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Рамковски: Во афект претеравме

АРХЕОЛОШКИ ИСКОПУВАЊА ВО СКОПСКОТО СЕЛО БУЧИНЦИ

Рамковски: Бевме во афект и
претеравме!

Македонците три милениуми јадат на гробишта

Пломба за изградбата на 300 згради
lektiri
А встралиската полиција го бара
заканувачот

Барај со Daily.MK
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До овие заклучоци д ојд оа археолозите што д еновиве пронајд оа ед ен,
навид ум обичен и безначаен гроб од железно време
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Повеќе од 28 века луѓето што живеат на овие простори го негуваат обичајот
д а јад ат на гробишта. „Христијанскиот“ обичај, кој всушност е сосема
пагански има д олга трад иција во Макед онија. До овие заклучоци д ојд оа
археолозите што д еновиве пронајд оа ед ен, навид ум обичен и безначаен
гроб од железно време, на археолошкиот локалитет кај скопското село
Бучинц и. Артефактите пронајд ени во послед ните неколку год ини укажуваат
и на уште ед ен интересен под аток - д ека 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 бид е
поинтересно, таа граница од пред 28 века се поклопува со д енешната
северна граница на Макед онија.

- Мислевме д ека год инава ќе го
пронајд еме град от во кој живееле овие
луѓе, но повторно наид овме на гробница.
Град от ќе мора д а го бараме на околните
рид ови - вели раковод ителот на
истражувањата археологот С трахил
Темов, виш кустос во Археолошкиот музеј
при Музејот на Макед онија.
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Во д енешно време, приказната за
археолошкиот локалитет кај Бучинци
почнува пред 30 год ини. Археологот
Иван Микулчиќ првпат го посетил и
според површинските наод и, го
евид ентирал како д оцноантички
локалитет. По извесно време таму работел и археологот Зоран Георгиев, кој
пронашол артефакти и од железното време.
МАКЕДОНСКО-ПАЈОНСКИ БРОНЗИ

ХОРОСКОП

Во 2000 год ина, при изград ба на каптажа, работниците наишле на голем
керамички сад - питос. Го искршиле за д а вид ат д али има злато, но
пронашле само бронзени пред мети, во науката познати како макед онскопајонски бронзи. С и ги собрале д ома, а по 2-3 месеци д ошле во Музејот на
Макед онија за д а се обид ат д а ги прод ад ат. Кога ги вид еле пред метите,
археолозите вед наш заминале на локалитетот и итно спровеле интервентни
ископувања. Во меѓувреме полицајци ги собрале останатите пред мети.
- Пронајд овме голема јама, цела покриена со животински коски. Досега не
беше јасно каква улога имаат коските од коњи, кози, говед а. Беше многу
чуд но што ги немаше черепите од животните - вели Темов.
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Вик илик с повто рно достапен
Ка к о инва лид да стане менаџе р?

Петнаесетина археолози, студ енти, работници веќе еден месец го
истражуваат локалитетот кој се простира на повеќе рид ови над селото. На
терасите се простираат големи род овски гробници од железно време.
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ФИФА ре ши Русија во 2018

Ma ce donia's secret surveillance so ciety
Form er Bulga rian m iniste r denied US entry
visa
Second Bulgarian co m m issioner awarde d
Euro pea n of the Ye ar

О Н нема да ја сме нат Анџелина Џоли
НАС А о тк ри о рганизам к ој живе е на
о трови
Био-мебел за здрав живот и мире н сон

Миладинов на светот му го покажа
македонското културно рамниште
Изложба за еден век на Димо Тодоровски
Скулптура на Мајка Тереза во токиска
црква
Најдобрите изложби во А нглија повторно
за Бож ик
Песна на Урошевиќ во „Поети на
Медитеранот“
Лидија Димковска во јубилејното издание
на „Манускрипте“

Од 2005 год ина почнаа систематските истражувања на наоѓалиштето. Тогаш
археолозите работеле на 14 гроба, а ед ен од нив бил исклучително богат.
- Го крстивме Втората свештеничка, по онаа што беше пронајд ена 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 пред мети во форма на птици, висулци, таканаречени макед онскопајонски бронзи - вели Темов.
Освен во 2006 год ина, ископувањата на локалитетот се вршат секој год ина,
но преку мали кампањи. Петнаесетина луѓе работат по ед ен, ед ен и пол
месец.
Деновиве археолозите го пронајд оа гробот во форма на могилка, кој им
д ад е многу информации за минатото.
МАЛА МОГИЛКА
Луѓето во 7 век пред новата ера го легнувале покојникот на грб, а потоа го
д арувале. Бил отскриен, а вед наш д о него ги печеле животните. Гозбата се
случувала вед наш д о него. По гозбата, покојникот се посипувал со речни
камења кои формирале могилка.
- Врз неа кршеле сад ови и над нив ја поставувале главата од животното.
Затоа пред пет год ини не можевме д а ги пронајд еме черепите. Ни беше
многу важно д а ги откриеме обичаите. Ова биле семејни, род овски гробишта
во кои биле погребувани по 20-30 луѓе - вели Темов.

Истражувањата ќе прод олжат и в год ина, а археолозите нема д а се откажат
од потрагата по град от во кој живееле овие луѓе. Локалитетот вчера го
посетија Мери Аницин-Пејоска, д иректорка на Музејот на Макед онија и
Перо Јосифовски, програмски д иректор на Археолошкиот музеј. Јосифовски,
кој по професија е нумизматичар, вели д ека на локалитетот се пронајд ени
многу монети од 4 век пред новата ера, се' д о 5 и 6 век. Тоа потврд ува
д ека на тоа место луѓето д олго време „сериозно“ живееле.
Макед онско-пајонски бронзи д осега се пронајд ени само на наоѓалишта во
Пелагонија, на Исар-Марвинц и, а пред неколку год ини се појавија и на
Плаошник.
Темов вели д ека според материјалот пронајд ен во Бучинци е ид ентичен.
Ова кажува многу за Пајоните, кои се прилично мистично племе, со оглед на
тоа што науката нема под атоци за нивните живеалишта и за начинот на
живеење.
- Можеме д а ги глед аме само преку културата. Преку погребните пред мети
го глед аме нивното умеење за уметничко изразување, техника на лиење на
бронзата. С о откривањето на послед ниот гроб може д а повлечеме д иректна
линија од тоа време со д енешниот обичај - луѓето д а јад ат на гробишта, што
е пагански, а не христијански обичај - вели Темов.
Весна И. Илиевска
#

Оставете коментар за објавената вест
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*Ве молиме впишете ја шифрата и притиснете испрати
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