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Zvonko Beldedovski

“TAJNITE NA ISAROT”

ТАЈНИТЕ НА ИСАРОТ НА ВИДЕЛИНА - ЗВОНКО ГИ ОТКРИ И
ОЖИВЕА
Тивок, скромен, неуморен... Не треба многу да се каже за да се
опише неговата душа. Толку вреден и трпелив, а толку таинствен и
мирољубив со домашните. За работата со нас, ретко зборуваше. Тој
Исар беше цел негов свет што како деноноќно да го носеше на плеќи, а
во домот со нас, молчешкум си ги запишуваше впечатоците и
пронајдоците. Да, со нашата мајка, неговата сопруга, знаеше да си ги
сподели тие за него толку скапоцени и дури интимни моменти од
истражувањата. Нас како да нè штедеше од сето тоа. Не инсистиравме
до крај да влеземе во тој негов професионален свет, но од него
научивме и слушнавме многу нови нешта што едноставно ни се тука,
пред очи, а потрупани со слоеви земја, прашина, тврдина.
Впрочем, благодарение на него светот слушна за штипскиот
ТУНЕЛ. Да, тунелот за чиј крај, тој беше убеден дека ќе биде огреан со
светлина... И така излезе. Толку тајни криеше тој тунел, толку тајни на
Исарот - сите разоткриени со неговата мака, посветеност, знаење,
умешност и пот. Светот ги виде и виничките теракоти што тој ги пронајде.
Каде допре неговата рака, успеа да откопа тајни и несебично да ги
претстави и пред колегите и пред државата и пред светот. Ама
скромноста негова, таа скромност што наликува на дејците од
македонскиот Среден век, цел живот го следеше него. Којзнае, можеби,
космосот прави такви поврзаности - тој во модерниот век да ја истражува
средновековната тврдина, а скромноста средновековна да го следи во
современието како што ги обземала неговите предци. Нема човек што во
оваа држава него не го знаеше или не го почитуваше.
Ден денес со пиетет се зборува за неговиот професионализам и
темелност. Нема археолог, кој гледајќи со објективни очи, не го цени
неговиот труд. Звонко - нивниот колега, Звонко - нашиот татко, остави
многу за Македонија, многу за денешните и за идните генерации. На
неговите

пронајдоци

никој

не

остана

рамнодушен.

Белдедовски

пишуваше за она за кое беше целиот свој живот посветен, а тоа се
„Средновековната тврдина Исар и ископувањата таму“, затоа што
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раководител и координатор на сите неодамнешни проекти поврзани со
Исарот беше токму Звонко. Имаше желба сите тие откопани вистини да
ги отпечати на едно место. Не сакаше поинаку да заврши работата. Но и
не ни претпоставуваше дека пред да си ја оствари таа крајна цел, ќе си
замине од овој свет. Ни тој не знаеше кога ќе го надвисне судниот час.
Само едно знаеше и сакаше - да ја објави КНИГАТА. Со тие
зборови замина... со КНИГАТА... а таа остана неотпечатена. Нашата цел
е да ја заокружиме неговата мисија. Најмалку што можеме да направиме
за него во овие моменти на негово физичко отсуство е да ги објавиме
интегрално материјалите од неговите истражувања кои што се основа за
книгата што му остана недопишана. Тоа нека биде наш мал и скромен
придонес и поклон кон нашиот вечен татко, сопруг и дедо, работник,
археолог, истражувач и професионалец. Разликата меѓу него и нас е тоа
што тој сите работи ги правеше скромно, а беа толку големи. Ние
правиме мала работа за него, сакајќи да го необвиваме во скромност оти
тој векот така си го помина. Молчаливо и работно. Звонко не беше од
Штип, ама во Штип и за Штип, за Исарот и за градот под Исарот си ја
даде и душата, и работата, и годините и животот. Ние пораснавме со
неговата скромност. Нашите деца ќе растат со легендата за патките.
Генерациите пред нас ќе ги раскажуваат и изучуваат тајните што Звонко
ги откри и оживеа.
Ова е негова постхумна книга...
Со неа неговиот век на постоење нека се продолжи уште милиони
светлосни години нанапред !
Слава му !
Со вечна и неизмерна почит и љубов, синот Душан, ќерките
Марија и Зорица, сопругата Невенка БЕЛДЕДОВСКИ и внуците кои се и
кои идат и ќе бидат нови фиданки на Белдедовската лоза.
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АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА СРЕДНОВЕКОВНАТА ТВРДИНА
ИСАР-КАЛЕ, ШТИП ВО 2008 ГОДИНА
Археолошкиот локалитет Исар - средновековната населба и
утврдениот средновековен град Штип се наоѓа на западниот дел од
денешниот град Штип, на доминантно возвишение помеѓу реките
Брегалница и Отиња со правец на простирање север-југ во должина од
околу 350 метри. Средновековен Штип никнала врз урнатините на
античкиот Астибо и византискиот Стипион. За време на Самуиловото
царство (976-1014) интензивно се утврдуваат градовите и тврдините кога
најверојатно и штипската тврдина е обновена. Подоцна штипската
тврдина како и многу други утврдени градови при нејзиното освојување
од страна на Византијците повторно страдала и била руинирана. Градот
својот најголем економски и духовен подем го доживува во 14 век под
власта на Српската феудална држава. Целокупната површина во
оквирот

на

градските

зидини

изнесува

16.600

м

квадратни.

Најутврдениот и најбезбедниот дел од тврдината се наоѓа на највисокиот
- акрополен дел од возвишението со површина 1.705 м квадратни. На
оваа локација од источната страна поставена е главната кула во коа се
влегувало од посебно ограден простор всушност уште една мала
тврдина- феудален дворец со палата и помошни градби.
Истражувањата на средновековната тврдина Исар-Кале, Штип, се
дел од капиталните проекти финансирани од Владата на Р. Македонија.
Во првата фаза која се реализираше во 2008 год. истражувања се
изведени на бедемските платна, кулите, цистерните и другите објекти
лоцирани на акрополата од тврдината.
Археолошките активности започнаа со расчистување на теренот
од бујната вегетација и доведување на теренот до чиста состојба за
истражување. Со поставувањето на квадратната мрежа акрополата е
поделена на северен и јужен сектор. Уште со самото чистење на теренот
и со првите откопи констатирана е веќе порано регистрираната голема
деструкција

на

теренот

од

многубројни

нестручни

и

нелегални

прекопувања. На овој простор, во последните децении, лоцирани се и
неколку објекти кои го нарушуват изгледот на релативно добриот
6
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зачуваниот бедемски опус на акрополата-феудалниот дворец на
средновековниот град. Врз темелите на јужното бедемско платно
соѕидан е објект на МРТВ и поставен е масивен антенски столб.
Непосредно до јужната цистерна поставени се два громобрански столба,
додека на северниот дел од акрополата во најново време поставена е
инсталацијата на големиот метален крст. Ваквата ситуација во голема
мера го отежнуваше истражувањето.
Во

првите

ископи

покрај

бројните

ситни

фрагменти

од

доцносредновековна керамика и мала количина на керамика од
ранотурскиот период регистрирани се наоди од поново време оставени
или изгубени од посетителите на тврдината. Меѓу другото регистрирани
се и чаури од стрелачко оружје и друг воен материал.
ЈУЖЕН СЕКТОР
Јужна цистерна (цистерна бр.1)
На просторот од јужната половина на акрополата (јужен сектор)
регистрирана е јужната цистерна (цистерна бр.1). Објектот е длабоко
вкопан и сограден во карпестата почва со габарит од 9,70 х 5,50 м. и
внатрешна површина од 8,00 х 4,00 м. Лоциран е непосредно пред
денешните објекти на МРТВ со оријентација север-југ. На ниво од -3,20 м
во средишниот дел на објектот во растресит слој на земја регистриран е
завршниот дел од вкопаната громобранска лента на инсталациите од
релејните објекти на МРТВ.
Во цистерната со површина од 8,00 х 4,00 м на ниво од 3,10 м
регистрирано е скалесто проширување-појачување по целата должина
на северниот ѕид за околу 0,30 м. На истото ниво идентична состојба
констатирана

е

на

спротивниот

јужен

ѕид

од

цистерната.

понатамошните откопи во длабочина на североисточниот

Со

аголен

простор на објектот отстрануван е во најголем дел шут, ситен и крупен
градежен камен, бел и хидростатен малтер и фрагментирани камени
плочи. Констатирани се извесен број на фрагменти од средновековни
керамички садови. На ниво од -5,40 м од почетното ниво на откопот
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откриен е подот на цистерната, изведен од камени плочи поставени врз
подлога од хидростатен малтер.
Остатоци од станбени објекти
Северозападно од цистерната, по должината на западното
бедемско платно, откриени се нецелосни темелни остатоци од неколку
простории, средновековни куќи градени од камен и кал. Архитектурата на
објектите е уништена со нестручни откопувања во минатото, а преку нив
кон север поминува и една од громобранските ленти од објектот на
МРТВ, при што е дојдено до дополнително руинирање на објектите. Во
наведените простории регистрирани се делови од огништа, пепел и
јаглен, како и фрагментирана огнишна и луксузна трпезна керамика.
Јужен дел од источното бедемско платно
Одредена е целокупната траса на проститање на темелната
основа од источното бедемско платно во должина од над 110 м.
Лоцирана е на просторот од квадратите Д6 - Д18. Поделена е на јужна и
северна половина. Во средишниот дел вградени се двете одбранбени
кули, главна кула (кула бр. 2 ) и кула бр.3.
На јужната половина од источното бедемско платно во должина од
околу 40 м регистриран е дел од темелните остатоци на бедемот
поставен

директно

по

косината

на

карпестата

подлога.

Со

отстранувањето на руините и со изведените плитки откопи од земја во
квадрат Д10, на просторот пред јужниот ѕид од кула бр. 2 (главна кула)
констатиравме остатоци од влезот во јужното крило на акрополата.
Теренот на овој простор од запад кон исток паѓа под доста стрмен агол.
Таквата природна положба искористена е за проектирање на маркантен
широк влез со поставување на скалила врз карпестата подлога.
Релативно добро сочуваното највисоко скалило (прагот) на самиот влез
во акрополата укажува дека целокупното скалиште во должина од околу
8,00 м било изведено во компактен варов малтер. Сочуваната малтерна
основа на влезот со остатоци од основа-носач на вратата од портата е
8
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со димензии 3,00 х 2,50м. Кружното лежиште за дрвениот столб носач на
дрвената најверојатно двокрилна врата е со пречник од 0,25 м.
Нецелосно сочуваната широчина на портата изнесувала 3,00 м.
Југозападно во непосредна близина на портата регистриран е дел
од темелна основа на мала еднокорабна црква (апсидата на црквата и
дел од северниот и јужниот ѕид) со приближни димензии од 8,00 х 4,70 м.
На просторот помеѓу влезот и апсидата откриени се осум гробни
конструкции, регистрирани во најголен дел источно од темелните
остатоци од еднокорабната црква и на просторот од новооткриениот
влез во јужното крило на акрополот. Најголем дел од гробовите се
најдени во деструктивна состојба (нелегално отворани) и без гробни
наоди. При истражувањето и чистењето на гробните раки, вкопани на
просторот од влезот во јужното крило на акрополата, регистрирано е
уште едно кружно лежиште за столб во малтерната подлога како носач
на портата. Со овие дополнителни податоци со потполна сигурност се
дефинира постоењето на маркантен влез во акрополата. Дел од
гробовите поставени врз темелната основа на бедемот и на самиот влез
ни укажува дека сакралниот објект-црквата и некрополата се од времето
после освојувањето на тврдината од страна на Османлиите кон крајот на
14 век. Јужно од влезот по косините на карпестата подлога констатирани
се малтерни остатоци и голема количина на шут - градежен материал од
до темел руинирана кула најверојатно пандант на главната кула.
Јужно бедемско платно
Јужното бедемско платно во должина од 25 м лоцирано е во
квадратите В7 и 8, В6 и квадрат Г6 и Д6. Составено е од два крака,
југозападен и јужен крак. Во средишниот дел од бедемот била вградена
правоаголна кула со проекција кон надвор. Со исклучок на југозападниот
дел кај што бедемот е сочуван во висина од над 3,00 м останатите
делови на бедемот и кулата во целост се регистрирани само во
темелната основа. Широчината на бедемот во југозападниот дел се
движи од 3,00 до 3,30 м, а сочуван е во висина над 3 м. Во неговата
источна фасада вградени се скалила кои водат до високата одбрамбена
9
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платформа. Западната фасада на овој дел од бедемот со насилно
вадење на градежниот материјал е доведена до фаза на потполно
рушење-паѓање на бедемот како целина (потребни се итни заштитни
интервенции). Во квадратите В6 и Г6 изведено е само делумно
документирање на јужната кула - кула. бр. 6. Поголемиот дел од
основата на кулата се наоѓа под темелите на постојниот објект на МРТВ.
Регистриран е источниот ѕид на кулата, во темелна основа, во должина
од околу 6,00 м и дел од северниот ѕид во должина од 4,00 м, широк 1,50
м и сочувана висина до 0,50 м. За целосно дооткривање на објектот
неопходна е дислокација на постојниот објект на МРТВ и релејниот
столб.
На овој поширок простор од јужното и источното бедемско платно
откриени се поголем број на врвови од стрели, камени ѓулиња-болиди,
железна мамуза и една во голем дел деформисана раносредновековна
железна фибула.
Јужен дел од западното бедемско платно
Јужниот дел од западното бедемско платно на акрополата,
регистриран во кадратите В 8,9,10,11 и 12, сочуван е скоро во целата
негова темелна основа во должина од околу 40,00 м. Широчината на
темелната основа, која е поставена директно на карпестата подлог од
теренот, се движи од 1,60-2,00 м во крајниот северен дел кај
новооткриената внатрешна кула (кула бр.5), 2,60 м во средишниот до
над 3,00 м. во крајниот јужен дел кај што западниот бедем се двои во два
крака. Едниот крак кон југоисток преминува во јужен бедем на
акрополата а другиот кон југ продолжува како дел од западниот бедем на
тврдината. Неговата висина е сочувана на различни висински нивоа од
0,30-0,40 во квадрат В 12 до над 3,00 м во квадрат В 8 и 9.
Откопите-истражувањата се изведени на просторот по должината
на бедемот од неговата источна страна. Со отстранување на насип од
градежен материјал: камен, малтер, фрагментирани тули и растресита
сива земја во длабочина до 0,50 м се констатира девастиран културен
слој, неколкукратно прекопуван. Преку овој простор од југ кон север
10
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поминува и една од заштитните громобранските ленти лоцирани на
Исарот.
На овој простор регистрирани се темелни остатоци од неколку
простории (станбени објекти) - доцносредновековни куќи градени од
камен и кал. Наоди: бројни фрагменти од огнишна керамика како и
извесен број на фрагментирана луксузна трпезна керамика изведена во
глеѓ и зграфито глеѓ техника. Регистрирани се и бројни метални-железни
наоди од доцниот среден век и од поново време.
Средишен дел на акрополата
Најмаркантниот а истовремено и најдобро сочуваниот објект на
акрополата е главната кула-донжонот (кула бр.2), со габарит на основата
од објектот 8,00 х 9,50 м, лоциран во квадрат Д11. Широчината на
ѕидовите е до 2,00 м. Најдобро е сочуван источниот ѕид во висина од
12,50 м. Преку влез широк 1,00 м во кулата се влегува од запад. Поради
руинираноста и опасноста од рушење на објектот врз истиот во 19981999 год. изведени се делумни заштитни конзерваторски интервенции.
Со извршените длабоки ископи на шут од руините на објектите во
средишниот дел на акрополата во квадрат В12 и Г12 непосредно до
западниот бедем откриен е уште еден објект-внатрешна кула (кула бр.5).
Кулата е со габарит од 10,40 х 7,50 м и внатрешна простор од 6,30 х 4,70
м и со влез од исток. Широчината на ѕидовите е до 1,60 м.
На

северениот

ѕид

од

главната

кула-донжонот,

наспроти

новооткриената кула фланкиран-прилепен е ѕид широк до 1,60 м кој се
простира кон запад во должина од 4,50 м. Со изведените откопи на шут
на просторот помеѓу овој преграден ѕид и новооткриената внатрешна
кула во средишниот дел на акрополата констатиран е влез за
комуникација помеѓу јужниот и северниот дел од акрополата. Со овие
новооткриени архитектонски елементи во средишниот дел на акрополата
се дојде до многу значајни нови сознанија за внатрешното уредување на
акрополата-најутврдениот дел од средновековната тврдина-феудалниот
дорец. Акрополата практично е поделена на два дела, северно и јужно
крило. Дворецот бил сместен во северното крило.
11
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СЕВЕРЕН СЕКТОР
Северен дел од западното бедемско платно
Северниот дел од западното бедемско платно на акрополата
лоцирано во квадратите Г 13 - 17 во однос на останатите бедеми е
најдобро сочуван. Бедемот е сочуван скоро во целата негова должина од
околу 48,00 м. Бедемското платно е со широчина од 2,70 - 2,80 м а
сочувано е во најголема висина и до 4,00 м во неговиот јужен дел кај
внатрешната кула (кула бр.5). На овој највисок дел од бедемот видливи
се и делови од релативно добро сочуваната одбрамбена платформа.
Северна цистерна (цистерна бр.2)
Објектот е лоциран во квадратите Г15 и Д15, со внатрешна
површина од 7,50 х 4,00 м и оријентација северозапад-југоисток. Градена
е од истиот материал со кој е градена и јужната цистерна. За време на
откопите - празнењето на цистерната, во нејзината северозападна
половина на ниво - 2,50 м, откриена е подна површина од тули - печени
ќерпичи произведени во поново време. Во шутот се пронајдени поголем
број на чаури и пачки-делови од шаржери од стрелачко војничко оружје.
Овие податоци јасно укажуваат дека објектот во поново време бил во
секундарна употреба за времен престој на воени единици како за
времето на Балканските и Првата светска војна така и за времето на
поранешна Југославија.
Празнењето на цистерната во југоисточната половина е изведено
до ниво од - 4,20 м. На ова ниво констатиран е подот на цистерната
изведен од камени плочи поставени врз слој од хидростатен малтер. Во
моментот на откривање, регистрираната подна површина е во добра
состојба.
При овие длабоки откопи на насип од градежен шут регистрирана
е

поголема

количина

на

фрагментирани

керамички

садови

карактеристични за доцниот среден век. Истовремено регистрирана е
иако во помала количина и фрагментирана керамика од доцната антика.
12
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Во отстранетиот шут пронајдени се и делови од железни предмети ковани железни клинови тока, чук, ножеви и друг материјал.
Објект од економски карактер
Северно од цистерната откриена е правоаголана просторија од
економски карактер со приближни димензии 10 м х 6 м, со под од
порамнителен малтерен слој. За западен ѕид на објектот искористен е
дел од западниот бедем. Останатите ѕидови се само делумно
регистрирани во темелна основа. Во југозападниот дел на просторијата
во малтерниот под регистрирани се три кружни отвори, веројатно
лежиште за дрвени носачи. На крајниот северен дел на објектот во
карпестата почва откриена е конусна јама, длабока 1,50 м. Во и околу
јамата регистрирана е фрагментирана огнишна керамика: делови од
грнења, делови од подници, стомни и мали питоси, како и делови од
луксузан трпезна керамика.
На просторот до западниот бедем непосредно до или во склоп на
економската просторија откриен е мал објект со кружна основа, од
внатре обложен со вертикално поставени камени плочи и под исто така
обложен со камени плочи. Овој објект претставува мал базен - када со
кружна основа чиј внатрешен пречник изнесува 2,20 м и длабочина од
0,50 м. Од јужната страна на базенот наспроти цистерната сочувани се
остатоци од керамичка цевка - водопроводен тубус.
Северно бедемско платно
Со истражувањата изведени во квадратите Г18 и Д18 во целост е
откриена темелната основа на северниот бедем од акрополата кој е
лоциран на највисокиот дел од Исарот, висинска кота 398,236 м.
Плитките откопи на градежен шут-камен и малтер и сосема мала
количина на земја по трасата на бедемот ги дадоа следните податоци.
Остатоците од темелната основа на бедемското платно лежат директно
на карпестата почва од теренот. Сочуваноста на темелната основа е
минимална. Северниот бедем однадвор - од север е со тростран 13
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полигонален завршеток. Челото на бедемот е со приближна должина од
околу 3,00 м., североисточниот дел е долг до 7,00 м, а откриениот
северозападен дел изнесува околу 8,00 м. Во овој момент на
истраженост точната широчина на бедемот неможе со сигурност да се
одреди. На поедини места сочуваната широчината на бедемот изнесува
над 2,50 м. Евидентно е повеќекратно прекопување и уништување на
темелната основа.
На североисточниот дел од бедемот видливи се две градежни
фази, првата од времето на доцната антика, а втората средновековна.
На овој дел од бедемот кон внатре регистрирани се остатоци од подна
површина од камен и малтер во вид на калдрма што упатува на подна
површина од внатрешна одбрамбена кула - северна кула на акрополата
(кула бр. 7). Подот на кулата во поголем дел е уништен со вкопување на
кружен отвор со пречник од 2,20 м странично кружно изѕидан со камен во
сувоѕид. Оваа градба претставува митралјеско гнездо веројатно од
времето на Балканските и Првата светска војна. Непосредно до оваа
градба врз бедемот регистриран е уште еден сличен објект но со
правоаголна форма. При откривањето на овој дел од бедемот
констатирани се поголем број на чаури од стрелачко оружје. На
североисточниот дел од бедемот однадвор се надоврзува ѕид широк
0,60 м во должина од 6,00 м. Ѕидот е регистриран во темелна основа.
При откривањето на северниот бедем покрај фрагменти од
средновековна керамика регистрирани се и помал број на фрагменти од
керамички

садови

и

делови

од

тегули

-

покривни

керамиди

карактеристични за доцната антика. Горе изнесените податоци јасно
укажуваат дека на овој простор постоел доцноантички рефугиум.
Северен дел од источното бедемско платно
На просторот од квадратите Д14 - 18 кај што во најголем дел
постојат видливи остатоци од темелната основа на северниот дел од
источното бедемско платно се изведуваа широки откопи по должината
на бедемот. Непосредно до северниот влез во акрополниот дел на
тврдината изведедено е целосно дооткривање и регистрирање на
14
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источниот и северниот ѕид од кула бр. 3 со што ја добивме основата на
објектот со габарит од 7,50 х 7,10 м. Во архитектурата помеѓу кула бр. 3
и главната кула (кула бр. 2) вграден е северниот влез во акрополата
(широк 1,60 м),

познат од порано. Трасата на темелната основа на

бедемот со широчина од 2,50 м кон север се следи во должина од околу
9,00 м кај што со дополнително доѕидување кон запад ѕидот е проширен
за околу 1,50 м. Ова проширување на бедемот чија широчина понатаму
кон север достигнува до 4,00 м укажува на можна втора градежна фаза.
Понатаму со откопите и од двете страни на бедемот кон север во
должина од околу 5,00 м бедемот во целост е прекинат. При овие откопи
во длабочина од 0,60 - 0,80 м регистрирани се поголем број на
фрагменти од керамички садови и извесен број на помали и поголеми
ковани железни клинови и животински коски.
Од

регистрираниот

малуброен

нумизматички

материјал

ги

одбележуваме следните примероци.
-

Теодосиј II (402- 450)

-

Маркијан (450-457)

-

Жетон од XVII век (1690-1719 - Римско Германско царство)

-

Махмуд II (1808-1839)

-

Абдулмеџит (1839-1861)

Во текот на реализација на проектот изведено е и инцидентно
археолошко рекогносцирање во источното подножје на Исарот на
потесниот простор околу црквата Свети Архангел Михаил, при што се
регистрирани неколку значајни археолошки податоци и артефакти.
Во архитектурата на црквата Свети Архангел Михаил вградени се
неколку сполии од антички објекти меѓу кои едно мено и капител и две
колони - столбови од ранохристијанска базилика лоцирани во дворното
место на црквата.
Во дворот на куќата (на ул. Бел Камен бр, 24) на ограден зид од
скалила вграден е дел од мермерна глава (уво и прамени од коса) од
античка статуа. Од овој простор го регистрираме и ново пронајденото
15
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мермерно торзо од војничка, можеби императорска статуа од римско
време пронајдена во подножието на Исарот.
Со севкупните истражувања од првата и втората фаза се
надеваме дека ќе дојдеме до уште значајни резултати за историското
минато на Исарот, податоци за конзервација и реконструкција на
тврдината и воедно збогатување на музејската збирка.
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АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА СРЕДНОВЕКОВНАТА ТВРДИНА
ИСАР-КАЛЕ, ШТИП ВО 2009 ГОДИНА
Археолошкиот локалитет Исар - средновековната населба и
утврдениот средновековен град Штип се наоѓа во западниот дел од
денешниот град Штип, на доминантно возвишение помеѓу реките
Брегалница и Отиња со правец на простирање север-југ во должина од
околу 350 метри. Од коритото на Брегалница се издига на околу 100 до
150 метри. Ерозивната сила на реките го одделила возвишението со
длабоки клисури, од север и запад Брегалница а од југ суводолицата
Отиња.
Во времето на феудализмот на овој простор - на највисоките
делови од возвишението сограден е средновековен град од типот на
Маркови Кули (Прилеп), Самоилова тврдина (Охрид), Кале (Скопје),
Цареви Кули (Струмица) и др.
Највисоките делови од Исарот опколени се со ѕидни платна
формирајќи средновековна тврдина со главен влез од источната и
спореден влез од северната страна. Целокупната површина во оквирот
на градските зидини изнесува 16.600 м квадратни. Најутврдениот и
најбезбедниот дел од тврдината се наоѓа на највисокиот - акрополен дел
од возвишението. На оваа локација од источната страна поставена е
главната кула во која се влегувало од посебно ограден простор всушност
уште една мала тврдина-феудален дворец со палата и помошни градби.
Археолошките истражувања на средновековната тврдина ИсарКале, Штип, кои се дел од капиталните проекти финансирани од Владата
на Р. Македонија започнати во 2008 година продолжија и во 2009 година
со археолошки активности на локациите: локација Акропола од
средновековната твдина, локација Стара Кланица и локација Чекичан
Скала.
Акропола
Истражена и откриена е скоро во целост акрополата на тврдината,
највисокиот и најутврдениот дел (феудалниот дворец) со површина од
1,705 метри квадратни. На високото зарамнето плато од Исарот со
18
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приближно елипсовидна форма и правец на простирање север - југ а во
должина од 120 м регистрирана е целокупната сочувана архитектура од
бедемските ѕидни платна, одбрамбените кули, два влеза од источната
страна (јужен и северен), јужна и северна цистерни, еднокорабна црква и
други објекти. Со откривањето на на кула бр. 5 лоцирана во средишниот
дел на акрополата, наспроти главната кула, акрополата е поделена на
две крила, северно и јужно крило, кои комуницирале со добро утврден
влез-порта помеѓу кулите. Феудалната палата се наоѓала во северното
крило. Најголемиот дел од наведените активности реализирани се со
истражувањата во 2008 год. а со истражувањата во 2009 год. истите се
скоро во целост додефинирани.
Западно бедемско платно
Темелната основа на западниот бедем од акрополата е сочувана
во целата негова должина од околу 100 м. Неговата широчина се движи
од 2,70-2,80 во северното крило, 1,60-2,00 м во средишниот дел кај
новооткриената внатрешна кула (кула бр 5), и 2,60 до над 3,00 м во
крајниот јужен дел на јужното крило од акрополата, кај што западниот
бедем се двои во два крака. Едниот крак кон југоисток преминува во
јужен бедем на акрополата а другиот кон југ продолжува како дел од
западниот бедем на тврдината. На поедини места сочуваната висината
на бедемското платно се движи од 3,30 до 3,50 метри, а кај кула бр.5 и
до 4,00 метри.
Јужно бедемско платно
Јужното бедемско платно во должина од 25 м составено е од два
крака, југозападен и јужен крак. Во средишниот дел од бедемот била
вградена правоаголна кула со проекција кон надвор. Со исклучок на
југозападниот дел кај што бедемот е сочуван во висина од над 3,00 м
останатите делови на бедемот и кулата во целост се регистрирани само
во темелната основа. Широчината на бедемот во југозападниот дел е
3,00 - 3,30 м, а сочуван е во висина до над 3 м. Во неговата источна
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фасада вградени се скалила кои водат до високата одбрамбена
платформа. Изведено е само делумно документирање на јужната кула кула. бр. 6. Поголемиот дел од основата на кулата се наоѓа под темелите
на постојниот објект на МРТВ. Регистриран е источниот ѕид на кулата, во
темелна основа, во должина од околу 6,00 м и дел од северниот ѕид во
должина од 4,00 м.
На овој поширок простор од јужното и источното бедемско платно
откриени се поголем број на врвови од стрели, камени ѓулиња-болиди,
железна мамуза и една во голем дел деформисана железна фибула.
Источно бедемско платно
Одредена е целокупната траса на проститање на темелната
основа од источното бедемско платно во должина од 110 м. Поделено е
на јужна и северна половина. Во средишниот дел вградени се двете
одбранбени кули, главна кула (кула бр. 2) и кула бр.3. Темелните
остатоци од јужниот дел на бедемот регистрирани се во должина од 15
м. На просторот пред јужниот ѕид од кула бр.2 (главна кула) регистриран
е јужниот влез во акрополата, со остатоци од малтерна основа (3,00 х
2,50 м) - носач на вратата од портата на акрополата. Сочуваната
нецелосна широчината на портата изнесувала 3,00 м. Двете кружни
лежишта за дрвените столбци - носачи на вратата е со пречник од 0,25
и 0,20 м.
На просторот јужно од влезот - наспроти главната кула-донжонот
по косините на карпестата подлога на површина од 10х8 м констатирани
се местимични остатоци од малтерна подлога и голема количина на шуткамен и малтер од до темел руинирана кула, која би била пандант на
главната кула (кула бр.2). Ова претпоставена кула според постојната
идејна скица-план на тврдината ја нумерираме како кула бр.8.
Југозападно во непосредна близина на портата, откриена е
темелна основа на мала еднокорабна црква (апсидата на црквата и дел
од северниот ѕид), со приближни демензии од 8,00 х 4,70 м. Околу
апсидата на црквата и на просторот од влезот во акрополата во
малтерната подлога вкопани се поголем број на гробни конструкции.
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дека

сакралниот

објект

-

црквата

и

некрополата се од врмето после освојувањето на тврдината од страна
Османлиите, кон крајот на XIV век.
Северниот дел од источното бедемско платно кое започнува со
кула бр.3 констатирано е во темелната основа, во должина од околу 30
м. Трасата на темелната основа на бедемот со широчина од 2,50 м кон
север се следи во должина од околу 9,00 м кај што со дополнително
доѕидување

кон запад ѕидот е проширен за околу 1,50 м. Ова

проширување на бедемот укажува на можна втора градежна фаза.
Јужна цистерна (цистерна бр.1)
На просторот од јужната половина на акрополата (јужен сектор)
регистрирана е јужната цистерна (цистерна бр.1). Објектот е длабоко
вкопан и сограден во карпестата почва со габарит од 9,70 х 5,50 м и
внатрешна површина од 8,00 х 4,00 м. Лоцирана е непосредно пред
денешните објекти на МРТВ со оријентација север-југ.
На ниво од -3,20 м во средишниот дел на објектот во растресит
слој на земја регистриран е завршниот дел од вкопаната громобранска
лента на инсталациите од релејните објекти на МРТВ. На ниво од -1,30 м
по целата должина на северниот и јужниот ѕид на цистерната
регистрирано е скалесто проширување - појачување од 0,30 м.
На длабочина од -5,40 м од почетното ниво на откопот откриен е
подот, изведен од камени плочи поставени врз подлога од хидростатен
малтер. При празнењето на цистерната покрај големата количина на
градежен шут и фрагментирана средновековна керамика регистрирани
се поголем број на фрагменти од античка мермерна статуа меѓу кои и
фрагмент од заден дел на женска глава.
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Остатоци од станбени објекти
Северозападно од јужната цистерната, по должината на западното
бедемско платно, откриени се нецелосни темелни остатоци од неколку
простории, средновековни куќи градени од камен и кал. Архитектурата на
објектите е уништена со нестручни откопувања во минатото, а преку нив
кон север поминува и една од громобранските ленти од објектот

на

МРТВ, при што е дојдено до нивно дополнително руинирање. Во
наведените простории регистрирани се делови од огништа, пепел и
јаглен, како и фрагментирана огнишна и луксузна трпезна керамика.
Северно бедемско платно
Северното бедемско платно регистрирано е единствено во
темелната основа. Неговата сочуваност е делумна. Темелната основа на
бедемот лежи директно на карпестата почва од теренот. Бедемот
однадвор - од север е со тростран - полигонален завршеток. Челото на
бедемот е со должина од 2,00 м, североисточниот дел е долг до 7,00 м, а
откриениот северозападен дел изнесува околу 8,00 м. На поедини места
сочуваната широчината на бедемот изнесува над 2,50 м.
На североисточниот дел од бедемот видливи се две градежни
фази, првата од времето на доцната антика а втората средновековна. На
овој дел од бедемот кон внатре регистрирани се остатоци од подна
површина од камен и малтер во вид на калдрма што упатува на подна
површина од внатрешна одбрамбена кула - северна кула на акрополата
(кула бр. 7).
Северна цистерна (цистерна бр.2)
Како и јужната така и северната цистерна длабоко е вкопана во
карпестата почва со оријентација северозапад-југоисток. Димензии: 8,00
х 4,00 м. Градена е со ист материјал како и јужната цистерна: сив
гранитен камен и камени плочи, фрагментирани тули и тегули и бел
варов и црвен хидростатен малтер.
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За време на откопите-празнењето на цистерната, во нејзината
северозападна половина на ниво - 2,50 м откриена е подна пвршина од
тули - печени ќерпичи произведени во поново време. Во шутот се
пронајдени поголем број на чаури и пачки-делови од шаржери од
стрелачко војничко оружје. Овие податоци јасно укажуваат дека објектот
во поново време бил во секундарна употреба за времен престој на воени
единици како за времето на Балканските и Првата светска војна така и за
времето на поранешна Југославија.
При празнењето на цистерната во длабоките откопи на насип од
градежен шут регистрирана е поголема количина на фрагментирани
керамички садови карактеристични за доцниот среден век. Истовремено
регистрирана е, иако во помала количина и фрагментирана керамика од
доцната антика. Во отстранетиот шут пронајдени се и делови од железни
предмети - ковани железни клинови и делови од железни алатки.
Празнењето на цистерната е во целост завршено. Регистрираниот под
од камени плочи поставени врз дебел слој од црвен хидростатен малтер
се наоѓа на ниво од 4,20 - 4,50 м. Ѕидовите на цистерната малтерисани
се со дебел слој на хидростатен малтер.
Објект од стопански-економски карактер
Северно од цистерната откриена е правоаголана просторија од
стопански-економски карактер со приближни димензии 10,00 х 6,00 м, со
под од порамнителен малтелен слој. За западен ѕид на објектот
искористен е дел од западниот бедем. Останатите ѕидови се само
делумно регистрирани во темелна основа. Во југозападниот дел на
просторијата во малтерниот под регистрирани се три кружни отвори,
веројатно лежиште за дрвени носачи. На крајниот северен дел на
објектот во карпестата почва откриена е конусна јама, длабока 1,50 м.
Во и околу јамата регистрирана е фрагментирана огнишна керамика:
делови од грнења, делови од подници, стомни и мали питоси, како и
делови од луксузна трпезна керамика.
На просторот до западниот бедем непосредно до или во склоп на
економската просторија откриен е мал објект со кружна основа, од
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внатре обложен со вертикално поставени камени плочи и под исто така
обложен со камени плочи. Овој објект претставува мал базен - када со
кружна основа чиј внатрешен пречник изнесува 2,20 м и длабочина од
0,50 м. Од јужната страна на базенот наспроти цистерната сочувани се
остатоци од керамичка цевка - водопроводен тубус.
Стара Кланица
Во северозападното подградие на тврдината на зарамнетото
плато над речното корито на Брегалница за прв пат изведено е сондажно
истражување при што е откриен ограден бедемски простор во кој е
лоцирана мала средновековна црква, веројатно црквата Св. Власие,
позната од средновековните записи.
Основата на црквата е со габарит од 11,80 х 6,90 м и внатрешен
простор од 8,60 х 5,10 м. Длабочината на полукружната апсидата
изнесува 1,30 м а широчината на ѕидовите 0,90 м. Влезот од запад е со
широчина од 1,40 м. До источната половина од јужниот ѕид однадвор
дограден е во вид на подиум додатен дел со димензии 2,70 х 1,20 м. Во
западната половина на наосот на 0,50 м до северниот ѕид регистриран е
ѕидан солбец со димензии 0,70 х 0.60 м и сочувана висина до 0,60 м.
веројатно носач на куполата од црквата. Јужниот столбец недостасува.
Куполата била изведена од камен бигор, констатиран во голема
количина при разоткривањето на објектот. Темелните остатоци од
ѕидовите на црквата сочувани се во висина до 0,90 м. Остатоци од подот
регистрирани се само во дел од апсидалниот простор. Подот бил
изведен од камени плочи поставени врз малтерна подлога.
Црквата била живописана на што укажуваат бројните фрагменти
на фреско малтер пронајдени при истражувањето на внатрешниот
простор на објектот. На некои од фреско фрагментите регистрирани се
кирилични букви. При разоткривањето на јужниот ѕид однадвор откриен
е релативно добро сочуван коринтски капител од бел ситнозрнест
мермер, што укажува дека на овој поширок простор постоел антички
храм. Непосредно околу црквата регистриран е дислоциран човечки
остеолошки материјал од уништени гробни конструкции и неколку
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керамички садови. Во еден од нив најдени се животински коски, ритуален
чин на положување на храна за покојниците како пагански религиозен
обичај, кој е делумно задржан и регистриран и во христијанскиот
погребен ритуал. Околу црквата лоцирана е поголема средновековна
некропола.

Истражени

се

дваесет

гробни

конструкции.

При

истражувањето на овој простор иако малуброени регистрирани се
археолошки артефакти - керамички садови, тегови, прешлени, камени
мелници, накит и друг материал кој укажува на долг временски период на
човеково битисување на оваа локација (од бронзенодопскиот па се до
раниот османлиски период).
Чекичан Скала
На микро локацијата Чекичан Скала во западното подножие на
Исарот во нивото на речното корито на Брегалница откриен е дел од
досега претпоставениот средновековен тунел, познат во народните
преданија.
Тунелот под доста стрмeн агол пратејќи ја косината на теренот
оди од под нивото на речното корито кон тврдината. Внатрешноста на
тунелот е со импозантни димензии. Во пресекот на карпата висок е 2,50,
а неговата широчина достигнува до 1,60 м. Таваницата е засведена а
подот е изведен од релативно добро вклесани скалила кои ја пратат
косината на теренот на исток кон тврдината. Во внатрешноста на
тунелот покрај вешто изведените скалила констатирани се извесни
проширувања - одмаралишта, странично поставени со што во овие
делови широчината на тунелот достигнува и до 2,50 м. Тунелот е
истражен во должина од околу 30 м рачунато од почетниот дел на
карпата кој е отстранет со некогашното минирање. Тунелот бил користен
за тајно снабдување со вода за жителите на тврдината а истовремено
служел и како таен премин за воени потреби. Најверојатно тунелот бил
граден уште во античко време, а бил во употреба и во средниот век, за
што зборува и народното предание за начинот на освојувањето на
средновековен Штип од страна на Османлиите, а за кое известува во
своите патописи турскиот патописец од 17 век Евлија Челебија.
25

“TAJNITE NA ISAROT”

Zvonko Beldedovski

ПРОЕКТ ИСАР, ШТИП - ИСТРАЖУВАЊЕ 2009 ГОДИНА
Истражувањата

на

средновековната

тврдина

Исар-Штип

(средновековен Штип) во 2009 год. се изведуваа на локациите: локација
Акропола – истражување на акрополниот дел од средновековната
тврдина, локација Стара Кланица – откривање на средновековната
црква Св. Власие и локација Чекичан Скала – откривање на
претпоставениот средновековен туннел.
На локацијата Акропола со истражувањата во 2008-2009 год.
скоро во целост е отриена и документирана целокупната сочувана
архитектура на акрополата: западро, јужно, источно, и северно бедемско
платно, пет одбранбени кули, доцносредновековна црква, две цистерни,
и темелни остатоци од стопански и станбени објекти.
На локацијата Стара Кланица северозападно подградие на
тврдината Исар – средновековниот град Штип на зарамнетото плато над
речното корито на Брегалница се лоцираат можните темелни остатоци
на средновековната црква од XIV век, црква Св. Власие, позната во
средновековните записи.
Со изведените сондажни истражувања на посочената локација
откриен е ограден бедемски простор во кој е лоцирана мала
средновековна црква, веројатно црквата Св. Власие, позната од
средновековните записи. Околу црквата регистрирана е поголема
средновековна некропола. При истражувањето на овој простор иако
малубројни регистрирани се археолошки артефакти - керамички и друг
материјал кој

укажува на долг временски период на човеково

битисување на оваа локација, од бронзенодопскиот па се до раниот
османлиски период.
На микро локацијата Чекичан Скала во западното подножие на
Исарот во нивото на речното корито на Река Брегалница откриен е дел
од досега претпоставениот средновековен туннел, познат во народните
преданија.
За ова легендарното предание, за начинот на кој бил освоен
добро утврдениот средновековен Штип од страна на Османлиите,
зборува во своите патописи Евлија Челебија кој во 17 век го посетил
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Штип. Според Челебија за време на владеењето на Султанот Мурат I
(1360-1389) градот бил опседнат од многубројна турска војска, но
опсадата била неуспешна. По многубројните безуспешни обиди за
освојување на тврдината, војниците кои логорувале покрај Брегалница
од западната страна на градот, забележале дека под тврдината од под
карпите на речното корито излегуваат шатки а потоа и луѓе од посадата
на градот. Заробените бранители на градот ја откриле тајната. Турските
војници со влегување преку тунелот на препад ја освоиле тврдината.
На ова локација во далечната 1986 год. при минирањето на
карпестата подлога за поставување на цевоводот за градскиот колектор,
беше пресечен дел од тунелот. Со поставувањето на цевоводот за
колекторот пресекот на тунелот беше покриен со длабок насип и
недостапен за истражување.
Иако под многу тешки услови за работа, откриен и документиран е
дел од тунелот кој под кос, доста стрмен агол пратејќи ја косината на
теренот оди од нивото на речното корито кон тврдината Исар.
Внатрешноста на тунелот е со импозантни димензии. Во пресекот на
карпата висок е 2,50, а неговата широчина достигнува и до 1,60 м.
Таваницата е засведена а подот е изведен од релативно добро вклесани
скалила кои ја пратат косината на теренот на исток кон тврдината.
Во внатрешноста на тунелот покрај вешто изведените скалила со
висина до 0,40 м и широчина од 0,20 до 0,40 м. констатирани се извесни
проширувања - одмаралишта странично поставени со што во овие
делови широчината на тунелот достигнува и до 2,50 м. Тунелот е
регистриран во должина од околу 30 м рачунато од почетниот дел на
карпата кој е отстранет со некогашното минирање. На назначеното
одстојание понатаму кон исток со вековната јака и интензивна ерозија на
теренот тунелот е пробиен и исполнет со камен и земја. Во тој дел на
тунелот регистрирано е уште едно проширување и свртување на тунелот
под кос агол кон југ со вклесани 5-6 скалила кои водат во длабокиот
тесен процеп помеѓу карпите (мала длабока клисура). Овој длабок
процеп всушност претставува понатамошниот дел од тунелот кој води на
исток кон тврдината на Исарот а кој е оштетен а веројатно и уништен со
големата вековна ерозија на теренот. При празнењето на тунелот во
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насипот од камен и земја регистрирани се ситни фрагменти од керамички
садови од доцната антика и средниот век. Истовремено испразнет е
целокупниот секундарно нанесен насип, непосредно пред цевководот од
колекторската мрежа, се до ниво од – 4,80 м. при што се констатираа
добро сочувани скалила кои водат понатаму на запад под поставениот
цевковод, во должина од околу 8 – 10 м. се до природниот завршетокот
на карпата која во 1986 год. беше миниран и денес недостасува. На ниво
од – 4,80 м на просторот пред цевководот на самите скалила се појавува
вода од речното корито. Овие подтоци укажуваат дека речното корито во
времето кога тунелот бил користен-бил во функција се наоѓало на многу
пониско ниво во однос на денешното. Тунелот бил користен за тајно
снабдување со вода за жителите на тврдината а истовремено служел и
како таен премин за воени потреби.
Горе наведените податоци даваат доволна основа да се изнесе
мислењето дека тунелот бил граден уште во античко време а бил во
употреба и во средниот век, за што зборува и народното предание за
начинот на освојувањето на средновековен Штип од страна на
Османлиите а за кое известува во своите патописи и турскиот патописец
од 17 век Евлија Челебија.

Раководител на проектот
Звонко Белдедовски
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1. Средновековна тврдина Исар - Кале, Штип

Акропола, Главна кула-донжон
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Локација Стара Кланица.

Локација Стара Кланица, црква Св. Власие.
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Локација Стара Кланица, Обетка.

Локација Стара Кланица, Коринтски капител.
31

“TAJNITE NA ISAROT”

Zvonko Beldedovski

Локација Чекичан Скала, поглед од запад.
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Локација Чекичан Скала, празнење на тунелот.

Локација Чекичан Скала. Празнење на тунелот.
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Локација Чекичан Скала. Западен пресек на тунелот.

Локација Чекичан Скала. Внатрешноста на тунелот, од запад.
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Локација Чекичан Скала. Поглед на скалилата во тунелот.

Локација Чекичан Скала. Поглед на дел од тунелот, од исток.
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ИЗВЕШТАЈ

За работата на дел од археолошкото одделение во 2009 година
Во периодот април - јуни во рамките на реализацијата на
Капиталните археолошки проекти финансирани од Владата на Р
Македонија

реализиран

е

Проектот

систематско

археолошко

истражување на локалитетот Исар - Штип.
Истражувањата

на средновековната

тврдина

Исар -

Штип

(средновековен Штип) во 2009 год. се изведуваа на локациите: локација
Акропола - истражување на акрополата од тврдината, локација Стара
Кланица - откривање на средновековната црква Св. Власие и локација
Чекичан Скала - откривање на претпоставениот средновековен туннел.
На

локацијата

Акропола скоро

во

целост

е

откриена

и

документирана целокупната сочувана архитектура на акрополата:
западно, јужно, источно, и северно бедемско платно, пет одбранбени
кули, доцносредновековна црква со некропола, две цистерни и темелни
остатоци од стопански и станбени објекти. Регистриран е и разновиден
движен археолошки материјал од: керамика, метал, камен, мермер и
други материјали.

Акропола, северно крило

Акропола, кула бр. 5
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Дел од глава на женска статуа

Керамички сад, бардак

На локацијата Стара Кланица - северозападно подградие на
тврдината откриен е ограден бедемски простор во кој е лоцирана мала
средновековна црква, веројатно црквата Св. Власие, позната од
средновековните записи. Околу црквата регистрирана е средновековна
некропола. При истражувањето на овој простор иако малубројни
регистрирани се археолошки артефакти - керамички и друг материјал кој
укажува на долг временски период на човеково битисување на оваа
локација, од бронзенодопскиот па се до раниот османлиски период.

Црква Св. Власие

Коринтски капител

На микро локацијата Чекичан Скала во западното подножие на
Исарот во нивото на речното корито на Брегалница откриен е дел од
досега претпоставениот средновековен туннел, познат во народните
преданија.
Тунелот под доста стрем агол пратејќи ја косината на теренот оди
од под нивото на речното корито кон тврдината. Внатрешноста на
тунелот е со импозантни димензии. Во пресекот на карпата висок е 2,50
а неговата широчина достигнува до 1,60 м. Таваницата е засведена а
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подот е изведен од релативно добро вклесани скалила кои ја пратат
косината на теренот на исток кон тврдината.
Во внатрешноста на тунелот покрај вешто изведените скалила
констатирани се извесни проширувања - одмаралишта, странично
поставени со што во овие делови широчината на тунелот достигнува и
до 2,50 м. Тунелот е истражен во должина од околу 30 м рачунато од
почетниот дел на карпата кој е отстранет со некогашното минирање.
Тунелот бил користен за тајно снабдување со вода за жителите на
тврдината а истовремено служел и како таен премин за воени потреби.
Најверојатно тунелот бил граден уште во античко време а бил во
употреба и во средниот век, за што зборува и народното предание за
начинот на освојувањето на средновековен Штип од страна на
Османлиите

а

за

кое

известува

во

своите

патописи

турскиот

патописец од 17 век Евлија Челебија.

Тунел - таен премин

Тунел - западен пресек

Тунел - поглед од запад

Тунел - поглед од исток
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Обработени и документирани се 140 археолошки наоди од
локалитетот Исар-Штип.

-

Со археолошки материјал од локалитетот Исар учество на
колективната изложба во Музејот на Македонија (Капитални
археолошки

проекти

финансирани

од

Владата

на

Р.

Македонија).
-

Во текот на годината изведувани се и други музејски
активности: обработка и документација на поедини археолошки
предмети, издвојување и средување на техничката и фото
документација од археолошките истражувања, изготвување на
извештаи од археолошките истражувања, увид врз состојбата
на поедини археолошки локалитети, учество во поедини
стручни комисии и други активности.

ПРОЕКТ АРХЕОЛОШКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА СРЕДНОВЕКОВНАТА
ТВРДИНА ИСАР - КАЛЕ, ШТИП, ИСТРАЖУВАЊЕ 2009 ГОДИНА
Археолошкиот локалитет “Исар” - средновековната населба и
утврдениот средновековен град Штип се наоѓа во југозападниот дел на
денешниот град Штип, на доминантното возвишение Исар, помеѓу реките
Брегалница и Отиња, со правец на простирање север-југ, во должина од
околу 350 м а од коритото на Брегалница се издига до околу 150 м.
Во времето на феудализмот, кога потребата од сигурна заштита и
одбрана е неопходна на највисокиот дел од возвишението сограден е
средновековен град од типот на Маркови Кули (Прилеп), Самоилова
Тврдина (Охрид), Кале (Скопје), Цареви Кули (Струмица) и др.
Средновековниот град Штип, како и другите средновековни
градови се состоел од утврден дел - внатрешен град (фрурион) и
надворешен град - подградие (амборија). Највисоките делови од Исарот
опколени се со ѕидни платна. Главниот влез во тврдината се наоѓа на
источната страна спрема источното подградие, а споредниот влез на
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северната страна спрема северното подградие. Целата површина во
оквирот на градските ѕидини изнесува 16,600 метри квадратни.
Најутврдениот и најбезбедниот дел од тврдината се наоѓал на
акрополата од возвишението во која бил сместен феудалниот дворец.
Истражувањата

на

средновековната

тврдина

Исар-Штип

(средновековен Штип) во 2009 год. се изведуваше на локациите:
локација Акропола - истражување на акрополата од тврдината,
локација Стара Кланица - откривање на средновековната црква Св.
Власие и локација Чекичан Скала - откривање на претпоставениот
средновековен тунел.
На локацијата Акропола со истражувањата во 2008-2009 год.
скоро во целост е отриена и документирана целокупната сочувана
архитектура на акрополата: западро, јужно, источно, и северно бедемско
платно, пет одбранбени кули, доцносредновековна црква, две цистерни,
и темелни остатоци од стопански и станбени објекти.
На локацијата Стара Кланица-северозападно подградие на
тврдината откриен е ограден бедемски простор во кој е лоцирана мала
средновековна црква, веројатно црквата Св. Власие, позната од
средновековните записи. Околу црквата регистрирана е поголема
средновековна некропола. При истражувањето на овој простор иако
малубројни регистрирани се археолошки артефакти - керамички и друг
материјал кој

укажува на долг временски период

на човеково

битисување на оваа локација, од бронзенодопскиот па се до раниот
османлиски период.
На микро локацијата Чекичан Скала во западното подножие на
Исарот во нивото на речното корито на Брегалница откриен е дел од
досега претпоставениот средновековен туннел, познат во народните
преданија.
Тунелот под доста стрмен агол пратејќи ја косината на теренот
оди од под нивото на речното корито кон тврдината. Внатрешноста на
тунелот е со импозантни димензии. Во пресекот на карпата висок е 2,50
а неговата широчина достигнува до 1,60 м. Таваницата е засведена а
подот е изведен од релативно добро вклесани скалила кои ја пратат
косината на теренот на исток кон тврдината. Во внатрешноста на
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тунелот покрај вешто изведените скалила констатирани се извесни
проширувања - одмаралишта, странично поставени со што во овие
делови широчината на тунелот достигнува и до 2,50 м. Тунелот е
истражен во должина од околу 30 м рачунато од почетниот дел на
карпата кој е отстранет со некогашното минирање. Понатаму кон исток
тунелот води во длабокиот тесен процеп помеѓу карпите (мала длабока
клисура). Овој длабок процеп всушност претставува понатамошниот дел
од тунелот кој води кон тврдината на Исарот.
При празнењето на тунелот во насипот од камен и земја
регистрирани се фрагменти од керамички садови од доцната антика и
средниот век. Тунелот бил користен за тајно снабдување со вода за
жителите на тврдината, а истовремено служел и како таен премин за
воени потреби.
Горе наведените податоци даваат доволна основа да се изнесе
мислењето дека тунелот бил граден уште во античко време а бил во
употреба и во средниот век, за што зборува и народното предание за
начинот на освојувањето на средновековен Штип од страна на
Османлиите а за кое известува во своите патописи турскиот патописец
од 17 век Евлија Челебија.

Раководител на проектот
Звонко Белдедовски
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ИЗВ ЕШТ АЈ
од систематското археолошко истражување на археолошкиот
локалитет “Исарот”- Штип, за 2010 година

НУ Завод за заштита на спомениците
на културата и Музеј, Штип

ФОТО ПРИЛОЗИ
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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ИЗВ ЕШТ АЈ
Од систематското археолошко истражување на
археолошкиот локалитет

“Исарот”- Штип, во 2010

година
Според предвидениот план и програма за работа археолпшките
истражувањата на средновековната тврдина Исар – Штип за 2010 год. ќе
се изведуваат на следните локации:

-

Локација јужни, источни, западни и северни бедемски платна
надвор од акрополата.

-

Локација источно подградие.

-

Локација Стара Кланица-северозападно подградие.

-

Локација Чекичан Скала (средновековен тунел-таен премин).
1. Податоци за носителот на дозволата за археолошко
истражување.

Проектот го реализира носителот на дозволата за систематското
археолошко истражување на археолошкиот локалитет “Исарот” – Штип,
НУ Завод за заштитан а спомениците на културата и Музеј, Штип, под
раководство на овластениот истражувач Звонко Белдедовски, кустос
советник-археолог, вработен во Н.У. Завод-Музеј, Штип.
Истражувањата се изведени во периодот од 29.03 до 31.05.2010
година.
2. Податоци за истражувачкиот тим.
Стручни лица вработени во Завод- Музеј.
-

Звонко Белдедовски – археолог, кустос советник, раководител на
проектот.

-

Митко Штерјов, археолог конзерватор.

-

Љубица Кљонкова, архитект, виш конзерватор.
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-

Гордана Јанева, археолог.

-

Зоран Николов, археолог.

-

Миланчо Миленковски , археолог.

-

Киро Спасов, фотограф.

Стручни лица надворешни соработници.
-

Гоце Пандазиев, апсолвент по археологија.

-

Билјана Веселинова, ликовна академија.
3. Приказ на применета методологија.
Во реализацијата на проектот применета е класична методологија

на истражување со поставување на квадратна мрежа која го опфаќа
археолошкиот локалитет Исар – средновековната тврдина Исар, Штип,
во оквирот на градските бедеми

со површина од 16,600 метри

квадратни.
Со поставување на квадратна мрежа археолошки истражувања се
изведуваа и на локацијата Стара Кланица – северозападно подградие на
тврдината.

На оваа локација се

продолжи со истражување на

средновековната некропола лоцирана крај новооткриениот сакрален
објект - најверојатно црквата Св. Власие.
На локацијата Чекичан Скала, од западната страна на Исарот, кај
што минатата 2009 година беше откриен дел од легендарниот тунел таен премин, кој ја поврзувал тврдината на Исарот со речното корито на
Брегалница,

изведени

се

превентивни

конзерваторски

заштитни

активности на западниот пресек на тунелот во нивото на речното корито.
Поставен е потпорен-заштитен ѕид на откриениот и поткопан дел од
градската колекторска мрежа. Истоврмено изведени се пристапни
скалила за безбеден пристап до западниот пресек кај влезот во тунелот,
со

што

се

исполнети

најосновните

услови

за

негова

делумна

презентација пред пошироката културна и научна јавност.
Припремните активности за реализација на проектот отпочнати се
на 29. 03. 2010 год. со набавка на опрема, археолошки алат и набавка на
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градежен материал за поставување на времени објекти - бараки на
локацијата тврдина Исар и локацијата Стара Кланица - северозападно
подградие

на

тврдината.

Објектите-бараките

се

неопходни

за

депонирање на археолошките наоди и чување на опремата и алатот како
и за сместување на другите материјали.
4. Првични резултати и сознанија од истражувањето.
ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЈУЖНИТЕ, ИСТОЧНИТЕ, ЗАПАДНИТЕ И
СЕВЕРНИТЕ БЕДЕМСКИ ПЛАТНА ОД ТВРДИНАТА НАДВОР ОД
АКРОПОЛАТА
Според зацртаниот план и програма од втората фаза на
систематските археолошки истражувања на локалитет Исар-Штип ќе
бидат реализирани следните археолошки активности:
Со цел да во целост се документираат и дефинираат сочуваните
бедемски платна на поедини места и трасата на нивните темелни
остатоци на местата кај што бедемите недостасуваат ќе се изведат
потребните археолошки истражувачки активности на јужните, источните,
западните и северните бедемски платна надвор од акрополата на
тврдината.
Целта на овие активности ќе биде откривање на темелната основа
- фундаментот на бедемските платна во функција на нивна претстојна
конзервација и реконструкција.
Според поставеноста на општата квадратна мрежа на локалитетот
ќе бидат истражени и документирани следните бедемски платна:
бедемско платно бр. 6 квадрат А5, А6 и Б6; бедемско платно бр.5
квадрат Б2, А4, Г2, Д2, Ѓ1, и Е1; бедемско платно бр.3 квадрат Ж1 и З1;
бедемско платно бр.2 квадрат Ѕ3 и 4 и И4,5,6 и 7; бедемско платно бр.1
квадрат И8 и 9; бедемско платно бр. 20 квадрат И10,11 и 12; бедемско
платно бр. 19 квадрат И18; бедемско платно бр.18 квадрат И19 и 20;
бедемско платно бр.17 квадрат И21, Ѕ21 и 22; бедемско платно бр. 16
квадрат З23 и 24; бедемско платно бр. 15 квадрат Ж25; бедемско платно
бр.14 квадрат Ѓ28, бедемско платно бр.13 квадрат Б 32 и 33; бедемско
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платно бр. 12 квадрат А33 и 34; бедемско платно бр. 11 квадрат А27;
бедемско платно бр.9 квадрат А23 и 24 и бедемско платно бр. 8 квадрат
Б22 и 23.
Со цел да се истражат и технички и фото документираат делумно
сочуваните делови од западните и југозападните ѕидни платна од
бедемите на тврдината поставени се три надолжни сонди по должината
на бедемските ѕидни платна бр. 6 и 5.
Сонда бр. 1(ѕидно платно бр.6 – дел од западниот бедем)
Во квадрат Б7 и дел од квадрат Б8 од општата квадратна мрежа
на тврдината, по должината на ѕидното платно бр.6 чија вкупна должина
изнесува 33 м поставена е надолжна сонда со димензии 16 х 3 м. Во овој
дел од тврдината во квадрат Б8 и В8 западниот бедем од акрополата е
со најголема широчина од над 3 м и истиот се двои на два крака. Едниот
кон југ продолжува како дел од западниот бедем на тврдината а другиот
кон југоисток како југоисточен крак од јужното бедемско платно на
акрополата.

Во

сондата

поставена

по

должината

на

бедемот

отстрануван е слој на сива растресита земја помешана со голема
количина на ситен градежен кaмен и малтер од руините на бедемот.
Наоди: ситни фрагменти од керамички садови меѓу кои и делови од
сликана зграфито керамика. Регистрирана е и една бронзена монета на
султан АБДУЛМЕЏИД (1839-1861). Длабочината на откопот во сондата
се движи од 0,20 во северниот дел на сондата до 0,80 во јужниот дел.
Бедемското платно бр.6 по должината на сондата сочувано е во најголем
дел само во темелната основа а во крајниот јужен дел е потполно
прекинато и во должина од два метри недостасува.
Сонда бр. 2 (ѕидно платно бр.6 - дел од западниот и југозападниот
бедем)
Сондата бр.2 со димензии 17 х 3 м поставена е во продолжение на
сонда бр.1 по должината на јужната половина од бедемското ѕидно
платно бр.6 во квадратите Б3 и 4. Откопи на тенок слој од светло
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кафеава земја од 0,15 м во северната до 0,30 м во јужната половина.
Наоди: мала количина од фрагментирани керамички садови. Други наоди
не се констатирани. Во овој дел местимично бедемот е сочуван во
висина од 1,50 - 2,50 м. На местото во средишниот дел на бедемот во
квадрат А6 ѕидната маса однадвор - од запад сочувана е во висина до
4,50 м. а одвнатре-од исток до 2,80 м. На овој дел од ѕидната маса јасно
се видливи релативно добро сочуваните бедемски одбранбени запциградобрани поставени на проширената - релативно ниска платформа од
бедемот.
Сонда бр. 3 (ѕидно платно бр.5 - југозападен бедем)
Сондата бр.3 со димензии 19 х 3 м поставена е по должината на
бедемското ѕидното платно бр. 5. Широчината на ѕидот се движи од 1,80
- 2,00 м. Во средишниот дел на оваа ѕидна маса вградена е мала кула
регистрирана во општиот план на градот како кула бр. 1. Кулата ги има
следните димензии: основа на кулата 2,50 х 4,20 и внатрешна површина
од 2,00 х 2,00 м. Висината на надворешната фасада изнесува 5,50 - 6,00
м а внатрешната до 3,00 м.
Во површинските откопи во сондата пред кулата регистрирани се
три елипсовидни добро сочувани камени точила-мелници и четири
доцносредновековни западноевропски златни монети.
Една златна Монета на австрискиот владетел Leopold I (16571705), две златни монети на венецијанскиот дужд - владетел Alvise IV
Mocenigo (1763-1778) и една на последниот венецијански дужд Ludovico
Manin (1789-1797).
Сонда бр. 4 (ѕидно платно бр.4 - јужен бедем)
Сондата бр.4 со димензии 35 х 3 м поставена е по должината на
јужниот бедем - бедемско ѕидното платно бр. 4. Широчината на бедемот
се движи од 1,70 м во почетниот западен дел кај кула бр.1 до 1,20 м во
источниот дел кај новооткриениот објект со вградени ниши во неговиот
западен

ѕид.

При

почетното

површинско
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непосредно до кула бр.1 регистриран е вграден добро сочуван одводен
канал кој води надвор од бедемот кон југ. Широчината на каналот
изнесува 0,35 м. Ѕидната маса на каналот продолжува за околу 0,40 м
кон север надвор од бедемот. Овие подтоци укажуваат дека каналот бил
во склоп на некој објект кој денес не постои. Во откопите на длабочина
од 0,50 - 0,60 м покрај бедемот на овој простор не се констатирани
архитектонски остатоци. При чистењето на каналот регистрирана е
извесна количина на јагленисано жито и една бронзена монета - полу
фолис на рановизантискиот император Јустин II (565-578).
Длабочината на откопот во сондата се движи од 0,50 м во крајниот
западен дел до 1,00 м во крајниот јужен дел кај западниот ѕид од
новооткриениот објект со ниши. Во средишниот дел на сондата на три
места констатирани се делови од темелни остатоци на објекти, кои биле
лоцирани-наслонети на јужниот

одбрамбен

бедем на тврдината.

Сочуваните делови од темелните остатоци на ѕидовите под прав агол се
спојуваат со одбрамбениот бедем. Првиот е со димензии 2,80 х 70 м,
вториот 1,20 х 0,80 м и третиот 1,50 х 1,00 м. При изведените откопи по
целата должина на сондата констатирани се бројни ситни фрагменти од
доцносредновековни керамички садови, делови од метални-железни
предмети и фрагментирани доцноантички градежни тули и тегули.
Сонда бр. 5 (ѕидно платно бр.4 - јужен бедем)
Сонда бр. 5 со димензии 8 х 8 м поставена е во продолжение на
сонд бр.4 по должината на крајниот источен дел од јужниот бедем во
квадрат Ѓ1 и 2 и Е1 и 2 . На овој дел во должина од 8,00 м со истурени
запци кон надвор широчината на бедемското платно е проширено така
да неговата широчина изнесува 2,90 м. Сочувано е во висина до 3,00 м
од внатрешната-северна страна до 5,00 м од надворешната јужна
страна. На овој дел од тврдината теренот под кос доста стрм агол паѓа
од запад кон исток.
Со плитки откопи од 0,50 – 0,80 м на овој простор регистрирани се
темелни остатоци од објект – просторија со габарит од 7,40 х 7,00 м и
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внатрешна површина од 6,60 х 5,00 м. За јужен ѕид на објектот во
должина од 5,00 м искористен е дел од јужниот бедем на тврдината чија
шрочина на ова место изнесува 2,90 м. Западниот ѕид на просторијата е
најдобро сочуван, широк е 1,00 м а сочуван до висина од 0,80 м.
Одвнатре - од исток во него се вградени две мали ниши, едната е
полукружна, широка 1,00 а длабока 0,60 м а другата правоаголна (1,00 х
0,40 м). Темелните основи на источниот и северниот ѕид се само
местимично регистрирани. Широчината на источниот изнесува 1,00 м а
на северниот 0,80 м.
Сонда бр. 6 (ѕидно платно бр.3 – југоисточен бедем и дел од ѕидно
платно бр.2 – дел од источниот бедем)
Сонда бр. 6 поставена е во квадратита Е1,Ж1,З1,2и 3, и Ѕ 2 и 3 по
должината на југоисточниот бедем и дел од источниот бедем. Со
изведеното чистење на бујната вегетација и сосема плитките откопи во
должина од 10,00 м констатирано е дека на овој простор бедемот е
сочуван во најголем дел, во должина од околу 7,00 м само во темелната
основа. Широчината на бедемот е намалена и изнесува 1,70 м. Само во
крајниот источен дел во должина од 3,20 м бедемското ѕидно платно е
сочувано до висина од 2,80 м.
Со пратење на ѕидното бедемско платно бр.3 понатаму кон исток
во должина од 11,50 м. не се регистрирани темелни остатоци. Ѕидното
платно во потполнос недостасува. Во квадрат З2 регистриран е сочуван
мал дел од јужното-југоисточното ѕидно платно кое под прав агол се
спојува со источното бедемско платно (ѕидно платно бр.2). Сочувано е
до висина од 1,80 м а неговата широчина изнесува 1,50 м. Анализирајќи
ја местоположбата на овој широк простор одвнатре во тврдината и
однадвор према јужното и источното подградие може да се претпостави
дека во овој дел на твrдината можеби постоел некаков мал влез во
тврдината? Но за тоа на теренот немаме никакви материјални остатоци.
Следните откопи во квадрат З2 во должина од 5,00 и широчина од
3,00 м изведени се по должината на источното ѕидно бедемско - платно
бр.2, од југ кон север. Отстрануван е слој од насип на светло кафеава
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земја помешана со ситен градежен камен делови од тули и ситни
фрагменти од средновековна и доцноанти керамика. Други наоди не се
констатирани. Со овие откопи се дојде до следните податоци. Јужниотјугоисточниот и источниот бедем на тврдината во овој дел се спојуваат
под прав агол. Сочуваноста на источното бедемско платно однадвор од
исток изнесува до 3,50 м а широко е до 1,70 м.
Сонда бр. 7 (ѕидно платно бр.2 – источен бедем)
Сонда бр.7 лоцирана е по должината на ѕидното платно бр.2 во
квадратите Ѕ3,4,5,6,и7 во должина од околу 50 и широчина од 5 - 8 м.
Широките но плитки откопи кои се изведуваа на овој издолжен простор
покрај бедемот имаа за цел пред се да се расчисти и нивелира
просторот покрај бедемот од бујната густа и висока вегетација за
полесен пристап при понатамошните истажувања и евентуалните
конзерваторски и реставраторски работи на тврдината за во иднина.
По целата површина на теренот отстрануван е слој на насип од
светло сива до кафеава земја помешана со градежен материал: камен,
малтер и фрагметирани тули и тегули.
Регистрирана

е

и

помала

количина

на

фрагментирана

средновековна керамика: делови од грниња, чинии, паници, подници и
делови од питоси. Откопите се изведуваа во длабочина од 0,50 м во
јужниот дел на сондата до 1,20 м на поедини места во северниот дел. Во
квадрат Ѕ5 на 8,00 м западно од бедемот регистрирани се темелни
остатоци од објект граден од камен и кал. Објектот е половично откриен
(4,70 х 1,80 м, ѕидовите се со широчина од 0,70 м). До самиот објект од
јужна страна откриено е огниште со поголема количина на пепел, ситен
јаглен и бројни ситни делови од жгура. Ѕидното платно бр. 2 сочувано е
во должина до 33 м а широко е 1,70-2,00 м. Неговата сочувана височина
од источната страна на поедини места изнесува и до 4,50 м.
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Сонда бр. 8 (ѕидно платно бр.1 – источен бедем-влезна партија)
Ѕидното платно бр.1 лоцирано е во квадрат бр. И8 и 9. Во
прашање е сочуван дел од ѕидната маса на главниот влез (главна порта)
– источен влез во тврдината. Димензии: должина 5,50 и широчина 3,00
м. Од источната страна - источна фасада висок е до 5,40 м. Во ова ѕидна
маса вгрдени се мермерни сполии од антички објекти.
Најверојатно се работи за остатоци на една од кулите-јужната кула од
главниот влез во тврдината. Во темелното ниво на ова ѕидна маса
видлива е рамна линија вклесана кон север во карпестата почва.
Веројатно се работи за зарамнета површина врз која била соѕидана дел
од влезната архитектура која денес недостасува.
Сонда бр. 8 (ѕидно платно бр.20 – источен бедем-влезна партија)
Сочуваниот дел од ѕидното платно бр. 20 како дел од
архитектурата на главниот влез во тврдината лоцирано е во квадратите
И10 и 11. Сочувано е во должина од 17,80 м а широко е до 2,00 м. Во
северниот дел ѕидната маса е значително проширена со вградување на
мала одбрамбена кула со внатрешен простор од 2,40 х 1,60 м. Однадвор
од исток ѕидната бедемска маса сочувана е до висина од 8,00-9,00 м. Во
бедемската маса вградени се бројни сполии- мермерни фрагменти од
антички објекти. На највисокиот средишен дел од ѕидот сочуван е дел од
прозорски отвор. Влезната партија на тврдината била обновувана во
раниот османлиски период. Во јужната фасада непосредно пред влезотпортата вградена е мермерна плоча со арапско писмо. Празниот простор
помеѓу ѕидните бедемски платна бр. 1 и 20 помеѓу кој била вградена
главната порта изнесува 8,80 м.
Поради прераниот прекин на проектот планираното истражување на
останатите бедемски платна ќе остане како приоритет за идните
истражувања.
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Во текот на реализацијата на проектот извршен е увид врз
состојбата на источната и јужната падина (источно и јужно подградие) на
Исарот и на средновековните цркви: Св. Архангел Михаил, Св. Спас и
Св.Јован Крстител.
Со изведениот увид потврдена е веќе поранешната констатација
дека во архитектурата на наведените објекти вградени се мермерни и
камени сполии од антички и ранохристијански објекти.
Како новооткриен епигравски споменик го наведуваме врежаниот
натпис изведен во неправилни редови со старогрчки или старословенски
букви на градежен камен вграден во јужната фасада на црквата Св.
Спас.
Во двориштето на куќата на улица Бел Камен бр. 24, во ограден
ѕид од скалила вграден е дел од мермерна глава (лево уво и прамени од
коса) од античка статуа. Овде го регистрираме и новопронајденото
мермерно торзо од војничка – можеби императорска статуа од римско
време пронајдена во подножието на Исарот.

ИСТРАЖУВАЊЕ НА СЕВЕРОЗАПАДНОТО ПОДГРАДИЕ ЛОКАЦИЈА СТАРА КЛАНИЦА
Со истражувањата во 2009 година на локацијата Стара Кланица
во целост е откриена темелната основа на средновековна црква,
веројатно црквата Св. Власие од XIV век, спомната во средновековните
записи. Околу црквата регистрирана е средновековна некропола.
Целта на истржувањата кои на овој простор продолжија

и

годинава е целосно доистражување на архитектурата од црквата и
некрополата лоцирана источно од црквата. На теренот поставена е
квадратна мрежа со димензија на квадратите 10 х 10 м.
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На локацијата источно од црквата отпочнати се широки откопи во
квадрантите А1 и 2, Б1 и 2, В1 и 2 и Г1 и 2. Истражени се вкупно 30
гробни конструкции:
Гроб бр.1 (квадрат Б2). Правоаголна гробна конструкција од
вертикално поставени камени плочи, покриен со три плочи. Димензии:
1,40 х 0,40 - 0,45м. Од запад над главата на покојникот поставен е
трапезоиден камен кој излегува од ширината и висината на гробот. Во
гробната рака регистриран е нецелосно сочуван скелет на дете: делови
од черепот, прешлени од рбетниот столб, делови од карлицата и делови
од рацете и нозете. Рацете положени покрај телото. Скелетот е долг до
1,15 м. Не се констатирални гробни прилози.
Гроб бр.2 (квадрат Б2). Гробна конструкција од камени плочи,
лоцирана северно од гроб бр.1. Димензии: 1,10 х 0,35-0,40 м. На
длабочина од 0,30 м регистриран релативно добро сочуван скелет на
дете, долг 0,90 м, без прилози.
Гроб бр.3 (квадрат Б2). Гробна конструкција изведена во
комбинација на камени плочи и тегула вертикално поставени со
употреба на мала количина на малтер. Покривната конструкција
недостасува. На длабочина од 0,25 м констатиран нецелосно сочуван
детски скелет долг 1,15 м со раце положени покрај телото. Гробни
прилози не се констатирани.
Гроб бр.4 (квадрат Б2). Мала детска гробна конструкција
(димензии: 0,75 х 0,30 м) изведена од тенки правоаголни камени плочи.
На длабочина од 0,25 м констатирани се остеолошки остатоци од детски
скелет. Други наоди не се регистрирани.
Гроб бр.5 (квадрат А2). Делумно сочувана гробна конструкција од
тенки камени плочи. По празнењето на гробот со внатрешни димензии
2,00 х 0,40 м и длабочина од 0,25 м регистриран е добро сочуван скелет
со раце вкрстени на стомакот. Скелет на возрасен покојник долг 1,80 м
без пилози.
Гроб бр.6 (квадрат Б1). Гроб на дете-бебе лоциран источно од
гроб бр.1. Граден е во комбинација на тегули и помали камења. Покриен
е со тегула. Димензии: 0,80 х 0,72 м. Страничните тегули се со димензии
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0,72 х 0,42 м. Делумно сочуван скелет. Во гробот се најдени ситни
фрагменти од фина раноантичка керамика со нанесен црн премаз.
Гроб бр.7 (квадрат В2). Конструкција од правоаголни плочи.
Димензии: 0,70 х 25-30 м. Сочувани делови од черепот, делови од
долните и горните екстремитети и делови од рбетниот столб и
карлицата. Детски скелет долг 0,55 м, без прилози.
Гроб бр.8 (квадрат В2 и В3 ). Лоциран е на 0,80 м до
североисточниот агол на црквата. Откриен е без покривна конструкција.
Гробната рака е изведена од обработени тенки камени плочи.
Регистриран е на длабочина од 0.50 м. Релативно добро сочуван скелет
на возрасен покојник долг 1,80 м со раце вкрстени на градите. Гробни
прилози не се констатирани.
Гроб бр.9 (квадрат Б1). Конструкцијата на гробот од југ, север и
запад изведена е со тегули а од исток со камена плоча. Покриен е со
тегули. Сите тегули се регистрирани во фрагментирана состојба.
Димензии: должина 0,60 широк 0,25-0,30 м. Делуно сочуван скелет на
длабочина од 0,30 м. Во прашање е гроб на дете без прилози.
Гроб бр.10 (квадрат В2). Гробна рака регистрирана без гробна
конструкција.

Констатиран

дислоциран

остеолошки

материјал

на

возрасен покојник без гробни прилози.
Гроб бр.11 (квадрат Б2). Гробна конструкција со димензии 1,25 х
0,25 - 0,30 м делуно сочувана. Била изведена од камени плочи. Остатоци
од скелет и грпобни прилози не се регистрирани.
Гроб бр.12 (квадра Б1). Деломно сочувана гробна конструкција од
камени плочи. Димензии: 1,30 х 0,50 м. Остеолошки материјал и гробни
прилози не се регистрирани. Констатирани се само неколку керамички
фрагменти.
Гроб бр.13 (квадрат Б1). Делумно сочувана гробна конструкција од
камени плоч. Димензии: 1,10 х 0,35-0,40 м. Регистриран делумно сочуван
скелет на дете без прилози.
Гроб бр.14 (квадрат Б1). Добро сочувана гробна конструкција од
камени плочи. Стрничните се долгнавести - правоаголни а покривните се
со неправилна форма. Димензии: 1,58 х 0,60 м. Добро сочуман скелет на
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жена? До карлицата на скелетот регистриран уште еден череп и други
делови од скелет на дете-бебе. Гробот е без прилози.
Гроб бр.15 (квадрат Б1). Гробот е регистриран во девастирана
состојба, бил отваран-прекопуван. Остеолошкиот материјал од покојник
на мала возраст (дете) дислоциран. Во гробот регистриран еден
фрагмент од античка керамика.
Гроб бр.16 (квадрат Б1). Гробна конструкција со надворешни
димензии 1,00 х 0,55 м. Изведена е во комбинација на камени плочи и
тегули. Добро сочуван череп, лева и десна бутна коска. Скелет на дете
без гробни прилози.
Гроб бр.17 (квадрат Б1). Конструкцијата на гробот навлегува под
темелот на источниот ограден ѕид на црквата. Димензии 1,00 х 0,60 м.
Покривот на гробот е изведен од две правоаголни камени плочи. Од
запад и јуд ограден е со правоаголни камени плочи а од север со тегула.
Регистриран е делуно сочуван детски скелет. Под овој скелет на
длабочина од 0,45 м отриен е уште еден череп на возрасен покојник.
Гробот е без прилози.
Гроб бр.18 (квадрат Б1). Лоциран непосредно јужно од гроб бр. 17.
Како и гроб бр. 17 и ова гробна конструкција навлегува под темелот на
источниот ограден ѕид на црквата. Граобната рака е изведена од
вертикално

поставени

камени

плочи.

Откриен

е

без

покривна

конструкција. Димензии: 1,80 х 0,70 м. Релативно добро сочуван скелет
на возрасен покојник. Гробни прилози не се регистрирани.
Гроб бр.19 (квадрат Б2 и Б3). Гробот е лоциран под подот во
внатрешноста на црквата на 0,60 м од југоисточниот агол на објектот.
Мала детска гробна конструкција целосно изведена од камеки плочи.
Димензии: 0,55 х 0,25 - 0,30 м. Остеолошкиот материјал е делумно
сочуван. Регистриран е на длабочина од 0,30 м. Гробни прилози не се
регистрирани.
Гроб бр.20 (квадрат Б1). Гробна конструкција лоцирана јужно од
гроб бр.18. Гробната конструкција навлегува под темелот на источниот
ограден ѕид на црквата. Изведен е целосно од камени плочи со
дебелина од 0,10 м. Гробот е долг 1,00 а широк 0,50 м. На длабочина од
0,35 м. евидентиран делумно сочуван детски скелет. Под овој скелет на
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длабочина од 0,45 м. пронајден е череп на друг покојник. Во прашање е
двојно погребување. Гробот бил во секундарна употреба. Без гробни
прилози.
Гроб бр.21 (квадрат А2). Лоциран во квадрат А2 јужно од гроб
бр.23. Надворешни димензии: 2,10 х

0,40-0,50 м, внатрешни : 2,00 х

0,30-0,40 м. Граден е од шест добро клесани-обработени плочи од сив
камен песочник, четири странични и две покривни. Релативно добро
сочуван скелет долг 1,50 со раце прекрстени на стомакот. Главата на
покојникот подигната со поставување на камена подлога. Во гобот не се
регистрирани гробни прилози.
Гроб бр.22 (квадрат А2 и Б2). Лоциран на границата помеѓу
квадратите А2 и Б2. Димензии: 0,90 х 0,30. Граден е од камени плочи по
две странични од север и југ и по една од исток и запад. Покривните
плочи недостасуваат. Од скелетот регистрирани се само делови од
черепот. Детски гроб без гробни прилози.
Гроб бр.23 (квадрат А2). Гроб на дете со димензии 1,00 х 0,40 м.
Граден од камени плочи странични и покривни. Регистрирни се само
ситни делови од детски скелет без гробни прилози.
Гроб бр.24 (квадрат А2 и Б2). Детска гробна конструкција градена
во комбинација на камени плочи и делови од тегули. Димензии: 0,90 х
0,35 м. Гробот е лоциран под конструкцијата на гроб бр. 21.
Регистрирани се само ситни делови од скелетот без гробни прилози.
Гроб бр. 25. Гробот е лоциран на 0,35 м под подот на црквата во
аголот помеѓу источниот и јужниот ѕид. Димензии: 1,70 х 0,35 - 0,50 м.
Граден е од камени плочи со неправилна форма. Скелет долг 1,50 м,
релативно добро сочуван, со раце вкрстени на стомакот.
Гроб бр 1а. Гробот е лоциран во сонда бр.1 на 2,00 м надвористочно од источниот ограден ѕид на црквата. Гробот е без гробна
конструкција. Целосно сочуван скелет, долг 1,65 м, без прилози.
Гроб бр 2а. Гробот е лоциран во сонда бр.1 непосредно до гроб
бр.1а. Гробот е без гробна конструкција. Релативно добро целосно
сочуван скелет на жена, долг 1,60 м, со раце прекрстени на градите.
Наоди: два бронзени прстени еден на лавата а другиот на десната рака и
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една бронзена наушнига-алка регистрирана во пределот на главата.
Наведените гробни прилози се типични за периодот на XII – XIV век.
Гроб бр. 3а. Непосредно до гроб бр. 2а лоциран е гроб бр.3а. Како
и претходната гробна рака и ова погребување е слободен укоп без
гробна конструкција. Скелет на возрасен покојник, долг 1,70 м, без
гробни прилози.
Гроб бр. 4а. Гробот е лоциран во сонда бр.2 на 1,50 м надвористочно од источниот ограден ѕид на црквата. Гробна конструкција од
тенки камени почи. Димензии на гробот: 1,20 м х 0,40 м. Гроб на дете со
делумно сочуван остеолошки материјал.
Гроб бр. 5а. Непосредно до гроб бр. 4а регистриран е гроб бр.5а.
Детска гробна конструкција, со димензии 0,80 х 0,45 м, изведена целосно
од неправилни тенки камени плочи. Регистриран е само делумно сочуван
остеолошки материјал без гробни прилози.
Од наодите надвор од гробовите ги одбележувуваме бројните
фрагменти од средновековна керамика: грниња, стомни, бокали и чинии.
При истражувањето на овој простор како минатата така и оваа
година иако малуброени регистрирани се археолошки артефакти од керамика, метал, камен, мермер и друг материјал кој укажува на долг
временски период

на

човеково битисување

на

оваа локација, од

бронзенодопскиот па се до раниот османлиски период.
Како многу значаен елемент е појавата на раноантичка импорт
керамика. Во прашање се ситни фрагменти од фина керамика
премачнана со црн и црвен сјаен фирнис. Регистрирани се и бронзени
фибули од V-IV век пред н.е. – таканаречен малоазиски тип. Од римскиот
период евидентиран е фрагментиран керамички материјал: делови од
питос, стомни-амфори, чинии и други типови на садови.
ЛОКАЦИЈА ЧЕКИЧАН СКАЛА - ИСТРАЖУВАЊЕ НА ТУНЕЛОТТАЈНИОТ ПРЕМИН
На микро локацијата Чекичан Скала во западното подножие на
Исарот во нивото на речното корито на Река Брегалница со
истражувањата во 2009 година под многу тешки услови за работа
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откриен е дел од досега претпоставениот средновековен туннел, познат
во народните преданија.
Внатрешноста на тунелот е со импозантни димензии. Во пресекот
на карпата висок е 2,50 м а неговата широчина достигнува до 1,60 м.
Таваницата е засведена а подот е изведен од релативно добро
вклесани скалила кои ја пратат косината на теренот на исток кон
тврдината.
Истражувањата на тунелот продолжија и во 2010 година со цел да
се откријат-регистрираат останатите делови-траги од тунелот на
просторот од длабокиот процеп – мала длабока клисура помеѓу карпите,
која води кон тврдината. На овој простор тунелот најверојатно бил
насилно уништуван по освојувањето на градот. Голем допринос кон
неговото руинирање има и многувековната силна ерозија на теренот.
При откривањето на дел од почетните скалила на тунелот во
нивото на речното корито поткопани се делови од цевководот на
градската колекторска мрежа. Подлогата на која лежат колекторските
цевки е несигурна и нестабилна. Во смисла на нивна превентивна
заштита од можно попуштање на цевките во текот на реализацијата на
проектот предвидено е да по должината на цевоводот во должина од 810 м се постави потпорен -заштитен ѕид.
Отпочнато е со чистење на просторот пред западниот пресек на
тунелот во нивото на речното корито, на просторот кај што првите
скалила од тунелот се наоѓаат односно продолжуваат под бетонските
цевки од колекторската мрежа. Работите се отежнати поради појавата
на подземна вода како последица на високиот водостој на реката
Брегалница.
По отстранувањето на водата пред цевоводот на длабочина од
над 4,00 м. констатирано е дека скалилата продолжуваат под цевоводот
кон запад под денешното ниво на речното корито. Со цел да се изведе
поставувањето

на

заштитниот

потпорен

ѕид

пред

цевоводот

дополнителниот откоп во длабочина од 0,60 м пополнет е со ситен
камен и чакал. Со тоа е добиена потребната цврста подлога за
поставување на заштитниот ѕид на загрозениот дел од колекторската
мрежа. По должината на цевоводот на длабочина од 3,50 м поставен е
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армиран бетонски серклаж на три нивоа со дожина од 7,50 м и
широчина од 0,50 м со лице обложено од автентичниот гранитен камен
од локалитетот. Од јужната страна на откопот-сондата пред скалилата
исто така поставен е заштитен ѕид во должина од 3,60 м. Широчината на
ѕидот изнесува 0,50 м. Со поставувањето на овој ѕид изведена е
потребната заштита од одроните на длабокото свлечиште јужно и
југоисточно од скалилата на тунелот. За олеснет и безбеден пристап кон
запаниот пресек и скалилата на внатрешноста од тунелот, од северната
страна на сондата, во скалестата почва, исто така од автентичниот
гранитен камен, соѕидани се девет широки и под благ кос агол
поставени скалила.
Овие

заштитни

и

конзерваторски

активности

всушност

претставуваат и почетни активности за стварање на потребните
предуслови за презентација на тунелот-тајниот премин пред пошироката
културна и научна јавност.
Преземени мерки на заштита на наоѓалиштето и наодите
По изврените истражувања на остатоците од јужните и источните
бедемски платна надвор од акрополата на тврдината изведени се
основните можни во овој момент заштитни мерки. Во подлабоките сонди
покрај бедемите повторно е вратен земјишниот слој со што теренот е
нивелиран на поедини критични места кај што тоа можеше да се изведе.
Со овие активности делумно ќе се намали можноста од силната ерозија
на карпестата почва на која се лоцирани јужните и источчните бедемски
платна на тврдината.
На локацијата Чекичан Скала по извршеното истражување на
тунелот-тајниот премин кој од нивото на речното корито на Брегалница
води до бедемите на тврдината изведени се следните заштитни мерки.
Со поставување на заштитен-потпорен ѕид пред поткопаниот цевовод од
градската колекторска мрежа истиот е саниран и заштитен од можното
оштетување. Истовремено пред западниот пресек на тунелот до
длабочина од 4,00 м на ниво од сегашното корито на река Брегалница
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изведени се девет пристапни скалила до почетните сочувани скалила на
тунелот.
Како што е веќе горе нагласено овие заштитни и конзерваторски
активности всушност претставуваат и почетни активности за стварање
на потребните предуслови за презентација на тунелот-тајниот премин
пред пошироката културна и научна јавност.
На локацијата Стара Кланица по завршеното истражување на
средновековната некропола лоцирана непосредно до новооткриениот
сакрален објект – веројатно црква Св. Власие целокупниот движен
археолошки материјал депониран е во депото на Н.У. Завод и Музет,
Штип за понатамошна обработка.
Темелната основа на новооткриената црква и темелните основи
на оградните ѕидови околу црквата во целост се технички и фото
документирани со што се добиени основните податоци за изработка на
елаборат за нивна заштита односно конзервација.
Заклучни согледувања и предлози
Со археолошките истражувања изведедени во 2008, 2009 и 2010
година на археолошкиот локалитет средновековна тврдина Исар-Штип
откриен

и

истражен

е

скоро

во

целост

акрополниот

дел

од

средновековната тврдина. На високото зарамнето плато регистрирана е
целокупната сочувана архитектура од бедемските ѕидни платна,
одбрамбените кули, два влеза (јужен и северен), јужна и северна
цистерни,

еднокорабна

црква

и

други

објекти.

За

целосно

доистражување на акрополата потребно е да се изврши дислокација на
постојниот објект на МРТВ, како и главниот и некулкуте помали релејни
столбови и громобрани. Истовремено истражувањата се проширени и во
голем дел завршени и на остатоците од јужните и источните бедемски
платна надвор од акрополата. На овој дел од тврдината археолошките
активности

треба

да

продолжат

и

во

наредната

2011

година.

Истовремено археолошките истражувања ќе бидат проширени и на
истражување и документирање на остатоците од северните и западните
бедемски платна.
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На Локациите Стара Кланица и Чекичан Скала ќе се продолжи со
доистражување на средновековната некропола и на средновековниот
тунел - тајниот премин кој води кон тврдината.
Како

резултат

на

овие

успешни археолошки

истражувања

претстои период на изготвување на елаборати за конзервација и
делумна реставрација-реконструкција на акрополата од средновековната
тврдина и на објектите откриени на локациите Стара Кланица
(средновековната црква со оградните бедемски ѕидови) и Чекичан Скала
(новооткриениот легендарен тунел под Исарот во нивото на речното
корито).
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1. Средновековна тврдина Исар - Кале, Штип.

2. Сонда бр. 1, поглед од југ.
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3. Дел од бедемско платно бр. 6 со сочувани делови од
градобрани, поглед од исток.

4. Сонда бр.2, поглед од југ.
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5. Сонда бр.3 и кула бр. 1, поглед од север.

6. Златни монети, in situ.

65

“TAJNITE NA ISAROT”

Zvonko Beldedovski

7. Доцносредновековни златни монети.

8. Кула бр.1, поглед од југ.
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9. Сонда бр. 4, поглед од исток.

10. Објект со ниши во сонда бр. 5.
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11. Дел од бедемско платно бр 4. (дел од јужниот бедем),
поглед од југозапад.

12. Источно бедемско платно бр. 2, поглед од југоисток.
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13. Откопи по должината на источното бедемско платно
бр. 2 и 1, поглед од север

14. Главна порта-источен влез, бедемско платно бр. 1.
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15. Главна порта-источен влез, бедемско платно бр. 20,
поглед од југоисток.

16. Главна порта-источен влез, бедемско платно бр. 20,
кула бр. 4.
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17. Метални наоди.

18. Црква Св. Спас.
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19. Врежан натпис на градежен камен во јужната фасада на
црквата Св. Спас.

20. Дел од глава на античка статуа.
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21. Торзо на војничка статуа.
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22. Локација Стара Кланица, средновековна црква и некропола.

23. Поглед на црквата од запад.
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24. Поглед на црквата од исток.

25. Поглед на црквата од северозапад.
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Гроб бр.5.

Гроб бр.21.

Гроб бр. 6.

Гроб бр. 1а.

26. Отворени гробни конструкции.
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Прстен.

Прстен.

Белегзија.

Наушница-алка.

27. Гробни прилози.
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Керамички сад - бокал.

Керамички сад - грне.

Керамички сад - грне.
28. Средновековна керамика.
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29. Раноантичка керамика
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Раноантичка керамика
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Раноантичка керамика
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30. Фрагмент од раноантичка керамика.

31. Фибула, т.н. малоазиски тип, V-IV век прен н.е.
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32. Локација Чекичан Скала – Тунел- таен премин,
поглед од запад.
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33. Локација Чекичан Скала-Тунел-таен премин.
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34. Локација Чекичан Скала – Тунел- таен премин

35. Припремни активности за поставување на потпорен-заштитен
ѕид и пристапни скалила на западниот пресек од тунелот, од југ.
85

“TAJNITE NA ISAROT”

Zvonko Beldedovski

36. Припремни активности за поставување на потпорен-заштитен ѕид и
пристапни скалила на западниот пресек од тунелот, од север.

37. Поставување на потпорен-заштитен ѕид со бетонски серклаж
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.
38. Поставување на заштитните ѕидови во западниот пресек
на тунелот, завршна фаза.

39. Изведување на пристапните скалила.
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40. Пристапни скалила до западниот пресек на тунелот, по
изведените заштитни и конзерваторски интервенции,
поглед од југ.
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41. Западен пресек на тунелот, по изведените заштитни
и конзерваторски интервенции, поглед од север.
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ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТАТА НА ДЕЛ ОД АРХЕОЛОШКОТО ОДДЕЛЕНИЕ ВО 2010
ГОДИНА
Во периодот април – мај

во рамките на реализацијата на

Капиталните археолошки проекти
Македонија

реализиран

е

финансирани од Владата на Р

Проектот

систематско

археолошко

истражување на локалитетот Исар – Штип.
Истражувањата

на средновековната

тврдина

Исар -

Штип

(средновековен Штип) во 2010 год. се изведуваа на локациите: локација
западни, јужни и источни бедемски ѕидни платна надвр од
акрополата, локација Стара Кланица Власие со некропола

средновековна

и локација Чекичан Скала -

црква Св.

средновековен

туннел - таен премин.
Истражена е скоро во целост, технички и фото документирана
целокупната бедемска архитекура на западните, јужните и источните
бедемски ѕидни

платна

Регистриран

движен

е

надвор од акрополата на
археолошки

материјал:

тврдината.

фрагментирана

доцносредновековна керамика, делови од железни алатки, монети и друг
пропратен материјал.

Дел од источното бедемско платно.
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Златни монети.

Метални наоди.

На локацијата Стара Кланица – северозападно подградие на
тврдината изведено е доистражување на средновековната црква а
истовремено продолжено е со истражување на некрополата лоцирана
источно од црквата. Истражени се вкупно триесет и пет средновековни
гробни

конструкции

при

што

е

регистриран

гробен

инвентар:

средновековен накит и керамика. При истражувањето на некрополата
иако засега малубројни констатирани се археолошки артефакти и од
постарите временски периоди (бронзенодопскиот, железнодопскиот,
раноантичниот и римскиот период).

Црква Св. Власие.

Раноантичка фибула.
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Керамички сад-чинија од
раната антика.

Фреско фрагменти од црквата
Св. Власие.

Археолошки активности се изведуваа и на локацијата Чекичан
Скала-средновековен тунел-таен премин. На оваа локација минатата
2009

година

беше

откриен

дел

средновековен туннел спомнат во

од

досега

претпоставениот

народните преданија, преку кој

според народното предание кон крајот на 14 век средновековен Штип
бил освоен од Османлиите. Покрај истражувачките активности на оваа
локација за прв пат изведени се и конзерваторски интервенции како и
поставување на скалила за олеснет пристап до првите скалила на
тунелот до под нивото на речното корито на реката Брегалница. Со овие
почетни конзерваторси активности добиени се основните предуслови за
презентација на тунелот кон пошироката културна и научна јавност.

Тунел-пристапни скалила.

Тунел-таен премин, поглед од исток.
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Со археолошки материјал од локалитетот Исар-Штип учество на
колективната изложба во Музејот на Македонија

(Капитални

археолошки проекти финансирани од Владата на Р. Македонија).
-

Со стручен труд под наслов “Археолошко истражување на
средновековната тврдина Исар-Кале, Штип во 2009 година’’
учествувано е на археолошкиот симпозиум кој се одржа во с.
Банско - струмичко.

-

Извршен е преглед-попис на 908 археолошки предмети од
античкиот и средновековниот период од археолошката збирка на
Завод и Музеј, Штип.

-

Во текот на годината изведувани се и други музејски активности:
обработка и документација на поедини археолошки предмети,
издвојување и средување на техничката и фото документација од
археолошките

истражувања,

изготвување

на

извештаи

од

истреажувањата, увид врз состојбата на поедини археолошки
локалитети, учество во поедини стручни комисии и други
активности.
Изготвил
Звонко Белдедовски
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АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ “ИСАР” – ШТИП, 2010
Археолошкиот локалитет “Исар” - средновековната населба и
утврдениот средновековен град Штип се наоѓа во југозападниот дел на
денешниот град Штип, на доминантното возвишение Исар, помеѓу реките
Брегалница и Отиња, со правец на простирање север-југ, во должина од
350 м а од коритото на Брегалница се издига до околу 150 м.
Во времето на феудализмот, кога потребата од сигурна заштита и
одбрана е неопходна на највисокиот дел од возвишението сограден е
средновековен град од типот на Маркови Кули (Прилеп), Самоилова
Тврдина (Охрид), Кале (Скопје), Цареви Кули (Струмица) и др.
Средновековниот град Штип, како и другите средновековни
градови се состоел од утврден дел - внатрешен град (фрурион) и
надворешен град-подградие (амборија). Највисоките делови од Исарот
опколени се со ѕидни платна. Главниот влез во тврдината се наоѓа на
источната страна спрема источното подградие а споредниот влез на
северната страна спрема северното подградие. Најутврдениот и
најбезбедниот

дел

од

тврдината

се

наоѓал

на

акрополата

од

возвишението во која бил сместен феудалниот дворец.
Истражувањата

на средновековната

тврдина

Исар -

Штип

(средновековен Штип) во 2010 год. се изведуваа на локациите: локација
западни, јужни и источни бедемски ѕидни платна надвр од
акрополата, локација Стара Кланица Власие со некропола

средновековна

и локација Чекичан Скала -

црква Св.

средновековен

туннел - таен премин.
Истражена е скоро во целост, технички и фото документирана
целокупната бедемска архитекура на западните, јужните и источните
бедемски ѕидни платна надвор од акрополата на тврдината. Регистриран
е движен археолошки материјал: фрагментирана доцносредновековна
керамика, делови од железни алатки и друг пропратен материјал.
На локацијата Стара Кланца – северозападно подградие на
тврдината изведено е доистражување на средновековната црква а
истовремено продолжено е со истражување на некрополата лоцирана
источно од црквата. Истражени се вкупно триесет средновековни гробни
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конструкции при што е регистриран гробен инвентар - средновековен
накит и керамика. При истражувањето на некрополата иако засега
малубројни констатирани се археолошки артефакти и од постарите
временски периоди (бронзенодопскиот, железнодопскиот, раноантичниот
и римскиот период).
Археолошки активности се изведуваа и на локацијата Чекичан
Скала-средновековен туннел-таен премин. На оваа локација минатата
2009

година

беше

откриен

дел

од

досега

претпоставениот

средновековен туннел спомнат во народните преданија, преку кој според
народното предание кон крајот на 14 век средновековен Штип бил
освоен од Османлиите. Покрај истражувачките активности на оваа
локација за прв пат изведени се и конзерваторски интервенции како и
поставување на скалила за олеснет пристап до првите скалила на
тунелот до под нивото на речното корито на реката Брегалница. Со овие
почетни конзерваторси активности добиени се основните предуслови за
презентација на тунелот кон пошироката културна и научна јавност.
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Источен влез – главен влез во тврдината

Црква Св, Власие
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ИЗВЕШТАЈ
од систематското археолошко истражување на
археолошкиот локалитет „Исарот”- Штип, во 2011
година
Според предвидениот план и програма за работа, археолпшките
истражувањата на средновековната тврдина Исар – Штип за 2011 год. ќе
се изведуваат на следните локации:
- Локација источни бедемски платна северен и централен дел
надвор од акрополата.
- Локација западни бедемски платна северен дел надвор од
акрополата.
- Локација источно подградие.
- Локација Стара Кланица-северозападно подградие.

1. Податоци за носителот на дозволата за археолошко
истражување.
Проектот го реализира носителот на дозволата за систематското
археолошко истражување на археолошкиот локалитет “Исарот” – Штип,
НУ Завод за заштитан а спомениците на културата и Музеј, Штип, под
раководство на овластениот истражувач Звонко Белдедовски, кустос
советник-археолог, вработен во Н.У. Завод-Музеј, Штип.
Истражувањата се изведени во периодот од 1.04 до 12.05.2011
година.
2. Податоци за истражувачкиот тим.
Стручни лица вработени во Завод- Музеј.
- Звонко Белдедовски – археолог, кустос советник, раководител на
проектот.
- Митко Штерјов, археолог конзерватор.
- Љубица Кљонкова, архитект, виш конзерватор.
- Зоран Николов, археолог.
- Киро Спасов, фотограф.
- Тони Михајлаов, препаратор
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Стручни лица надворешни соработници.
- Гоце Пандазиев, апсолвент по археологија.
- Билјана Веселинова, ликовна академија.
- Ристе Крмов, ликовна академија.
3. Првични резултати и сознанија од истражувањето.
ИСТРАЖУВАЊЕ НА ИСТОЧНИТЕ БЕДЕМСКИ ПЛАТНА СЕВЕРЕН
И ЦЕНТРАЛЕН ДЕЛ НАДВОР ОД АКРОПОЛАТА И
ТЕХНИЧКО ДОДЕФИНИРАЊЕ НА АРХИТЕКТУРАТА ОД
АКРОПОЛНИОТ ДЕЛ НА ТВРДИНАТА
На

локацијата

Акропола

од

средновековната

тврдина

со

истражувањата во 2008-2009 год. скоро во целост е откриена и
документирана

целокупната

сочувана

архитектура

на

акрополата

(средновековниот дворец): западро, јужно, источно, и северно бедемско
платно, пет одбрамбени кули, доцносредновековна црква, две цистерни
и темелни остатоци од стопански и стамбени објекти. Поради
лоцираноста на релејните објекти на МРТВ врз темелните остатоци на
старите објекти единствено недоистражени останаа јужната кула и
јужната цистерна.
Во 2010 год. истражени и документирани се јужните и источните
бедемски платна северен и централен дел: ѕидно платно бр. 6, 5, 4, 3, 2,
1 и 20.
Во текот на 2011 год. со цел да во целост се документираат и
дефинираат сочуваните бедемски платна на поедини места и трасата на
нивните темелни остатоци на местата кај што бедемите недостасуваат
ќе се изведат потребните археолошки истражувачки активности на
источните бедемски платна северен и централен дел.
Целта на овие активности ќе биде откривање на темелната основа
- фундаментот на бедемските платна во функција на нивна претстојна
конзервација и реконструкција.
Според поставеноста на општата квадратна мрежа на локалитетот
ќе бидат истражени и документирани следните бедемски платна:
бедемско платно бр.20 квадрат И10, 11 и 12, бедемско платно бр.19
квадрат И18, бедемско платно бр.18 квадрат И20,
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бр.17 квадрат З21 бедемско платно бр.16 квадрат Ж23, бедемско платно
бр 15 квадрат Е25, бедемско платно бр.14 квадрат Ѓ28 и бедемско
платно бр. 13 квадрат Б 33.
Целта на овие активности ќе биде откривање на темелната основа
- фундаментот на бедемските платна во функција на нивна претстојна
конзервација и реконструкција.
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Археолошки локалитет

Исар – Кале, Штип
истражување 2009

Н.У. Завод и Mузеј, Штип

З. Белдедовски
М. Штерjов
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БИОГРАФИЈА НА АВТОРОТ

Звонко Белдедовски е роден на 1 јануари
1948 година

во Берово. Основно и средно

образование завршил во Берово. Во 1974
година

дипломирал

на

Филозофскиот

факултет, група археологија во Белград. Беше
вработен во Н.У. Заводот за заштита на
спомениците на културата и Музеј – Штип во
1974 година. Учесник е на бројни национални и
меѓународни симпозиуми од областа на
археологијата и член на МАНД

(Mакедонско Археолошко Научно

Друштво).
Работеше на местото советник кустос археолог, раководител на
античкото

и

средновековно

одделение.

Своите

истражувања

ги

преточувал во соодветни записи уште од 1977 кога пишувал за Исарот
во Штип како средновековна населба. Истражувал и во Свети Николско,
во Велес, истражувал и пишувал за доцноантичкиот град Баргала, потоа
истражувањето на средновековните словенски јами во манастирскиот
комплекс Свети Архангел Михаил во Берово, рекогносцирање и наоди
околу Виница, познат е по неговото истражување и написи за новооткриената ранохристијанска базилика во село Стар Караорман,
истражувал за најраните словенски артефакти во Брегалничкиот регион,
за средновековен Штип кои ги објавил во бројни каталошки прилози.
Почина во 2011 година а неговата пасија за Исарот, постхумно е
преточена во новата книга „Тајните на Исарот“ во 2016 година од
неговото најблиско семејство.
Слава му !
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Истражување и авторски материјали
Звонко Белдедовски
Уредник на изданието, вовед и лејаут
Милена Ристова-Михајловска
Корици и дизајн
Драган Ристов

Штип
2016
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