕЛУШКА ТУМБА, ВО 2021 ГОДИНА 

17 

Душко ТЕМЕЛКОСКИ, Оливера ЈАНДРЕСКА, Владимир КРСТЕСКИ 
МУЛТИЕТНИЧКА ПЕЛАГОНИЈА ВО РАНАТА АНТИКА 

37 

Оливера ЈАНДРЕСКА 
„ФУНЕРАРЕН БАНКЕТ“ КАКО ИКОНОГРАФСКИ МОДЕЛ НА АНТИЧКИТЕ 
НАДГРОБНИ СТЕЛИ 

53 

Весна КАЛПАКОВСКА 
РАНОВИЗАНТИСКИ НАДГРОБНИ НАТПИСИ ОД С. ГРАДЕШНИЦА И ОД 
ЗРЗЕ 

65 

Паре ЗАРЕВСКА 
ОРНИТОЛОШКИ МОТИВИ НА СРЕДОВЕКОВНИ ГЛАЗИРАНИТЕ САДОВИ 

77 

д-р Александар ЛИТОВСКИ 
ПРИЛОГ ЗА СОРАБОТКАТА НА ОСЛОБОДИТЕЛНИТЕ ДВИЖЕЊА НА 
МАКЕДОНИЈА И АЛБАНИЈА ВО ВТОРАТА 

91 

Гоце ВЕЉАНОСКИ 
ИСТОРИСКОТО ЗНАЧЕЊЕ НА ЗБИРКАТА НА ИСТОРИСКИ ПРЕДМЕТИ ВО 
НУ МУЗЕЈ „ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА ВО НОВ” - КИЧЕВО 

105 

Драган ГЕОРГИЕВ 
Борис Проевски како учесник во Балканските и во Првата светска војна 

115 

д-р Роберто ТРАЈКОВСКИ 
Продорот на засилениот извидувачки баталјон на СС бригадата „Адолф 
Хитлер“ во Вардарскиот дел на Македонија според мемоарите на Курт 
„Панцер“ Маер 

123 
 



iv 
 

Стефан КАРАЏОВСКИ 
ПОЗНАЊСКАТА БИСКУПИЈА ПОМЕЃУ ВАТИКАН И МАГДЕБУРГ 

133 

Викторија МОМЕВА АЛТИПАРМАКОВСКА 
ДВЕ СТАРИ БИТОЛСКИ КУЌИ СО ОТВОРЕН ЧАРДАК 

141 

Ефросинија ПАРЕВСКА 
ПАФТИТЕ ОД ЕТНОЛОШКАТА ЗБИРКА НА НАКИТ НА НУ „ЗАВОД И 
МУЗЕЈ“ – БИТОЛА 

155 

Владо ЃОРЕСКИ 
ИСТОРИЈА НА БИТОЛСКОТО СЛИКАРСТВО, ПОЧЕТОЦИТЕ НА 
СОВРЕМЕНИОТ ЦРТЕЖ И ГРАФИКА-ВТОР ДЕЛ 

165 

Биљана ТЕМЕЛКОСКА 
НАЦИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ 

181 

Соња Стрезоска ВЕЛЈАНОВСКА 
МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ ВО БУГАРСКИ МОНОГРАФИИ 
(БИБЛИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ ОД 2010 ДО 2020) 

191 

Зоран АЛТИПАРМАКОВ 
ЗАБЕЛЕШКИ И ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗМЕНИ, ДОПОЛНУВАЊА КОН 
ПРОПИСИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 

207 

Гоце НАУМОВ 
РЕКОГНОСЦИРАЊЕ И МАПИРАЊЕ НА ПРЕДИСТОРИСКИ ЛОКАЛИТЕТИ 
ВО БИТОЛСКО ПОЛЕ (ПЕЛАГОНИЈА) И ГОРНА ПРЕСПА (ПРЕСПАНСКО 
ЕЗЕРО) 

221 
 

 

 

 

 

 



v 
 

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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 ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР.24 

 

Паре ЗАРЕВСКА
1
 

ОРНИТОЛОШКИ МОТИВИ НА СРЕДОВЕКОВНИ 

ГЛАЗИРАНИТЕ САДОВИ 
 

Апстракт: Средновековната глазирана керамика се вбројува во редот на 

хронолошки осетливи наоди, заради што е третирана со посебен интерес и 

при теренските ископувања и при кабинетските истражувања, што не 

соодветствува со квантумот на нејзино публикување. 

Овој текст си поставува повеќекратни цели, меѓу кои и придонес кон 

подигање на процентот на публикувани наоди на средновековна глазирана 

керамика од Македонија, нејзино издвојување врз основа на претставените 

декоративни мотиви на внатрешната површина на садовите, поставување 

врски на поединечни наоди со одредени територии, одредување на центрите 

на влијание и скицирање на временската рамка на појавување и применување 

на конкретните декоративни мотиви, во овој случај мотивот – птица. 

 

Клучни зборови: Средновековна глазирана керамика, декоративни мотиви, 

зграфито, медитеран зграфито, птици, птица во медалјон, Прилеп, Скопје 

 

Поаѓајќи од досега применуваните методи за групирање на средновековната 
глазирана керамика, кои го фаворизираат нејзиното издвојување според 
декоративните мотиви2, а фокусирајќи се на групата глазирани садови 
коишто се декорирани со мотив на птици, вниманието го насочувам кон 
неколкуте репрезентативни садови, делумно веќе публикувани, но и кон 
повеќето досега непубликувани фрагменти коишто во најголем дел 
потекнуваат од Прилепскиот и Скопскиот Регион. 
Мотивот „птица”, како декоративен елемент е користен при декорирање на 
персиската керамика и торевтика, но сè уште не може со сигурност да се 
потврди дали византиските декоратери и уметници се инспирирале од 
доцноримските мозаици, ракописите, египетскиот текстил или, пак, мотивот 
во византиската уметност е пренесен директно од Персија3.  
Птиците што се претставени на внатрешната страна на дното на садовите, 
претставени се во слободно стоечка фигура во цел раст. Тоа се мали птици, 
најчесто впишани во медалјон со двојна кружница, а само во неколку 
примери тие се вкомпонирани во вертикални композиции во реципиентот на 
отворениот сад. 

                                                           
1 Магистер по археологија, кустос, НУ Завод и Музеј Прилеп, ул. Александар Македонски, 
бр. 400, 7500 Прилеп, pare.zareska@gmail.com  
2Класификација според декоративни мотиви примениле Даукинс и Дроп, Де Бок (Memorie de 
Societe Нationale des Antiquaries de France, Vol. LVI, 1897, сп. Тати˚-–ури˚, 1960/61, 27, н.1. 
и други. 
3D.T.Rice, 1930, 82. 
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сл. 1. a.   б. 
 
Еден од најрепрезентативните садови од нашиве простори потекнува од 
локалитетот Маркови Кули Прилеп4. Во внатрешноста на оваа мала паница5

 

(сл.1.) доминира фигура на птица, претставена во моментот кога колвнува од 
стилизираното гранче лозов ластар. Над нејзината глава е поставен висечки 

триаголник којшто е исполнет со стилизиран растителен орнамент. Целосната 
декорација е изведена со тенка, сигурна линија, којашто е ослободена од 
прекумерни детали. Надворешната страна од садот декорирана е со бордури 
од срцевидни листови, раздвоени со потесни ленти исполнети со коси 
шрафури во форма на рибина коска

6. Вертикалната композиција,  посебно 
вертикалните ленти, применети се во декорациите на египетското стакло, 
каде што како придружен орнамент се среќаваат и зооморфни орнаменти. Во 
повеќе наврати се истакнува источното потекло на мотивите претставени на 
византиската керамика и нејзините непознати непосредни примери во 
уметноста на Сирија, Персија и Египет. Срцевидниот лист е широко застапен 
во декоративните мотиви, а најчесто се припишува на растението бршлен. Тој 
преку антиката и раното христијанство пристигнува во византиската 
уметност. Неговата појава симболизира трајност и вечен живот. Особено е 
популарен во време на владеењето на Комнеската династија, што 
хронолошки соодветствува со сличните цариградски примероци коишто се 
датирани во шеесеттите години на XIIIв.7.  

                                                           
4Тати˚-™ури˚ М., 1960/61, 27-44, сл. 1,2; Баби˚ Б., 1971, 45-54; Бајалови˚ М., 1981, 111-124.  
5Полусферична паница со горен дел благо извиен нанадвор, поставена на прстенеста конусна 
нога. На внатрешната страна претставена е птица која колвнува од лозово ластарче. Над 
главата на птицата виси триаголник, исполнет со стилизиран растителен орнамент. Сите 
елементи на дното се затворени во двојна кружница којашто се реплицира и на ободот 
внатрешната страна на садот, но овојпат исполнета е со стилизарани лозови ластунки. 
Бисквитот е компактен, фино печен. Глазурата е со одличен квалитет во бледо костенливо 
жолта боја, со одличен ?(инв. бр. 2578, Музеј на Белград). 
6Мотивот „рибина коска“ во бугарската литература се третира и како варијанта на мрежест 
орнамент, според Овчаров, додека Чангова неговите корени ги бара во преславската сликана 
керамика, сп. Чангова Й., 1962, 25-33. 
7 Исто, 31. 
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Според обликот оваа мала полутопчеста паница8 се поврзува со 
цариградските работилници9. 
 
Сл.2 

 а.   б.  в 
2. 
 
Во оваа група на декоративни мотиви со птица во медалјон се вбројува уште 
една паница од Прилепскиот Регион10. (сл.2). На устинката на садот, од 
внатрешната страна, тече појас исполнет со шеврон декорација11, која 
најчесто е придружен елемент на композицијата птица во медалјон. 
Фигурата на птицата не претендира кон идентификување со специфичен вид, 
но е една пасивна интерпретација на птици коишто се карактеристични за 
работилницата од Мелник12. Двата контрапостирани триаголни мотиви се т.н. 
висечки или сферни триаголници. Овој декоративен елемент, иако се појавува 
многу порано, најчесто се применува во 13в. Највнимателно изведените 
висечки триаголници, какви што се и оние на претставениот примерок, се 
рамнокраки триаголници кои со остриот врв се насочени кон птицата, а со 
основата се залепени за хоризонталната кружница што го затвора медалјонот. 
Во поневнимателните изведби, страните на триаголникот често не ја допираат 
хоризонталната лента, оставајќи го отворен горниот дел на триаголникот13. 
Триаголниот елемент е неизбежен елемент на композицијата птица во 

                                                           
8 Ристески Б., Средновековно грнчарство во централните делови од Балканскиот 

Полуостров, 2002, 329. 
9 Овие мали паници, во пораните текстови често се нарекувани чаши. Се среќаваат на 
наоѓалиштата од повеќе византиски градови, како што се Олинт, Коринт и Солун сп. Тати˚-
™ури˚ М., 1960/61, 29. 
10 Полутопчеста паница со благо закосена устинка кон надвор, поставена на конусна 
прстенеста нога. Декорацијата е нанесена на внатрешноста. Во двојна кружница, помеѓу два 
триаголници, исполнети со линеарен флорален мотив, централно е поставена птица во полна 
големина. Веднаш под горниот раб на чинијата, кружи лента исполнета со низа од развлечена 
двојна спирала. Бисквитот е компактен, добро печен. Горните рабови на садот се парцијално 
оштетени. (D=19cm; d=7 cm; Н=9 cm; h=2 cm. Инв. бр. 33, C.M.- ИСК Прилеп). 
11 Мотивот во форма на латинска буква в ,,V”  вообичаено ја исполнува површината на двојна 
лента околу централен мотив сп. Morgan 1942, 31. 
12

 Нешева В. и др., Мелник градот в подножието на Славова крепост, том 1,989 Софија, 120-
158. 
13 Morgan н д. 25.  
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медалјон и покрај тоа што е присутен на претходно спомнатите садови, го 
има на многубројни фрагменти коишто потекнуваат од Прилепскиот Регион. 
Меѓу нив се издвојуваат следниве фрагменти, кои јасно може да се 
идентификуваат како дна од мали паници14 (сл.3). 
Сл. 3. 

а. б. в. 
 

На оваа претстава на птица во медалјон, целосната фигура на птицата е 
централно поставена помеѓу два висечки триаголници, исполнети со 
флорални мотиви како во претходните случаи.  Начинот на изведување на 
придружните елементи на композицијата: висечките триаголници, крилото и 
опашот на птицата се карактеристични за втората половина на XIIIв., 
период кога се применува т.н. калемаст трипод15, чиишто отисоци се јасно 
видливи на внатрешната површина на спомнатово дно. Во истиот период, 
прилепската работилница за глазирана керамика го организира, реализира и 
пласира своето производство.  
Сл. 4   

а.  б. в. 

 
Другото фрагментирано дно е исполнето со уникатна претстава на птица во 
медалјон16. (сл. 4). Според стилот на изведување и декоративните елементи 
садот упатува на цариградска провиниенција. Консултираната литература 
што ми беше достапна, не понуди директни аналогии, па пристапив кон 
                                                           
14Дно од отворен сад на ниска конусна нога. Мотив на птица со два контрапостирани висечки 
триаголници, исполнети со стилизиран флорален елемент,  затворен во единечна кружница. 
Глазурата е жолта, одлично споена со бисквитот. Видливи се отисоци од т.н. калемаст трипод 
(инв. бр. 162. d=2,5cm C.M.-ИСК Прилеп). 
15

 Morgan, 1942, 22.. 
16Дел од дно на отворен сад на сосем ниска нога. Внатрешноста е декорирана со птица 
затворена од тројна кружница. Жолтата глазура, делумно е добро споена со ангобата која е 
нанесена врз прочистен, одлично печен црвен бисквит. На ногата од надворешната страна, 
нанесена е глазура во резеда боја. (d=9cm, h=1.2cm; С.М-ИСК-Прилеп). 
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детална анализа на секој елемент поодделно. Окото и клунот не се 
издвојуваат од досега познатите начини на изведување17, но кон 
слепоочницата врежан е еден необичен, досега непознат елемент за нашите 
простори, во форма на двојно “V” (елемент 3) кој нѐ упатува на влијание од 

Серес18 иако е забележано низ цариградските примероци19. Невообичаено е и 
решението на стопалото (елемент 5), претставено како разлистан цвет од 
крин. Друг елемент е стилизираниот неправилен правоаголник, (елемент 4) 
прикажан помеѓу клунот и ногата. Најверојатно, тоа е дел од опашка, 
исполнет со повеќекратен неправилен ,,м” орнамент, кој асоцира на рибини 

крлушки, а е широко применуван како полнетица на панцирната облека од 
персиските воини. Оваа полнетица асоцира и на црковните одежди на 
припадниците на високиот клер, претставени на фреските во сакралните 
градби. Фрагментираното дно е изработено од висококвалитетна, одлично 
прочистена глина. Воедначената светло црвена боја на бисквитот говори за 
воспоставување на висока контрола на температурата при печењето на садот, 
што се постигнувало само во доброорганизираните работилници. Безбојната 
високотранспарентна глазура е нанесена врз невообичаено жолтата ангоба. 
Сублимирањето на наведениве карактеристики, наметнува негово датирање 
во временски интервал од првата половина на XIIIв., до средината на XIVв., 
што не може да се потврди и стратиграфски заради отсутноста на теренската 
документација на наодот. 
Сл.5 

a. б.  в. 

 
 

Оваа фрагментирана чинија20 (сл.5) на ниска нога е декорирана со 
вертикална композиција на слободно претставена целосна фигура на птица. 

                                                           
17На цариградските примероци се забележува претстава на вакви клунови и очи, сп. Morgan 
н.д. 118. 
18 Papanikola D., 1992, pl.1. 
19 D.T.Rice, 1930, 164. 
20 Фрагмент од сферична чинија на кратка нога со врежана декорација на внатрешната 
страна. Птицата е вертикално претставена во полна фигура. По средината на садот бордура 
исполнета со цик-цак декорација. Врз птиците нанесена е темнокафеава глазура. Бисквитот е 
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Вертикалните композиции се широко застапени низ публикуваните 

материјали од Мелник21, каде што се датирани во период на втората половина 

на XIIIв. кон преминот во XIVв. Овие големи птици биле изведувани од 
локални зграфито мајстори, кои твореле под влијание на сликарските стилови 
од 11в., фундаментално инспирирани од уметноста на Ориентот22. 
Споредбената анализа на оваа претстава на птицата23, упатува на мелничко 
обаразование на декоратерите од прилепската работилница24 или користење 
на мелнички шаблони од страна на локалните прилепски изведувачи. 
Мелничкото влијание се препознава и во изведувањето на една доминантна 

птица со грациозен врат од садот на слика број 5 (сл. 5). Разликите во 
претставувањето на коленото, крилото и повеќето поситни елементи само ја 
нагласуваат креативноста на локалните уметници-декоратери, кои не успеале, 
не сакале или не смееле да се одлободат од силното влијание на сереските 
мајстори. 

Покрај репрезентативните примероци, во фондот на ИСК се зачувани 
многубројни фрагменти на коишто може да се препознаваат делови од птици 
(Сл. 6: а 1, б1, в1, г, д 25). Оригиналноста во комбинирањето на деловите на 

телото од птицата, укажува на многу добро познавање на византиските 
претстави на птици од најелитните центри, но и на големото мајсторство и 
смелост во креативноста кај автохтоните изведувачи.  
 

                                                                                                                                                                 
компактен, добро прочистен со ќерамидна боја. Дебелината на ѕидот е невоедначена 

(d=10сm, D=1cm). 
21 Б. Цветков, 1989, 128.  
22 Morgan Ch., н.д. 1942, 89. 
23 Приказ на птици има направено М. Тати˚-™ури˚, н.д. 1960/61, 27-44. 
24 Во исто време, во Мелник постоел грнчарски центар за глазирана керамика кој се 
распространил низ цела Бугарија, сп. Б. Цветков, 1989, 128.  
25

 Сл.6 а: Дел од дно на прстенеста нога. Внатрешноста е декорирана со грубо врежана линија 
што оформува неправилен триаголен елемент, исполнет со шрафура од паралелни линии во 
насока кон кон дното на садот, па орнаментирање со деформирана спирала во два реда и 
стеснување на орнаментот кон извивањето на стомакот на садот, исполнето со шрафура од 
прави линии. Основата е премачкана со бела боја, бисквитот е портокалов и компактен, а 
ѕидовите се дебели до 1цм. Непосредно до орнаментот се приметуваат отисоци од трипод; 
Сл.6 б. Дел од дно. Основата е поставена на прстенеста нога, благо закосена. Во 
внатрешноста, на кремовокафеава основа, врежан е мотив кој може да се дефинира како дел 
од крило на птица, исполнет со т.н. мрежа од рибини крлушки. Компактен бисквит со црвена 
боја. Спојот на глазурата е квалитетен. H=1.4. Сл.6 в, в1. Фрагмент од дно, d=6cm поставено 
врз прстенеста нога и дел од телото на отворен сад. Внатрешната страна од садот е 
декорирана со грубо врежана декорација на која се распознава крило од птица, исполнето со 
шрафура од коси линии. Бисквитот на дебелите ѕидови е добро прочистен и добро испечен. 
Спојот на глазурата со ангоба е солиден. Сл.6-д. Дел од дно на отворен сад, поставено на 
ниска прстенеста нога. Во внатрешноста е врежана фигура на птица од која е сочуван само 
долниот дел од телото со нозете. Од страната, еден двоен триаголник навестува веројатност 
за уште едно од спротивната страна. Внатрешната глазура е жолтокафеава, додека 
надворешната е во зелена боја. Спојот на ногата со основата е подвлечен со црна кружна 
линија d=10cm, h=0,5cm. Сите фрагменти се студиски материјал на ИСК-Прилеп. 
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Сл.6. 

   а.  а1.    б.  б 1.  

в.  в 1.  г. 

 
 

 
Посебна подгрупа оформуваат глазираните садови со претстави на птици со 
долг врат (сл.7

26
). Фреквентноста на овие наоди меѓу прилепскиот материјал, 

наведува на помисла дека биле омилен мотив на декоратерите кои твореле во 

прилепската работилница за глазирана керамика. Тоа се вообичаени 

византиски претстави27 кои сè уште не се ослободиле од влијанијата на 
елитните центри од Романија и Бугарија28. 
Сл.7 

  
 

 
Најрепрезентативен примерок е фрагментираната чинија29 од 
средновековниот град Чрнче - Водно30, на којашто во композицијата птица 

                                                           
26 Сл.7 Фрагмент од затворен сад,  најверојатно дел од грло. На декорацијата се препознава 
птица со долг врат. Фрагментот е скршен веднаш под почетоткот на клунот и пред садот да 
почне да се проширува во делот на стомак, од каде што би почнало да се оформува телото на 
птицата. Глазурата е сјајна, високо транспарентна и добро споена со солидно пречистениот, 
добро печен црвен бисквит (инв. бр. 169. D=-9). 
27 Рајс смета дека пајките се птици со древна традиција со симболично или декоративно 
значење, сп. Rice, 1930, 62. 
28 Претстави од Трново поставуваат аналогии со романските примероци Мияатев Кр. и др., 
Царевград Търнов том 2, 1974 София, 104-106. 
29Чинија на прстенеста нога. Во внатрешноста е претставена птица во полна фигура во 
медалјон, со вратот извртен наназад. Во медалјонот пред и зад птицата срцевиден орнамент 
со спирални завршетоци. Под устинката на садот кружи бордура со низа од флорални 
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во медалјон е претставена долговратната птица, обиколена со празен појас 
над кој кружи раскошен венец со низа од стилизиран флорален орнамент. 
(сл.8).     
Сл. 8 

а. а1. 

 

 

Оваа композиција само иконографски соодветствува на претходно опишаните 
композиции, а видот на птица, придружните елементи на медалјонот и 
елементите на обиколниот појас под устинката се сосема различни. 
Вообичаеното место на контрапостираните висечки триголници, во висина  
на главата од птицата, во овој случај се поставени во висина на нејзиното 
тело. Воедно е силно стилизиран и наликува на срцевиден мотив со спирални 
завршетоци. Низата од стилизиран флорален орнамент низ литертурата е 
наречен орнамент на разделена палмета или дрво. Композицијата е изведена 
во комбинирана техника на сликање и зграфито. Комбинирањето на овие две 
декоративни техники се јавува на примероците кои се датирани во 
тринаесеттиот век. Според аналогија, овој примерок нѐ води до 
цариградските декорации, па и оваа чинија може да се датира најдоцна до 
крајот на XIIв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 
елементи. Декорацијата е изведена во комбинирана техника на зграфито и сликање. 
Внатрешната површина е глазирана со безбојна глазура (Д-25, д-7, х-7). 
30 И. Микулчиќ, 1982, 128. 
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Сл.9 

а    б.  

в.  

 

Друга чинија од Скопско Кале, најверојатно импортиран примерок од 
цариградските простори, е декорирана со претстава на птица во медалјон. 

Околу неа кружат три појаси од спирали31. Спиралата е мотив во кој се 
препознава античко наследство32

, а најприсутен е во времето на XII и XIIIв. 
На наши простори се поврзува со Скопскиот Регион, конкретно со Скопско 
Кале, од каде што пронајдените фрагменти се депонирани во ИСК - Прилеп.  
Најбројни се горни делови на птици со орелски клунови, кои се датираат во 
интервал на преминот од XIII кон XIVв.  

Во рамки на групата - декоративни мотиви со птица, врз основа на 
иконографската шема на композицијата, може да се издвојат две подгрупи

33
:  

- претстави на птици во медалјон и  
- претстави на слободно поставени фигури на птици.    

                                                           
31 Чинија на ниска прстенеста нога (D=22,7; d=9; h=7,6). Горниот дел е благо закосен  
навнатре. Декорацијата е изведена во внатрешноста на садот, но прекинува на делот каде што 
е изведена реконструкцијата. Во централниот медалјон се препознава птица, на којашто и 
недостасува горниот дел од телото.  Околу медалјонот кружат три појаси исполнети со низи 
од спирали, наизменично изведени со сликање,  во темнокафеава боја и врежување. Помеѓу 
темнокафеавите спирали,  во пределот под венецот на сликани се спирали во зелена боја. 
Бисквитот е црвен, добро прочистен. 
32 Ch. Morgan, 1942, 120. 
33 Класифицирањето на глазираната керамика врз основа на декоративните мотиви првично 
сум го применила во 2000,  Михајлоска П., 2000. 
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Мотивот Птици во медалјон е претставуван на дното на отворените садови, 
чинии или паници. На внатрешната површина на дното врежана е кружница, 
единечна или двојна, многу ретко тројна, која воедно го означува почетокот 
на извивањето на ѕидовите кои го формуваат реципиентот на садот. 
Централно во медалјонот претставена е птица34, мала или голема, во полна 
големина.  Претставите на мали птици се најзастапени на наодите од 
локалитетот Маркови Кули - Прилеп, па слободно може да се издвојат како 
атрибут на прилепската грнчарска работилница. Поголемите т.н. пловни 
птици се централно поставени на наодите од Скопскиот Регион. Двете 
работилници се разликуваат и според начинот на претставување на 
придружните елементи на композицијата птица во медалјон триаголниците и 
периферниот појас под устинката на садот. Висечките триаголници 
исполнети со едноставен флорален мотив се атрибут на прилепската 
работилница, а стилизираните срцелики триаголници се атрибут на скопската 
работилница. Периферниот појас околу малите птици е исполнет со 
поедноставна низа на шеврон, а оној околу големите птици е исполнет со 
стилизирани разделени палмети.    
Слободно поставените фигури на птици во цела големина се среќаваат во 
вертикални или радијални композиции. Досега публикуваните примероци не 
овозможуваат одредување на регионална преференца иако вертикалната 
композиција е позастапена низ примероците од Прилепскиот Регион, каде 
птицата е поставена меѓу две бордури исполнети со цик- цак линија и 
спирални завршетоци.   
Прикажаните птици претставуваат компилација од различни елементи, 
каде што клунот е орловски или папагалски, грациозниот издолжен врат е 
лебедовски или слични барски-пловни птици, телото е од гулаб, опашот и 
крилјата најчесто се од фазан, во секој случај, компилацијата е во функција на 
оформување на впечатлива, идеализирана претстава на птица. 
Компаративните анализи, иако побудуваат асоцијација на гулаб, сокол, 
орел,35

 или паун36, не посочуваат тенденција за реално претставување на 
некој конкретен вид птица37. Тоа се пасивни интерпретации на птици, коишто 
се извлечени со тенки контури, како во некои византиски ракописи од 
времето на Комнените. Од друга страна, пак, овој еклектичен стил во 
декорирањето на зграфито керамиката најзастапен е во време на последните 
децении на тринаесеттиот и во четиринаесеттиот век, кога се променува 
социо-економскиот контекст на земјите на византискиот свет. Пред сѐ, тоа е 

                                                           
34 Низ глазираните садови откриени на наше тло,  не ретко се среќаваат претстави на 
флорални мотиви, стилизирани букви, крстови и и нивни варијации, скоро и да не сме 
сретнале фуманоидни претстави во медалјон.  
35 Ch. Morgan, 1942, 171. 
36Се поставува аналогија и со кинеските садови, но кинеското зграфито е нанесувано на 
непечена глазура, а византиската постапка е нанесување на цртежот врз ангобата, сп. 
Ï.КврфелÝдт, 1947, 79. 
37 Идентификувањето е направено според Ch. Morgan, 1942, 116-135. 
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латинското освојување на Царството, потоа зголемувањето на значењето на 

градските средишта на периферијата и силната активност на провинциските 

работилници. За овој период се врзани и новините во начинот на печење на 

садовите со употреба на триподи што доведува до масовно производство. 

Продукцијата на големи серии била пресудна за формирање на новиот стил, 

воочлив по средината на XIIIв.  

 Одредувањето временска рамка на претставените садови и фрагменти 
е отежнато, најмногу заради отсуството на теренски податоци за поголем дел 
од наодите, што го исклучува применувањето на стратиграфскиот метод на 
датирање, наметнувајќи го методот пер аналогием, продлабочен со стилска 

анализа на мотивот во целина, придружните детали и поедините елементи на 
централниот мотив. Солиден репер претставува применувањето на методот 
на датирање, според веќе прифатената хронолошка детерминираност врз 
основа на техниката на декорирање и декоративните мотиви. 

 
Резиме 

Во рамки на групата- декоративни мотиви со птица, врз основа на 
иконографската шема на композицијата, може да се издвојат две подгруп: 

- претстави на птици во медалјон и  
- претстави на слободно поставени фигури на птици, во кои 

подоцна може да се оформуваат подгрупи.   
Птици во медалјон најчесто се претставуваат на дното на садот. Тоа се мали 
птици претставени во полна големина. Најзастапени се на локалитетот 
Маркови Кули –Прилеп. Скоскиот Регион изобилува со фрагменти и садови 
со претстави на големи птици во медалјон на внатрешната страна од 
реципиентот на садот. Двете работилници се разликуваат и според начинот на 
претставување на придружните елементи на композицијата птица во 
медалјон:висечките триаголницие се исполнети со едноставен флорален 
мотив и се атрибут на прилепската работилница, додека стилизираните 
срцелики триаголници се атрибут на скопската работилница. Периферниот 

појас околу малите птици е исполнет со поедноставна низа на шеврон, а оној 
околу големите птици се протега под устинката на садот и е исполнет со 
стилизирани разделени палметии.    
Слободно поставените фигури на птици се во цела големина и се среќаваат 
во вертикални или радијални композиции. Досега публикуваните примероци 
не овозможуваат одредување на регионална преференца. 
Птиците се претставени во еклектичен стил, што е најзастапен во време на 
последните децении на тринаесеттиот и првите децении на четиринаесеттиот 
век. 
 Одредувањето временска рамка на претставените садови и фрагменти е 
отежнато, најмногу заради отсуството на теренски податоци за поголем дел 
од наодите, што го исклучува применувањето на стратиграфскиот метод на 
датирање. Солиден репер претставува применувањето на методот на 
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датирање според веќе прифатената хронолошка детерминираност врз основа 
на техниката на декорирање и декоративните мотиви. 
 
Resume 

Within the group - decorative motifs with a bird, based on the iconographic pattern 
of the composition, two subgroups can be distinguished: 
- representations of birds in a medallion and 
- representations of freely placed figures of birds. 
Birds in a medallion are usually presented at the bottom of the dish. These are 
small birds presented in full size, most commonly found on the site Markovi Kuli - 
Prilep. The Skopje region abounds in fragments and vessels with representations of 
large birds in a medallion on the inside of the recipient. The two workshops also 
differ in the way they accompanying elements of the composition: the pendant 

triangles are filled with a simple floral motif and are attributed to the Prilep 
workshop, while the stylized heart-shaped triangles are an attribute of the Skopje 
workshop. The peripheral band around the small birds is filled with a simpler array 
of chevrons, and the one around the large birds extends belong the rim of the vessel 
and it is filled with stylized split palmettes.  
Freey placed bird figures are in full size found in vertical or radial compositions. 
The samples published so far do not allow the determination of regional preference. 
The birds are presented in an eclectic style, that is most prevalent during the last 
decades of the thirteenth and the first decades of the fourteenth century. 
Determining the time frame of the present wessels and fragments is difficult, 
mostly due to the absence of field data for most of the findings, njhich precludes 
the application of the stratigraphic dating method. A solid benchmark is the 
application of the dating method according to the already accepted chronological 
determination based on the decorate techniques and decorative motifs. 

 
 

Кратенки:  

D- дијаметар на устинка на садот  

d- дијаметар на дно на садот 

H – целосна висина на садот 

h- висина на нога на садот 

С.М. – студиски материјал 

ИСК – Институт за  старословенска култура 
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