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АРХЕОЛОШКИ ИСКОПУВАЊА ВО СКОПСКОТО СЕЛО БУЧИНЦИ

Македонците три милениуми јадат на гробишта

До овие заклучоци дојдоа археолозите што деновиве пронајдоа еден,
навидум обичен и безначаен гроб од железно време

Повеќе од 28 века луѓето што живеат на овие простори го негуваат обичајот
да јадат на гробишта. „Христијанскиот“ обичај, кој всушност е сосема
пагански има долга традиција во Македонија. До овие заклучоци дојдоа
археолозите што деновиве пронајдоа еден, навидум обичен и безначаен
гроб од железно време, на археолошкиот локалитет кај скопското село
Бучинци. Артефактите пронајдени во последните неколку години укажуваат
и на уште еден интересен податок - дека пајонската култура во 7 и во 6
век пред новата ера била проширена и во скопскиот регион, а тука
всушност била северната граница на пајонските племиња. Да биде
поинтересно, таа граница од пред 28 века се поклопува со денешната
северна граница на Македонија. 

Петнаесетина археолози, студенти, работници веќе еден месец го
истражуваат локалитетот кој се простира на повеќе ридови над селото. На
терасите се простираат големи родовски гробници од железно време.

- Мислевме дека годинава ќе го
пронајдеме градот во кој живееле овие
луѓе, но повторно наидовме на гробница.
Градот ќе мора да го бараме на околните
ридови - вели раководителот на
истражувањата археологот Страхил
Темов, виш кустос во Археолошкиот музеј
при Музејот на Македонија.

Во денешно време, приказната за
археолошкиот локалитет кај Бучинци
почнува пред 30 години. Археологот
Иван Микулчиќ првпат го посетил и
според површинските наоди, го
евидентирал како доцноантички

локалитет. По извесно време таму работел и археологот Зоран Георгиев, кој
пронашол артефакти и од железното време.

МАКЕДОНСКО-ПАЈОНСКИ БРОНЗИ 

Во 2000 година, при изградба на каптажа, работниците наишле на голем
керамички сад - питос. Го искршиле за да видат дали има злато, но
пронашле само бронзени предмети, во науката познати како македонско-
пајонски бронзи. Си ги собрале дома, а по 2-3 месеци дошле во Музејот на
Македонија за да се обидат да ги продадат. Кога ги виделе предметите,
археолозите веднаш заминале на локалитетот и итно спровеле интервентни
ископувања. Во меѓувреме полицајци ги собрале останатите предмети. 

- Пронајдовме голема јама, цела покриена со животински коски. Досега не
беше јасно каква улога имаат коските од коњи, кози, говеда. Беше многу
чудно што ги немаше черепите од животните - вели Темов.

Од 2005 година почнаа систематските истражувања на наоѓалиштето. Тогаш
археолозите работеле на 14 гроба, а еден од нив бил исклучително богат. 

- Го крстивме Втората свештеничка, по онаа што беше пронајдена на
локалитетот Исар кај Марвинци. Тоа беше исклучително богат гроб, со многу
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локалитетот Исар кај Марвинци. Тоа беше исклучително богат гроб, со многу
бронзени предмети во форма на птици, висулци, таканаречени македонско-
пајонски бронзи - вели Темов.

Освен во 2006 година, ископувањата на локалитетот се вршат секој година,
но преку мали кампањи. Петнаесетина луѓе работат по еден, еден и пол
месец.

Деновиве археолозите го пронајдоа гробот во форма на могилка, кој им
даде многу информации за минатото.

МАЛА МОГИЛКА

Луѓето во 7 век пред новата ера го легнувале покојникот на грб, а потоа го
дарувале. Бил отскриен, а веднаш до него ги печеле животните. Гозбата се
случувала веднаш до него. По гозбата, покојникот се посипувал со речни
камења кои формирале могилка.

- Врз неа кршеле садови и над нив ја поставувале главата од животното.
Затоа пред пет години не можевме да ги пронајдеме черепите. Ни беше
многу важно да ги откриеме обичаите. Ова биле семејни, родовски гробишта
во кои биле погребувани по 20-30 луѓе - вели Темов.

Истражувањата ќе продолжат и в година, а археолозите нема да се откажат
од потрагата по градот во кој живееле овие луѓе. Локалитетот вчера го
посетија Мери Аницин-Пејоска, директорка на Музејот на Македонија и
Перо Јосифовски, програмски директор на Археолошкиот музеј. Јосифовски,
кој по професија е нумизматичар, вели дека на локалитетот се пронајдени
многу монети од 4 век пред новата ера, се' до 5 и 6 век. Тоа потврдува
дека на тоа место луѓето долго време „сериозно“ живееле. 

Македонско-пајонски бронзи досега се пронајдени само на наоѓалишта во
Пелагонија, на Исар-Марвинци, а пред неколку години се појавија и на
Плаошник.

Темов вели дека според материјалот пронајден во Бучинци е идентичен.
Ова кажува многу за Пајоните, кои се прилично мистично племе, со оглед на
тоа што науката нема податоци за нивните живеалишта и за начинот на
живеење.

- Можеме да ги гледаме само преку културата. Преку погребните предмети
го гледаме нивното умеење за уметничко изразување, техника на лиење на
бронзата. Со откривањето на последниот гроб може да повлечеме директна
линија од тоа време со денешниот обичај - луѓето да јадат на гробишта, што
е пагански, а не христијански обичај - вели Темов.

Весна И. Илиевска
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