VI. ЗАВРШНИ СОГЛЕДУВАЊА

Проучувањето на цивилизациското наследство на просторот на југоисточна
Македонија интензивно почнав да го работам пред многу години, како студент и
подоцна како археолог - конзерватор во Заводот и Музеј, во Штип.
Со рекогносцирањата во Брегалничкиот басен, имав можност да ги запознаам
остатоците од старите народи и цивилизации кои живееле на овие простори. Некои од
нив во одреден период се губат од историската сцена, додека, пак, други останале да ги
продолжат корените на своите претходници или се асимилирале со епихорското
население.
На почетокот беше многу тешко со кабинетските истражувања да се собере
целиот расположлив библиографски материјал, без кој не би можел да се замисли
научниот пристап во креирањето на темата. Иако Брегалничкиот басен ми беше
најпознат и донекаде најистражен, сепак, успеав да дојдам до нови податоци кои ми
помогнаа во дооткривањето на културното наследство. Особена тешкотија ми
претставуваше истражувањето на пишаните извори за Брегалничкиот басен, но со
упорност и со помош од моите пријатели и колеги успеав во поголем дел да го
комплетирам материјалот и да ги добијам основните контури на она што треба да го
третира проблемот на антиката во овој дел од Македонија. Затоа, се одлучив заклучокот
да претставува сублимат на содржинскиот концепт, со што можеби ќе се дообјасни
нешто што не е опфатено во текстот.
Делот кој ги третира геоморфолошките и геолошките карактеристики на
Брегалничкиот басен, хидрографијата и климата на следните области кои се во состав на
Басенот, и тоа: Малешевска област; Пијанечка област; Виничка област; Кочанска област;
Штипска област; Овчеполска област, во која како особена карактеристика, во однос на
природните ресурси, е опфатено рудното богатство и неговата експлоатација како многу
важен стопански ресурс и минералните води.
Во третото поглавје содржан е хронолошкиот профил на Басенот. Она што
најмногу недостасува, за да го имаме континуитетот на протоурбаните комплекси е
недоволната археолошка истраженост на Брегалничкиот басен, поради што не можеме
комплетно да ја имаме типологијата, а со тоа и континуитетот на населбите. Иако темата
ја опфаќа антиката, во ова поглавје, поради континуитет и генеза на населбинските
комплекси, се обработени протоурбаните целини, кои продолжуваат со живот до крајот
на антиката. Тој континуитет на населување кај некои локалитети можеме да го следиме
од преминот на доцна бронза во рано железно време (крајот на 12 и почетокот на 11 век
пр.н.е.). Тоа се, најчесто, места кои имаат природна заштита и кои се користени и
подоцна како стратешки пунктови и претставуваат протоурбани фази на подоцнежните
рано и доцноантички населби и утврдувања. Културата и археолошката комплексност
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произлегуваат од доцнопротоисторискиот стратум на кој се надоврзуваат сите фази на
антиката, кои зенитот на животот го достигнуваат во македонскиот период.
Многу важен момент во овој ран период е линијата на циркулацијата и
сообраќајната мрежа, каде се формираат и првите организирани форми на комерцијални
центри и каде најчесто се подигале одбранбени објекти преку кои можеме да го бараме
присуството на епихорското население кое ја снабдевало војската со храна и други
производи. Во ова поглавје е третиран проблемот на нестабилни граници. Велам
нестабилни, бидејќи особено во овој ран предримски период, со бурните племенски
пертурбации, многу е тешко да се одредат или постават стабилни граници на која било
племенска групација. Ова е простор кој, до доаѓањето на Римјаните, етникумот на овој
простор многу често и бурно ги менувал своите граници.
Затоа, беше неопходно да се навлезе длабоко во протоисториските археолошки
периоди и според расположивите податоци од теренските истражувања да се
комплетира археолошката слика на Брегалничкиот басен. Одејќи назад во
хронологијата, за жал, само од движните наоди, прецизирана е најстарата култура на
Мезолитот (покрај течението на реката Злетовица, кај селото Лепопелци). За
пронајдените орудија1 апроксимативно ја наведувам можноста дека потекнуваат од
пештерата Пешка која се наоѓа во средниот тек на Злетовица.
Веќе во периодот на неолитот има поголема археолошка истраженост во
Брегалничкиот басен. Пред сé тоа се локалитетите познати во археолошката наука, и тоа:
Грнчарица во село Крупиште; Вршник село Таринци; Барутница село Анзабегово и Руг
Баир село Горобинци.
Периодот на бакарното време или археолошки детерминирано како енеолит, е
период карактеристичен со големи племенски пертурбации на Балканот кое резултира
со нов концепт во изградба на населбите.Тие сега се лоцирани на безбедни места, високо
на ридовите со изградени безбедносни одбрамбени, односно, фортификациски
системи.Таков пример во Брегалничкиот басен се наоѓа на локалитетот Богослов Камен
кај селото Горни Балван, во средниот тек на Брегалница.2 Со досегашните археолошки
истражувања на овој локалитет, покрај откриената куќа, откриен е одбрамбен ѕид со што
е потврден фортификацискиот карактер на населбата и, се разбира, населбите во
енеолитот. Други енеолитски населби во Брагалничкиот басен од овој тип се: Градиште
село Град - Делчево; Пилаво село Бурилчево и,,Св. Атанасие” село Спанчево, Кочанско.
Од малубројните археолошки истражувања на бронзеновремените археолошки
локалитети во Брегалничкиот басен, откриени се неколку населбински комплекси кои
главно ги задржуваат урбаните карактеристики на предходниот. Тоа се локлалитетите:
Под Школо, село Стар Караорман; Тугли, село Долни Балван; Главица, село Буриловци;
Лозен Село, село Долни Балван и Градиште, село Град.
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Железното време генерално се карактеризира со големи племенски
разместувања, глобално во средна Европа, настани предизвикани со големата Тројанска
војна и Дорската преселба со што значително се има променето етничката и културната
слика на Балканот, вклучувајќи го, се разбира, и Брегалничкиот басен. Пред сé тука
треба да се издвојат археолошките локалитети, Градиште, село Град; Лозен, село Горни
Балван; Градиште, село Карбинци; Кале, с.Крупиште и Кале Баргала, село Горен Козјак.
Железното време II е период на стабилизација и интензивно градење на фортифицирани
населби според единствена утврдена урбана концепција, позната како тип на т.н.
Градински населби. Населбите во Брегалничкиот културен басен, во однос на околните
групи, припаѓаат на една затворена културна група. Тука спаѓаат следните археолошки
локалитети, потврдени со движни наоди, како што се: Баби - Штип; Горно Поле и
Орлови Чуки, село Стар Караорман; Криви Дол, село Радање; Ванчо Прке, село
Крупиште; Кунови Чуки, село Оризари; Кршљански Гумења, Виница; Могила кај селото
Липец; Црква,,Св.Ѓорѓи” во село Град; Градиште, село Чифлик; Градиште, село Виничка
Кршла; Горица, Кочани; Цигански Рид, село Куново; Градиште село Мечкуевци;
Градиште, село Киево. Освен наведените, теренски се потврдени уште многу населби по
течението на Брегалница кои перспективно треба да бидат предмет на истражување на
идната генерација археолози.
Во делот кој ја третира раната антика, направен е детален преглед на историјатот
за настанувањето, развојот и пропаста на Македонската држава. Во текстот е даден
детален хронолошки преглед од митското настанување на Македонската држава до
нејзиниот подем за време на Филип II и Александар III Македонски, до нејзината
пропаст со освојувањето од Рим на овие простори.
Во посебен дел прикажан е развојот на градовите во Македонија кои за разлика
од соседните градови, се развивале како занаетчиско-трговски центри.Тукидит е првиот
пишан извор за постоење на македонски градови на што големо влијание имало
присоединувањето на градовите од Халкидик кога на власт бил Филип II. Во негово
време и подоцна под Александар III, почнува интензивно подигање на поголем број
градови кои сé помалку се разликувале од современите грчки градови.
Источниот дел на Македонија, во кој припаѓа и Брегалничкиот басен од 5. век до
217 год.п.н.е.припаѓала на Пајонија, кога била приклучена на Македонија сé до
нејзиното покорување од Рим во 168 год.п.н.е.Од овој период во Брегалничкиот басен
археолошки се потврдени следните градови: Градиште-Билазора, село Кнежје; Јорен,
село Софилари; Пилав Тепе-Астраион, село Шопур; Горно Поле, село Стар Караорман;
Цапар, село Крупиште; Градиште, Славков Дол; Градиште, село Мечкуевци;
Керамидница, село Мустафино; Над Чешма, село Ќоселери и Марков Камен, Штип.
Покрај сите споменати, на територијата на Брегалничкиот басен постојат уште многу
локалитети од овој период што сеуште не се откриени, а кои, најверојатно, биле
уништени со новите градежни зафати на Римјаните.
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Заедничка карактеристика на градовите во Пајонија е дека биле подигани на
високи места, природно заштитени со стрмни непристапни страни и одбрамбени бедеми.
Раноримскиот период е презентиран со користење на обработените извори од
Ливие и Диодор опфатени во обемната студија на Фанула Папазоглу за Римските
градови во Македонија. Комплетно е обработена административно-територијалната
поделба на Македонија на четири области-мериди.
Просторот на Брегалничиот басен од 168 година п.н.е. до крајот на 3 век, останал
во рамките на провинцијата Македонија. Во овој период, врз основа на досегашните
скромни археолошки истражувања, не се забележани големи поместувања во однос на
границите.
Во делот кој го обработува прегледот на градовите и населбите по области,
Брегалничкиот басен припаднал на четвртата мерида,3 зафаќајќи го просторот од
планината Бермион на запад и север и граничела со Епир, Илирија, Дарданија, како и со
независните области Орестида и Дасаретија.
Погодните климатски услови, географската положба, рудните богатства, густата
патна мрежа со главниот т.н. Дијагонален пат од Стоби за Сердика и мирниот период до
3 век на териотријата на Брегалничкиот басен, овозможил формирање на нови населби
и продолжување на живот на стратешки важните, кои континуирано живееле од
Неолитот до Железното време. Од резултатите на археолошката проспекција на теренот
констатираме дека раноримскиот период, за разлика од претходните, во одделни населби
се населуваат нови етнички групи и се формираат нови градски јадра од автохтоното
население и новодојдените популации. Врз основа на големината на населбите, од секоја
област може да се издвои по еден поголем културен и економски центар.
Малешевска област
На територијата на Малешевијата констатирани се 12 римски населби,
формирани во 1. и 2. век, од кои две се утврдувања (Градиште, село Будинарци и
Градиште, Пехчево), 10 се населби (Долно Градиште, село Јабланица; Селце, Берово;
Лаките, Селиште, Берово; Селиште,Берово; Караѓузлија, село Мачево; Цуцуло, село
Мачево; Шумутница, село Митрашинци; Бобиште, село Панчарево и Долно Грамаѓе,
село Русиново. Досега археолошки истражувања се изведени на локалитетите Градиште,
Пехчево4 и,,Св.Петка”, село Чифлик.5
Пијанечка област
На оваа териотрија констатирани се 11 римски населби формирани во 1. и 2. век
со исклучок на Калиште која има континуитет од Енеолитот. Сите евидентирани
локалитети, со исклучок на утврдувањето Градиште, село Тработивиште, се населби, и
тоа: Селиште, село Бигла; Градиште 2, село Драмче; Калиште, село Град; Манастир
и,,Св.Илија”, село Дулица; Петрова Могила, село Ѕвегор; Јачков Рид-Селиште, село
ВулиЋ Н.,1938;Венедиков И.,1943, 28-31.
Керамитчиев А.,Археолошка Карта на РМ 2,10;
5
Сондажно археолошко истражување е изведено во 2001 под раководство на Кирил Трајковски;
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Костин Дол; Гробишта-Селиште, село Косевица; Селиште, село Разловци; Грамаѓе, село
Стар Истевник; Крстати Камен, село Тработивиште.
За разлика од Малешевијата и благодарејќи на археолошките истражувања од
2001 до 20086 год. сондажни археолошки истражувања извршени се на населбата
Селиште, село Разловци.7
Виничка област
На овој процтор евидентирани се 27 локалитети, сите од периодот на раниот Рим,
и тоа се: Кале, Виница и Дефово Градиште, село Крушево кои по категорија се
утврдувања; Селиште, Виница; Амбарица, село Јакимово и Ореово Село, село Лешки се
од категоријата villa rustika, а 22 се населби, и тоа: Грамади и Калајџиево, Виница;
Пазариште, Виница; Ѓафурски Лозја и Сушица, село Виничка Кршла;Градиште, село
Драгобрашта; Батевка, Ралеви Бавчи, Слатина Горица; Турски гробишта, Виница;
Батечки Пат и Купелот, село Јакимово; Виничка Скала, Царевец, Цинцов Рид, село
Калиманци; Ореово, село Лески; Бели, село Иловица;,,Св.Спас”, Црквенец, село Липец,
Рашка, село Пекљани и Трсино, село Трсино. Исто како и во претходните две области
на територијата што ја зафаќа Виница, по големина можеме да ја издвоиме населбата
Ореово во селото Лески.
Кочанска област
Од теренската проспекција на областа констатирани се седум населби и тоа:
Војновица, село Бели; Грамади и Нова Чешма, село Бурилчево; Барутница, Кочани;
Куново и Цигански Рид, село Оризари; Петков Дол, село Спанчево. Сите населби се во
хронолошки рамки на 1. и 2. век, со исклучок на локалитетот Цигански Рид каде има
регистрирано три културни хоризонти од железниот, римскиот и средновековниот
период. Врз основа на големината одредена со археолошка проспекција најголема е
населбата Петков Дол, село Спанчево.
Археолошки истражувања на споменатите локалитети не се извршени, освен на
могилата Кунови Чуки.
Штипска област
На територијата на Штип досега се регистрирани 12 локалитети од кои три се
утврдувања: Лозен, село Горни Балван; Бандера, село Долни Козјак и Пилав Тепе, село
Шопур; осум населби: Кутлевец, село Долани; Тугли, село Долни Балван; Баш Тепе, село
Карбинци; Крсто, село Криви Дол; Три Чеми, Астибо, Кемер и Центар, Штип и една
вила рустика во селото Долен Козјак.
Врз основа на површината, најголема населба на територијата на Штип е Беш
Тепе - Ханче, село Карбинци со површина од околу 10 ха и населбата Тугли со површина
од 6 ха. Археолошки истражувања се изведени на два локалитета, и тоа на Бандера, село
Долен Козјак и Беш Тепе - Ханче, село Карбинци, за кои е даден детален опис на
истражувачите работи. Што се однесува со раноримскиот Штип, досега
6
7

Археолошките истражувања ги извел д-р Марјан Јованов;
Истражувањата ги извел м-р Златко Видески;
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најпроблематично прашање е убикацијата на Астибо. Инкорпорирани се податоците од
досега истражените извори и истражувања на еминентни археолози, историчари и
класичари.
Светиниколска област
Територијата што ја зафаќа Свети Николе е со најголем број на локалитети кои
можеме да ги сместиме во хронолошки рамки на раноримскиот период.Врз основа на
археолошка проспекција регистрирани се 25 локалитети од кои 3 припаѓаат на
категоријата вила рустика, и тоа: Барутница, село Анзабегово; Домус Бунар, село Горно
Црнилиште и Мишевска Воденица, село Немањици; две утврдувања: Градиште, село
Дилишинци и Градиште, село Мечкуевци и дваесет населби: Зелено Чукарче и Преко
Дол, село Алакинце; Барутница, село Анзабегово; Градешка Чешма, село Богословец;
Јака Трла, село Горно Црнилиште; Кунче, село Дилишинци; Грамади, село Долно
Ѓуѓанци; Трн, село Долно Црнилиште; Ески Евлер, с. Дорфулија; Горни ливади, с.
Кадрифаково; Немашница - Рамниште, село Мустафино; Турски Гробишта и
Керамидница, село Мустафино; Алин Дол и Зелено Чукарче, село Немањици; Авлии,
село Преод; Дудин Дол, село Сулејманец; Под Куконоса, село Стањевци и Над Чешма,
село Ќоселари. Локалитетите се целосно обработени од археолошки аспект. Најголема
населба на територијата на Свети Николе е Сулејманец, како и Барутница, село
Анзабегово и Рудина во атарот на Свети Николе.
Досега археолошки истражувања се извршени на локалитетите: Барутница, с.
Анзабегово; Трн, с. Долно Црнилиште; Керамидница, с. Мустафино и на Сулејманец во
Свети Николе.
Истражувањата се целосно опфатени во текстот од тезата.
Во делот кој се однесува на доцната антика, даден е кус историјат на политичките
прилики од втората половина на 3. век до крајот на 6. век. Тука се презентирани големите
реформи во царството на Диоклецијан, Константин Велики, Теодосиј I и Теодосиј II.
Во делот кој се однесува на утврдувањата и обновени и новоизградени градови,
даден е преглед на историските услови во овој период со сите негови карактеристики.
Презентирана е категоризација на утврдувањата по областите кои спаѓаат во
Брегалничкиот басен. Издвоени се четири типолошки различни групи и тоа: kasteli градчиња(оppidum); Кастели - стражи (speculae); Збегови (refugii) и Утврдени села (vicus
muratos). Опишани се детално видовите на објекти во утврдувањата, што всушност е
основната урбанистичка концепција во доцната антика. Опишани се поединечно
карактеристиките на архитектурата на четирите типолошки различни според намената
урбани комплекси, главно поделени на две големи групи, цивилни и воени утврдувања.
Доцноантичкиот период се карактеризира со поинтензивна градба на гореспоменатите категории на утврдувања со една заедничка специфика а, тоа е што сите се
оградени со дебели одбрамбени бедеми градени во техника opus incertum и имаат
издвоена и доминантна акропола, како затворена целина, една или повеќе цистерни за
вода во случај на опсада. Значи, сите градби се подредени за војно - цивилна намена.
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Малешевска област
На оваа територија регистрирани се триесет и девет локалитети од кои еден
припаѓа на типот кула : Шабанско Градиште во атарот на Берово; два на villa rustica:
Грамадата и Црквиште село Владимирово; десет на збегови (speculae): Градиште Берово,
Градиште и Материца село Владимирово, Градиште 1 и Градиште 2 село Двориште,
Градиште село Панчарево, Градиште 1 село Ратево, Градиште село Русиново и Градиште
село Чифлик; две на типот утврдени села (vicus muratos): Буковиќ во атарот на Пехчево
и Градиште 2 село Ратево; еден утвден град castelum) Цуцоло село Мачево; седумнаесет
на типот неутврдени села (vicus): Келаклевец во атарот на Берово, Присој и Селиште
село Будинарци, Манастир село Митрашинци, Грамади и Калов Дол село Негрево,
Рудиште и Селиште во атарот на Пехчево, Грамади и Жизница село Ратево, Грамаѓе и
Ормање село Робово, Ан, Петрово Брдо, Плашица село Русиново, Брестови село
Смојмирово, Грамадна, село Умлена и седум на типот неутврдени градови civitas: Бреза,
Липако и Селца во атарот на Берово, Грамаѓе село Владимирово, Боро село Негрево,
Долно Грамаѓе село Русиново, Терзиевец село Русииново и Могила село Русиново.
Кај два локалитети, врз основа на фрагментираната садова керамика при-сутна
по површината, констатирани се два културни хоризонти. Кај населбата РудиштеРаковец во атарот на Пехчево, се констатирани два културни хоризонти доцноантички
и среденовековен исто како кај refugiaot Градиште село Чифлик со таа разлика што
првиот културен хоризонт припаѓа на Желеното време. Врз основа на оваа констатација
можеме да заклучиме дека останатите се новоизградени населби, притоа оставам
простор, со археолошки истражувања бројот на населби со повеќе културни хоризонти
да биде зголемен.
Најголеми локалитети, врз основа на археолошка проспекција, се: кастелот
Цуцоло, село Мачево со површина од околу 36 хектари, исто како и населбата-civitas
Могила село Умлена и населбата-civitas Бреза во атарот на Берово, со површина од околу
9 хектари.
Археолошки истражувања на локалитети од доцноантичкиот период не се
вршени, со исклучок на локалитетот,,Св.Петка” каде беше откриена ранохристијанска
базилика.
Пијанечка област
Во пијанечката област, врз основа на археолошка пропсекција, регистрирани се
четириесет и еден локалитет невклучувајќи ги ранохристијанските базилики и
некрополите.
Врз основа на типологијата, еден припаѓа на стопански објекти (villa rustica)
Могилка село Киселица; шест припаѓаат на типот збег (refugia): Градиште село Габрово,
Градиште Делчево, Мало Градиште село Ѕвегор, Градиште село Косевица, Градиште
село Разловци и Градиште село Саса; пет на типот утврдени села (vici murati): Градо село
Град, Градиште село Драмче, Калата село Дулица, Големо Градиште село Ѕвегор и
Градиште -Голак село Тработивште; шест утврдени гратчиња castelum): Прекинато
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Градиште село Вирче, Градиште село Моштица, Пресече Камен село Очипале, Ошљан
Град село Разловци, Даутов Чукар село Стар Истевник и Градиште село Тработивиште;
седумнаесет на типот неутврдени села (vicus): Селиште село Бигла, Селце село Град,
Раново Село и Чапаница во атарот на Делчево, Берова Чешма село Драмче, Керамидница
село Дулица, Гробишта село Дулица, Богословец село Киселица, Чукар село Костин
Дол, Грамадје,Кладенци, Павлин Дол, и Полицеј село Моштица, Керамидница село Нов
Истевник, Јурто село Очипале, Гробишта село Разловци, Кадин Чифлик село Селник,
Асанова Лака село Тработивиште, Ширините село Турија, Бела Река и Ѓурѓева Црква
село Црквенец; и два на типот неутврдени градови (civitas): Калиште село Град и
Керовица село Саса.
Кај шест локалитети, врз основа на фрагментираната садова керамика присутна
по површината и од добиените резултати од археолошки истражувања, констатирани се
од два до четири културни хоризонти. На локалитетот Градо село Град врз основа на
археолошки истражувања констатирано е дека населбата со мали прекини живее во
континуитет од Енеолитот до доцниот Среден век, потоа на локалитетот Калиште, исто
така во село Град, врз основа на сондажни археолошки истражувања, утврдени се три
културни хоризонти сместени во хронолошките рамки на неолитското, римското и
доцноантичкото време. Врз основа на археолошка проспекција: на локалитетот Чукар
село Костин Дол утврдени се два културни хоризонти на неолитскиот и доцноантичкиот
период, потоа на Грамаѓе село Моштица и Ѓургева Црква село Црквенец утврдени се два
културни хоризонти на доцната антика и доцен среден век а на локалитетот Градиште
село Тработивиште два културни хоризонти кои сместени во хронолошките рамки на
римското и доцноантичкото време. Најголеми локалитети, врз основа на археолошка
проспекција, се: civitas Калиште село Град со површина од околу 10 хектари и Керовица
село Саса со површина од околу 10 хектари, потоа, vicusот Грамаѓе село Моштица со
површина од околу 4 - 5 хектари.
Виничка област
Во виничката област, врз основа на археолошка проспекција регистрирани се
осумнаесет локалитети невклучувајќи ги засега двете откриени ранохристијански
базилики.
Врз основа на типологијата, два припаѓаат на стопански објекти (villa rustica):
Градиште село Градец и Градиште село Липец; еден на мал castel): Градиште село Лаки;
еден припаѓа на типот збег (refugia): Самовилец село Грљани; единаесет на типот
неутврдени села (vicus): Црквиште село Блатец, Горица во атарот на Виница, Виничка
Река село Градец, Белтечке Маало, Вршник и Селиште село Драгобрашта, Велогат село
Калиманци, Саботините Гробишта и Црквиште село Пекљани, Манастирот и Прибен
село Трсино; три на типот утврдени гратчиња castelum): Кале -Виница, Кале село
Истибања и Бигланско Градиште село Лаки.
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Најголеми локалитети, врз основа на археолошка проспекција, се: кастелот Кале
Виница со површина од околу 3 хектари, потоа Кале село Истибања и Бигланското
Градиште во село Лаки.
Кај доцноантичките локалитети на територијата на Виница, само кај еден се
констатирани повеќе културни хоризонти, односно, кај кале Виница, кој воедно е и
единствен локалитет на кој се вршени систематски, заштитни и конзерваторски
истражувања.8
Кочанска област
На територијата на Кочани од доцноантичкиот период регистрирани се педесет
археолошки локалитети без некрополите и ранохристијанските базилики.
Врз основа на типологијата, еден припаѓа на типот villa rustica: Браница село
Бања; три на мал кастелl: Градиште село Јастребник, Градиште село Нивичани и,,Св.
Спас” село Рамно Брдо-Полаки; десет на типот speculae: Грамади, Тркањски Рид и
Турски Гробишта село Бања, Тодорица село Бели, Мировница село Горно Гратче,
Патилаво село Зрновци, Шилести Рид -Кочани, Градиште село Кучичино, Градиште
село Соколарци и Црвен Камен село Теранци; еден на типот vicus murati: Манастир село
Соколарци; дваесет и три на типот vicus: Грамади, Селиште и Чифлик село Безиково,
Грамади село Бели, Манастир село Бурилчево, Гарагаска село Видовиште, Грамади,
Гробишта и Селиште село Враници, Под Селото село Врбица, Преслап село Главовица,
Долчиница село Жиганци, Горица и Раечки Рид во атарот на Кочани, Пресечник село
Кучичино, Старо Село село Лешки, Селиште село Небојани, Селиште село Рамно БрдоПолаки, Старо Село село Пресека, Во Селото село Соколарци, Трлиште село Тркање,
Еленец и Фрлавиште село Цера; четири на типот kastel: Градиште село Бели, Горно
Гратче и Долно Гратче село Долно Гратче и Градиште село Мородвиз; и осум на типот
civitas: Грамади село Лепопелци, Црквиште-Моробиздон село Мородвиз, Авлија село
Новоселани, Сланец село Оризари, Грамадарски Рид и Селиште село Соколарци,
Господница и Селиште село Тркање.
Врз основа на археолошката проспекција, најголеми населби-civitas се Авлија
село Новоселани со површина од околу 9 хектари, со иста површина е и населбата –
civatas Господница во атарот на село Тркање, потоа Селиште село Соколарци со 7
хектари, Грамадрски Рид од истото село со површина од 6 хектари а треба да се споменат
и населбите: Селиште село Тркање, Сланец село Оризари, Грамади село Лепопелци и
Селиште село Враници.
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Истражувањата се изведени од страна на Музеј на Македонија под раководство на Цоне Крстевски и
Коста Балабанов, Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата Милан Ивановски,
Живоин Винчиќ и Миле Велковски. Исто така, треба да напоменам дека досега освен кратки
информции, кои ги добиваме од одредени каталози, друга литература не постои за резултатите од
истражувањата. Грбих М., 1954, 125; Гарашанин М. и Д., 1959, 69,79,89; Санев В., 1964, 103; Крстевски Ц.,
Белдедовски З., 1979,153- 159; Крстевски Ц., Белдедовски З., 1982, 153-166;Балабанов К., Крстевски
Ц.,1989; Балабанов К., Крстевски Ц., 1991; Балабанов К., Крстевски Ц.,1993; Балабанов К., Крстевски
Ц.,1995; Димитриева Е., 1993; Балабанов К.,1995;Крстевски Ц., Археолошка карта Р.М.2,86. За повеќе
информации види во Каталогот, на страна 168-171.
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Кај шест археолошки локалитети, врз основа на површинскиот движен
археолошки материјал, констаирани се два културни хоризонти. Кај Тодорица село Бели
од неолитско и доцноантичко време, на локалитетите: Горица во атарот на Кочани и
Градиште село Кучичино од железното и доцноантичкото време и кај Долно Градиште
село Долно Гратче, Градиште и Црквиште-Моробиздон село Мородвиз од доцноантичко
и средновековно време.
Археолошки истражувања изведени се само на
локалитетите: Долно Градиште село Долно Гратче и Црквиште-Моробиздон село
Мородвиз.
Во текот на 2004 и 2005 година изведени се заштитни археолошки истражувања
на северниот брег на локацијата Гратче, на локалитетот Долно Градиште.9
Штипска област
На територијата на Штип од доцноантичкиот период регистрирани се вкупно 37
археолошки локалитети, во кој не влегуваат ранохристијанските базилики и
некрополите.
Врз основа на типологијата, четири припаѓаат на типот villa rustica: Л'скач, Нива
на Стојко Тодоров и Турски село Долен Козјак и Говедарски Пат село Црвулево; еден
на типот кула: Кула село Црвулево; три на типот мал кастел: Градиште-Шаренковец село
Горно Трогерци, Кула село Калаузлија и Бавчи село Пухче; четири на типот speculae:
Лозен село Горни Балван, Градиште село Драгоево, Кула (Коџоман Кааси) село Пухче и
Солунски Рид село Судиќ; седумнаесет на типот vicus: Шумнати Рид село Брест, Ограѓе
село Горачино, Дива Топола, Рамниште, Ќерамидница и Чука село Долани, Стопански
Штали село Долни Балван, Бела Земја село Долно Трогерци, Грамади село Криви Дол,
Бунар и Дабјата село Лесковица, Калимерово село Ново Село-Штип, Рамниште село
Пухче, Вучеви Ливади село Сарчиево, Јарма село Селце, Поле село Софилари и Крушка
село Стар Караорман; четири припаѓаат на типот castel: Градиште-Киево село Горни
Балва, Кале-Градиште село Долани, Бандера село Долни Козјак и Кула Судиќ; четири на
типот civitas: Судичка Река село Врсаково, Баргала село Горен Козјак, Врчва село Долни
Балван и Кале село Крупиште.
Најголеми населби - civitas, врз основа на утврдувањето на границите при
археолошката проспекција, се: Кале село Крупиште со површина од околу 7-8 хектари,
потоа Врчва село Долни Балван со површина од околу 6 хектари, Баргала село Горен
Козјак со површина од 5 хектари и Судичка Река село Врсаково со површина од околу 4
хектари.
Територијата на Штип, за разлика од претходните области како и од областа на
Свети Николе, е со најголем број на археолошки истражувања на локалитети кои
влегуваат во хронолошката рамка на доцноантичкото време (Баргала село Горен Козјак;
Градиште-Киево село Горни Балван; Бандера село Долен Козјак; Кале, Клетовник и
црква,,Свети Никола” село Крупиште).
9

Заштитните археолошки истражувања изведени се под раководство на археолог советник Илинка
Атанасова.
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Светиниколска област
На територијата на Свети Николе, со досегашните археолошки проспекции,
извршени во осумдесетите година на минатиот век и од 2008 година, регистрирани се
вкупно 30 археолошки локалитети од доцноантичкото време.
Исто како кај останатите области од територијата на Брегалничкиот басен, врз
основа на типологијата, еден припаѓа на типот villa rustica: Арсово Кладенче село
Аџиматово; еден на типот speculae: Градиште село Горно Ѓуѓанце; еден на типот vici
murati: Градиште село Трстеник; дваесет и четири на типот vicus: Керамидница село
Арбасанци, Колиба Баир село Аџиматово, Судички Пат село Буриловци, Ќушевски Трла
село Горно Ѓуѓанце,Ѓеренџе и Кади Аргачи село Долно Црнилиште, Голем Рид и
Керамидница село Ѓуземелци, Крушка село Ерџелија, Црквиче село Кадрифаково, Над
Бавчи село Кнежје, Градиште и Поза Рид село Малино, Нова Мездра село Нова Мездра,
Горни Лозја-Пударница и Орашки Камен село Преод, Желковец и Станливи Трници
село Ранчинци, Анатарла-Бела Чука во атарот на Свети Николе, Балева Чешма село
Сопот, Бели Брег село Стануловци, Грамади село Стањевци, Бања Трла и Крангова Бавча
од село Ќоселери; два на типот kastel: Караул село Горобинци и Градиште село Долно
Ѓуѓанце; и еден кој припаѓа на типот civitas: Медово Аниште во атарот на Свети Николе.
Најголема населба - civitas врз основа на одредената граница од археолошка
проспекција е Медово Аниште -Свети Николе со површина од околу 8 хектари и
Градиште село Долно Ѓуѓанце со површина од оклу 4 хектари. Останатите населби во
поголем број се мали и припаѓаат на типот утврдени и неутврдени села.
Врз основа на пронајдената фрагментирана керамика, само кај два локалитети
констатирани се два културни хоризонти на живеење: Керамидница село Ѓуземелци,
неолитско и доцноантичко време и кај Градиште село Малино доцноантичко и
средновековно време.
Археолошки истражувања на територијата на Свети Николе, на локалитети од
доцноантичкото време, досега не се вршени.
Во четвртото поглавје како одделни теми обработени се економијата, религијата
и патните комуникации во Брегалничкиот басен.
Во состав на економијата опфатени се главните стопански гранки на населението
во Брегалничкиот басен, а тоа се: земјоделието, рударството, занаетчиството,
градежништвото, грнчарството, обработката на дрво, ковачкиот занает и кожарството.
Религијата како духовна форма откако постои човекот, во тезата е запазена, како
и сите други, со посебен наслов и е презентирана преку досега откриените движни наоди
на фигурини од теракота, камен и метал, преку кои може да се направи анализа за какви
религиозни форми се работи.
Во ова поглавје презентиран е еден опсежен приказ на патната мрежа од
предисторијата до крајот на антиката. Брегалничкиот басен преку патните комуникации
бил поврзан со околните провинции, Македонија, Тракија и Дарданија.
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Патната мрежа е опфатена со поеднинечно обработени патни релации. Меѓу
најстарите патни правци со кој Брегалничкиот басен бил поврзан со Повардарието е
Лакавичкиот пат кој се движел по десниот брег на реката Лакавица и тоа започнува од
устието на реката Лакавица во Брегалница кај селото Софилари и оди кон селата
Драгоево и Селце.Овој пат преку Конче и преслапот кај селото Костурино се спушта кон
долината на Вардар. Овој пат функционирал и во римскиот период, на што укажуваат
туларните погребувања покрај него. Овој пат со изградбата на т.н Дијагонален пат од
Хераклеја кон Пауталија, го губи својот примат и станал пат со секундарно значење
поврзувајќи ги Радовишко и Струмичко со овој дел од Македонија. Еден од
најфреквентните антички патишта бил Дијагоналниот пат кој во оваа област се дели на
два правци, и тоа: преку Мушанци - Енешево и преку Мушанци - Џидимирци - Хаџи
Сејдели се спуштал кон устието на реката Лакавица во Брегалница и во непосредна
близина на Софилари се спојувал со Лакавичкиот пат.
Друг патен правец се движел од Софилари кон Астибо и Пауталија. По јужниот
раб на долината на реката Брегалница водел пат од Астибо кон Баргала во должина од
13 км. Од Баргала кон север продолжувал кон Моробиздон во должина од 19 км. Од
Моробиздон во должина од 9 км. патот продолжува кон Виница, каде се дели во два
правци, кон Пауталија и Партикопол.
Во петтото поглавје од дисертационата теза содржан е каталошкиот преглед на
населбите и утврдувањата по периоди. Каталогот претставува огромен корпус на
населбите и утврдувањата и е најесенцијален дел од тезата.
Методолошки обработени се населбите и утврдувањата по области и по азбучен
редослед на денешните населени места со археолошките топоними. Секој локалитет
одделно е презентиран со фотографија или исечоци од топографски карти на кои се
убицирани локалитетите; фотографии и цртежи на движните наоди и остатоците од
градби. Исто така, што е особено важно за секоја населба и утврдување одредена, е
нивната категорија, според обемот и намената.
Направена е картографска корелација на локалитетите помеѓу обработените
области.
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VI. Final considerations

I started working intensively on the studying of the civilizational heritage on the territory of
southeastern Macedonia many years ago, first as a student, and later as an archaeologist -

conservationist in Institute and Museum, in Shtip. With the archaeological field surveys in the
Bregalnica region, I had the opportunity to recognize the material remains of the ancient people
and civilizations that lived on this territory. Some of them, at some point in time, disappeared
from the historic landscape, whereas others remained to resume the roots of their ancestors, or
they were assimilated with different groups of people.
There were difficulties in the beginning of the cabinet research, regarding the collection
of the whole bibliographic material that was essential in creating the thesis. Although the
Bregalnica region was, for me, the most known and I should say, the most explored one, I
succeeded in collecting some new information that helped me in the further discovering of the
cultural heritage. The most difficult part was the research on the written sources about the
region, but with consistency and help from my friends and colleagues, I succeeded in
completing the material and creating the basic framework of the problem of the ancient period
in this part of Macedonia. So, I decided that the conclusion should be the sublimate of the
whole content, which may give further explanations.
There is the part containing the geomorphological and geological characteristics in the
Bregalnica basin, the hydrography and the climate of the separate regions: the Malesh region,
the Pijanec region, the Vinica region, the Kochani region, the Shtip region and the Ovchepole
region, in which, as a special feature, are the mineral resources and their exploitation as an
important economic resource, as well as the mineral waters.
In the third part, the chronological profile of the region is given. The thing that lacks
the most in order to see the continuity of the pre – urban complexes in the Bregalnica region,
is the insufficient archaeological research, which doesn’t provide the whole typology, and with
that - the continuity of the settlements. The period that the thesis deals with is the antiquity.
However, this part offers the genesis of the pre –urban settlements, whose existence continued
until the end of the antiquity. Some sites represent the continuity of the settlements since the
transition of the late Bronze age into the early Iron Age (end of the 12th and beginning of the
11th century BC). These sites have natural protection and in the later period are used as strategic
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places, but also they are pre – urban phases of the early and late antiquity settlements and
fortifications which will follow. The culture and the archaeological complexity begin from the
late proto – historic stratum to which are attached all the phases of the antiquity. These phases
reach the peak of life during the Macedonian period.
An important moment in the early period is the circulation and the transportation
network, where the first forms of the commercial centers are formed and defense facilities built,
through which we can find the presence of the local people who provided the military with
food and other resources. This part treats the problem of the approximate borders. I say
approximate, because in this early pre-roman period, with the turbulent tribal movements, it’s
difficult to determine stable borders of the many tribes. Before the arrival of the Romans, the
area is live ethnical, turbulent membrane with constantly changing borders.
So, it was necessary to get deeply inside the proto – historic archaeological periods and
with the data available from past research, to complete the image of the Bregalnica region.
Back in the chronology, the oldest culture is placed in the Mesolithic period and, unfortunately,
is known only from randomly discovered stone tools (by the river Zletovica and the village
Lepopelci). The tools that were found10, I assume that they derive from the cave Peshka,
situated in the middle flow of the river Zletovica.
Regarding the Neolithic period, the Bregalnica region is researched more. There are the
Neolithic sites which are already well known in the archaeological science: Grncharica, near
the village Krupishte; Vrshnik in the village Tarinci; Barutnica, near the village Anzabegovo
and Rug bair in the village Gorobinci.
The Copper Age, often referred to as Eneolithic period is characterized by big tribal
movements on the Balkan Peninsula, which led to a new concept in the process of settlement
building. They (the settlements) are stationed on safe locations, high on the hills, with defensive
fortification systems. Such example in the Bregalnica region is the site Bogoslov Kamen, near
the village Gorni Balvan, in the middle flow of Bregalnica.11 With the previous archaeological
excavations on this site, besides the house that was found, another finding is the defensive wall
which affirms the fortification character of the settlement, ant the Eneolithic settlements in

Нацев Т.,1995.
The rescue excavations were carried out during 2008 by the NI Museum – Shtip, as part of the project
Zletovica 2007 - 2009.
10
11
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general. Other Eneolithic settlements in the Bregalnica region are: Gradishte, Grad - Delchevo;
Pilavo, Burilchevo and St. Atanas, Spanchevo - Kochani.
From the few archaeological researches on Bronze Age settlements in the Bregalnica
region, a continuation in the urban character from the previous period is evident. The sites are:
Pod Shkolo, Star Karaorman; Tugli, Dolni balvan; Glavica, Burilovci; Lozen, Dolni balvan
and Gradishte, Grad.
The Iron Age, in general, is characterized with big tribal movements, especially in
Central Europe, movements which result from the Trojan War and the Doric migration, which
changed the ethnic and cultural image of the Balkan, including the Bregalnica region. The sites
that should be mentioned here are: Gradishte, Grad; Lozen, Dolni balvan; Gradishte, Karbinci;
Kale, Krupishte and Kale Bargala, Gorni Kozjak. The Iron Age II is period marked with
stabilization and intensive building of fortified settlements, following a unified fortification
urban concept (the so called “Gradinski naselbi”). The settlements in the Bregalnica region,
compared to other groups, are part of a closed cultural group. Such archaeological sites,
affirmed by mobile artefacts are: Babi - Shtip; Gorno Pole and Orlovi Chuki, Star Karaorman;
Krivi Dol, Radanje; Vancho Prke, Krupishte; Kunovi Chuki, Orizari; Krshljanski Gumenja,
Vinica; Mogila, Lipec; Church St. Gorgi, Grad; Gradishte, Chiflik; Gradishte, Vinichka Krshla;
Gorica, Kochani; Ciganski Rid, Kunovo; Gradishte, Mechkuevci; Gradishte, Kievo. Beside
these, other settlements in the Bregalnica valley were identified by field surveys, but they
remain to be subject of research for the future generations of archaeologists.
In the part that deals with the early antiquity, a detailed review is given about the history
of appearance, the development and the fall of the Macedonian empire. Also, a chronological
review is given from the mythical genesis of the Macedonian empire, through its rise in the
period when Filip II and Alexander the Great ruled, until its fall as a result of Rome’s conquests
on these territories.
A specific part deals with the development of the cities in Macedonia that developed as
craftsmanship and trade centers. Thucydides is the author of the first written source regarding
the existence of the Macedonian cities, influenced by the conjunction of the cities from
Chalcidice in the period when Filip II ruled. In this period and later, when Alexander the Great
ruled, an intensive appearance of new cities begins, cities which gradually differ less and less
from the contemporary Greek cities.
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The eastern part of Macedonia, including the Bregalnica region, since the 5th century
BC until the year of 217 BC belonged to Paeonia, a region annexed to Macedonia until its fall
under the Roman Empire in 168 BC. Several cities are confirmed as archaeological sites from
this period: Gradishte - Bilazora, Knezje; Joren, Sofilari; Pilav Tepe - Astraion, Shopur; Gorno
Pole, Star Karaorman; Capar, Krupishte; Gradishte, Slavkov Dol; Gradishte, Mechkuevci;
Keramidnica, Mustafino; Nas Cheshma, Kjoseleri and Markov Kamen, Shtip. Beside these, on
the territory of the Bregalnica region many more sites are yet to be discovered, sites that were
destroyed by the new building activities initiated by the Romans.
A common characteristic of the Paeonian cities is their station on high places, naturally
protected by inaccessible sides and defensive walls.
The early Roman period is presented by using the processed sources by Livius and
Diodorus, published in the study of Fanula Papazoglu about the Roman cities in Macedonia.
The administrative and territorial division of Macedonia is given, dividing Macedonia in four
regions – meridas.
In the period of 168 BC until the end of the 3rd century, the Bregalnica region stays as
a part of the province Macedonia. During this period, the archaeological record do not show
any changes regarding the borders.
The part that review the cities and the settlements by regions shows that the Bregalnica
region was part of the fourth merida,12 including the mountain Bermion on the western and
northern side and its borders with Epirus, Illyria, Dardania, and the independent regions
Orestida and Desaretida.
The favorable climate conditions, the geographical position, the mineral resources, the
traffic network with the main, so called, Diagonal road from Stobi to Serdika and the peaceful
period until the 3rd century, all this provided for new settlements to be formed on the territory
of the Bregalnica region and a continuity of strategic settlements who existed since the period
of the Neolithic until the Iron Age. Thanks to the results from the archaeological field work, it
was ascertained that in the early Roman period in some of the settlements, new ethnic groups
migrated and new city nucleus was formed by the domestic people and the newcomers. Based

12

ВулиЋ Н.,1938;Венедиков И.,1943, 28-31.
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on the size of the settlements, we can highlight at least one economic and cultural center in
each region.
The Malesh region
Around twelve Roman settlements are confirmed in the Malesh region, formed in 1st
and 2nd century AD, two of them are fortifications (Gradishte, Budinarci and Gradishte,
Pehchevo), ten are settlements (Dolno Gradishte, Jablanica; Selce, Berovo; Lakite, Selishte,
Berovo; Selishte, Berovo ; Karaguzlija, Machevo; Cuculo, Machevo; Shumutnica, Mitrashinci;
Bobishte, Pancharevo and Dolno Gramagje, Rusinovo. Previous archaeological excavations
were processed on the sites Gradishte, Pehchevo13 and St. Petka, Chiflik.14
The Pijanec region
Eleven Roman settlements are confirmed in this region formed in 1st and 2nd century
AD, excluding Kalishte which goes back to the Eneolithic. The recorded sites, except the
fortification Gradishte near Trabotivishte, are settlements: Selishte, Bigla; Gradishte 2,
Dramche; Kalishte, Grad; Manastir and St. Iliija, Dulica; Petrova Mogila, Dzvegor; Jachkov
Rid, Selishte, Kostin Dol; Grobishta – Selishte, Kosevica; Selishte, Razlovci; Gramagje, Star
Istvenik; Krstati Kamen, Trabotibivshte.
Unlike the Malesh region and thanks to the excavations from 2001 - 200815, probe
archaeological excavations were processed on the settlement Selishte, Razlovci.16
The Vinica region
Around twenty-seven sites are located in this region, dating from the early Roman
period: Kale, Vinica and Defovo Gradishte, village Krushevo, considered as fortifications;
Selishte, Vinica; Ambarica, Jakimovo and Orevo Selo, Leshki, in the category of villa rustika,
and another twenty-two settlements: Gramadi and Kalajdzievo, Vinica; Pazarishte, Vinica;
Gjafurski Lozja and Sushica, Vinichka Krshla; Gradishte, Dragobrashta; Batevka, Ralevi
bavchi, Slatina Gorica; Turski grobishta, Vinica; Batechki Pat and Kupelot, Jakimovo;
Vinichka Skala, Carevec, Cincov Rid, Kalimanci; Oreovo, Leski; Beli, Ilovica; St. Spas,

Керамитчиев А.,Археолошка Карта на РМ 2,10;
Trench archaeological excavations were carried out in 2001, directed by Kiril Trajkovski;
15
Archaeological excavations carried out by Marjan Jovanov, PhD;
16
Research done by Zlatko Videski, MA;
13
14
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Crkvenec, Lipec, Rashka, Pekljani and Trsino, Trsino. As an exception in this region, we can
exclude the settlement Oreovo in the village Leski.
The Kochani region
Seven settlements have been confirmed by field survey: Vojnovica, Beli; Gramadi and
Nova cheshma, Burilchevo; Barutnica, Kochani; Kunovo and Ciganski Rid, Orizari; Petkov
dol, Spanchevo. All the settlements are dated around 1st and 2nd century AD, except the site
Ciganski Rid, which contains three cultural horizons from the Iron Age, the Roman period and
the Middle Ages. Based on the size of the settlements, the biggest one is Petkov Dol,
Spanchevo.
All of the given sites did not receive proper archaeological research, except the tumulus
Kunovi Chuki.
The Shtip region
On Shtip territory, twelve sites are registered, and three of them are fortifications:
Lozen, Goren Balvan; Bandera, Dolen Kozjak and Pilav Tepe, Shopur; eight settlements:
Kutlevec, Dolani; Tugli, Dolni Balvan; Besh Tepe, Karbinci; Krsto, Krivi Dol; Tri chemi,
Astibo, Kemer and Center, Shtip and one villa rustica in the village of Dolen Kozjak.
Based on the size, the biggest settlement is Besh Tepe - Hanche, Karbinci, around 10
ha and the settlement Tugli with 6 ha. Archaeological research has been carried out on two
sites, Bandera, Dolen Kozjak and Bash Tepe - Hanche, Karbinci, for which is given detailed
research review. Regarding the early Roman Shtip, the most disputed issue is the location of
Astibo. The research results of reputable archaeologists, historians and classicists are
incorporated.
The Sveti Nikole region
This territory contains the biggest number of sites dated from the early Roman period.
Twenty-five sites are registered, including three villa rustica: Barutnica, Anzabegovo; Domus
Bunar, Gorno Crnilishte and Mishevska Vodenica, Nemanjci; two fortifications: Gradishte,
Dilishinci and Gradishte, Mechkuevci and twenty settlements: Zeleno Chukarche and Preko
Dol, Alakince; Barutnica, Anzabegovo; Gradeshka Chesma, Bogoslovec; Jaka Trla, Gorno
Crnilishte; Kunche, Dilishinci; Gramadi, Dolno Gjugjanci; Trn, Dolno Crnilishte; Eski Evler,
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Dorfulija; Gorni livadi, Kadrifakovo; Nemashnica - Ramnishte, Mustafino; Turski Grobishta
and Keramidnica, Mustafino; Alin Dol and Zeleno Chukarche, Nemanjci; Avlii, Preod; Dudin
Dol, Sulejmanec; Pod Kukonosa, Stanjevci and Nad Cheshma, Kjoselari. The sites are fully
processed from archaeological aspect. Some of the biggest settlements are Sulejmanec,
Barutnica, Anzabegovo and Rudina, near Sveti Nikole.
Archaeological excavations were carried out on the following sites: Barutnica,
Anzabegovo; Trn, Dolno Crnilishte; Keramidnica, Mustafino and Sulejmanec near Sveti
Nikole.
The research is fully presented in the text.
The part that deals with the late antiquity, gives a short timeline of the political
conditions since 3rd until the 6th century AD. The great reformation is presented which
happened in the times of the Emperor Diocletian, Constantine the Great, Theodosius I and
Theodosius II.
The part which regards the fortifications and renewed and newly build cities, an
overview is given about the historical conditions in this period, with all its characteristics. A
categorization by area is given for the fortifications in the Bregalnica region. Typologically,
four groups are given: castles – cities (оppidum); castels - sentries (spekulae); refuges (refugii)
and fortified villages (vicus muratos). The types of facilities found inside the fortifications are
described properly, which is a basic urban concept in the late ancient period. Each of the
facilities are thoroughly described, regarding the characteristics of the different architecture of
all four urban concepts, divided into two groups: civil and military fortifications.
The late antiquity is characterized by more intensive building, which resulted in one
specific feature of all types of fortifications given above - the thick defensive walls, built with
the technique opus emplectum. They all have separated and dominant acropolis, as a closed
complex, and one or more water reservoirs in case of siege. So, all the buildings are prepared
for military – civil use.
The Malesh region
On this territory, twenty-nine sites can be found and one of them is a tower: Shabansko
Gradishte, near Berovo; two are villa rustica: Gramadata and Crkvishte, near Vladimirovo; ten
are refuges (refugium): Gradishte, Berovo, Gradishte and Materica, Vladimirovo, Gradishte 1
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and Gradishte 2 in Dvorishte, Gradishte in Pancharevo, Gradishte 1 in Ratevo, Gradishte in
Rusinovo and Gradishte in Chiflik; two are fortified villages (vicus muratos): Bukovikj near
Pehchevo and Gradishte in Ratevo; one fortified city (castel) Cuculo in Machevo; nineteen are
unfortified villages (vicus): Kelaklevec near Berovo, Prisoj and Selishte in Budinarci, Manastir
in Mitrashinci, Gramadi and Kalov Dol in Negrevo, Rudishte and Selishte near Pehchevo,
Gramadi and Zhiznica in Ratevo, Gramagje and Ormanje in Robovo, An, Petrovo Brdo,
Plashica in Rusinovo, Brestovi in Smojmirovo, Gramadna in Umlena and seven are unfortified
cities (civitas): Breza, Lipako and Selca near Berovo, Gramagje in Vladimirovo, Boro Selo in
Negrevo, Dolno Gramagje in Rusinovo, Terzievec in Rusinovo and Mogila in Rusinovo.
Bsed of the fragmented pottery that was found in the research of two sites, two cultural
horizons were confirmed. The first case is the settlement Rudishte – Rakovec near Pehchevo,
the two horizons being late antiquity and medieval. The second case is the refugium Gradishte
in Chiflik, the first horizon being from the Iron Age. Based on this, we can conclude that the
others are newly built settlements. But, I would leave the discussion open for the future
archaeological research to increase the number of settlements with more than one cultural
horizon.
The biggest sites are: the castle Cucolo in Machevo, with size of 36 ha, as well as the
settlement - civitas Mogila in Umlena and the settlement - civitas Breza near Berovo, around
9 ha.
Archaeological excavations have not been carried out of any of these sites, except the
site St. Petka, where early Christian basilica was discovered.

The Pijanec region
In the Pijanec region, forty-one site is registered, excluding the early Christian basilicas
and necropolis.
Based on the typology, one is commercial facility (villa rustica) Mogilka, Kiselica; six
are refuges (refigium): Gradishte in Gabrovo, Gradishte in Delchevo, Malo Gradishte in
Dzvegor, Gradishte in Kosevica, Gradishte in Razlovci and Gradishte in Sasa; five are fortified
villages (vicus muratus): Grado in Grad, Gradishte in Dramche, Kalata in Dulica, Golemo
Gradishte in Dzvegor and Gradishte – Golak in Trabotivishte; six are fortified cities (castel):
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Prekinato Gradishte in Virche, Gradishte in Moshtica, Preseche Kamen in Ochipale, Oshljan
Grad in Razlovci, Dautov Chukar in Star Istvenik and Gradishte in Trabotivishte; seventeen
are unfortified villages (vicus): Selishte in Bigla, Selce in Grad, Ranovo Selo and Chapanica
near Delchevo, Berova cheshma in Dramche, Keramidnica in Dulica, Grobishte in Dulica,
Bogoslovec in Kiselica, Chukar in Kostin Dol, Gramadje, Kladenci, Pavlin Dol and Policej in
Moshtica, Keramidnica in Nov Istvenik, Jurto in Ochipale, Grobishta in Razlovci, Kadin
Chiflik in Selnik, Asanova Laka in Trabotivishte, Shirinite in Turija, Bela Reka and Gjurgjeva
Crkva in Crkvenec; two are unfortified cities (civitas): Kalishte in Grad and Kerovica in Sasa.
Based on the fragmented pottery that was found during the research of six sites, two to
four cultural horizons were confirmed. On the site Grado in Grad is confirmed that there has
been a continuity of living, with several gaps, from the Eneolithic until the middle Ages. On
the site Kalishte in Grad, based on the probe archaeological excavations, three cultural horizons
were confirmed, dated from the Neolithic, the Roman period and the late ancient period. Based
on the field survey on the site Shukar in Kostin Dol, two cultural horizons were confirmed,
from the Neolithic and the late antiquity; on the site Gramagje in Moshtica and Gjurgjeva Crkva
in Crkvenec, two cultural horizons were confirmed from the late antiquity and the late middle
Ages, whereas on the site Gradishte in Trabotivishte two cultural horizons were confirmed,
from the Roman period and the late antiquity. The biggest sites are: the civitas Kalishte in
Grad with 10 ha and Kerovica in Sasa 10 ha, and the unfortified village - vicus Gramagje in
Moshtica with 4 - 5 ha.

The Vinica region
Based on the field survey, around eighteen sites are registered in this region, excluding
the 2 early Christian basilicas.
Based on the typology, two are commercial facilities (villa rustica): Gradishte in
Gradec and Gradishte in Lipec; one small castle (castel): Gradishte in Laki; one is refuge
(refigium): Samovilec in Grljani; eleven are unfortified villages (vicus): Crkvishte in Blatec,
Gorica near Vinica, Vinishka Reka in Gradec, Beltechke Maalo in Vrshnik and Selishte in
Dragobrashta, Velogat in Kalimanci, Sabotinite Grobishta and Crkvishte in Pekljani,
Manastirot and Priben in Trsino; three are fortified cities (castel): Kale - Vinica, Kale in
Istibanja and Biglansko Gradishte in Laki..
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The biggest sites are: Kale - Vinica with 3 ha, then Kale in Istibanja and Biglansko
Gradishte in Laki.
Regarding the late antiquity sites in the Vinica region, only one of them has shown
several cultural horizons, Kale – Vinica, which is the only site where systematic, preventive
and conservational research is completed. 17

The Kochani region
On the territory of the Kochani municipality, fifty late antiquity archaeological sites
have been registered, excluding the necropolises and early Christian basilicas.
Based on typology, one is villa rustica: Branica, Branja; three are small castel:
Gradishte in Jastrebnik, Gradishte in Nivichani and St. Spas in Ramno Brdo - Polaki; ten are
refugium: Gramadi in Trkanjski Rid and Turski Grobishta in Banja, Todorica in Beli,
Mirovnica in Gorno Gradche, Patilovo in Zrnovci, Shilesti Rid in Kochani, Gradishte in
Kuchichino, Gradishte in Sokolarci and Crven Kamen in Teranci; one is vicus murati: Manastir
in Sokolarci; twenty-three are vicus: Gramadi, Selishte and Chiflik in Bezikovo, Gramadi in
Beli, Manastir in Burilchevo, Garagaska in Vidovishte, Gramadi, Grobishta and Selishte in
Vranici, Pod Seloto in Vrbica, Preslap in Glavovica, Dolchinica in Zhiganci, Gorica and
Raechki Rid near Kochani, Presechnik in Kuchichino, Staro Selo in Leshki, Selishte in
Nebojani, Selishte in Ramno Brdo - Polaki, Staro Selo in Preseka, Vo Seloto in Sokolarci,
Trlishte in Trkanje, Elenec and Frlavishte in Cera; four are castel: Gradishte in Beli, Gorno
Gradishte and Dolno Gradishte in Dolno Gratche and Gradishte in Morodviz; eight are of the
civitas type: Gramadi in Lepopelci, Crkvishte – Morobizdon in Morodviz, Avlija in
Novoselani, Slanec in Orizari, Gramadarski Rid and Selishte in Sokolarci, Gospodnica and
Selishte in Trkanje

17

Research was carried out by: Museum of Macedonia under the direction of Cone Krstevski and Kosta
Balabanov, the National Office of cultural heritage protection, represented by Milan Ivanovski, Zivoin Vinchik
and Mile Velkovski. Also, should be noted that until now, except for short information from catalogues, no other
literature from the research has been published. Грбих М., 1954, 125; Гарашанин М. и Д., 1959, 69,79,89; Санев
В., 1964, 103; Крстевски Ц., Белдедовски З., 1979,153- 159; Крстевски Ц., Белдедовски З., 1982, 153166;Балабанов К., Крстевски Ц.,1989; Балабанов К., Крстевски Ц., 1991; Балабанов К., Крстевски Ц.,1993;
Балабанов К., Крстевски Ц.,1995; Димитриева Е., 1993; Балабанов К.,1995;Крстевски Ц., Археолошка
карта Р.М.2,86. For more information, see the catalogue, page 168-171.
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Based on the archaeological survey, the biggest settlements - civitas are Avlija in
Novoselani with surface of about 9 ha, the same is the settlement –civatas Gospodnica near
Trkanje, then comes Selishte in Sokolarci with 7 ha, Gramadarski Rid in Selishte with 6 ha.
Worth mentioning are also the settlements: Selishte near Trnakje, Slanec in Orizari, Gramadi
in Lepopelci and Selishte in Vranici.
Six of the archaeological sites showed two different cultural horizons. The site Todorica
in Beli is with Neolithic and late antiquity cultural horizons, the site Gorica near Kochani and
Gradishte in Kuchichino is with Iron Age and late antique cultural horizons and the site Dolno
Gradishte in Dolno Gratche, Gradishte and Crkvishte - Morobizdon in Morodviz is with late
antique and medieval cultural horizons.

Archaeological excavations have been carried out

on the following sites: Dolno Gradishte in Dolno Gratche and Crkvishte - Morobizdon in
Morodviz.
In 2004 and 2005, preventive archaeological research is completed on the northern bank
of the location Gratche, on the site called Dolno Gradishte.18

The Shtip region
The territory of the Shtip municipality has been registered with thirty-seven late ancient
archaeological sites. These statistics don’t include the basilicas and necropolises.
Based on typology, four are villa rustica: L’skach, the yard of Stojko Todorov and
Turski in Dolni Kozjak and Govedarski pat in Crvulevo; one is a tower type: Kula in Crvulevo;
three are small castels: Gradishte – Sharenkovec in Gorno Trogerci, Kula in Kalauzlija and
Bavchi in Puhche; four are refugium: Lozen in Gorni Balvan, Gradishte in Dragoevo, Kula
(Kodzoman Kaasi) in Puhche and Solunski Rid in Sudikj; seventeen are vicus: Shumnati Rid
in Brest, Ogragje in Gorachino, Diva Topola, Ramnishte, Keraminica and Chuka in Dolani,
Stopanski Shtali in Dolni Balvan, Bela Zemja in Dolno Trogerci, Gramadi in Krivi Dol, Bunar
and Dabjata in Leskovica, Kalimerovo in Novo Selo near Shtip, Ramnishte in Puhche, Vuchevi
Livadi in Sarchievo, Jarma in Selce, Pole in Sofilari and Krushka in Star Karaorman; four are
castel: Gradishte – Kievo in Gorni Balvan, Kale – Gradishte in Dolani, Bandera in Dolni

18

Rescue excavations were carried out under the direction of Ilinka Atanasova, archaeologist – counselor.
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Kozjak and Kula in Sudikj; four are civitas: Sudichka Reka in Vrsakovo, Bargala in Goren
Kozjak, Vrchva in Dolni Balvan and Kale in Krupishte.
The biggest settlements – civitas, based on their borders, recognized through
archaeological prospections, are: Kale in Krupishte with surface about 7-8 ha, Vrchva in Dolni
Balvan with 6 ha, Bargala in Goren Kozjak with 5 ha and Sudichka Reka in Vrsakovo with 4
ha.
In comparison with the other regions, the Shtip region has the biggest number of
completed archaeological excavations, especially on sites from the late antiquity, such as:
Bargala in Goren Kozjak; Gradishte – Kievo in Gorni Balvan; Bandera in Dolni Kozjak; Kale
in Kletovnik and the church St. Nikola in Krupishte.

The Sveti Nikole region
Based on the archaeological surveys carried out in the 1980’ and those in 2008, in the
Sveti Nikole region there are thirty archaeological sites, attributed to the late antiquity.
Based on the typology, one is villa rustica: Arsovo Kladenche in Adzimatovo; one is
refugium: Gradishte in Gorno Gjugjance; one is vicus muratus: Gradishte in Trstenik; twentyfour are the vicus type: Keramidnica in Arbasanci, Koliba Bair in Adzimatovo, Sudichki pat in
Burilovci, Kjushevski trla in Gorno Gjugjance, Gjerendze and Kadi Argachi in Dolno
Crnilishte, Golem Rid and Keramidnica in Gjuzemelci, Krushka in Erdzelija, Crkviche in
Kadrifakovo, Nad bavchi in Knezhje, Gradishte and Poza Rid near Malino, Nova Mezdra in
Nova Mezdra, Gorni Lozja - Pudarnica and Orashki Kamen in Preod, Zhelkovec and Stanlivi
Trnici in Ranchinci, Anatarla – Blea chuka near Sveti Nikole, Baleva Cheshma in Sopot, Beli
breg in Stanulovci, Gramadi in Stanjevci, Banja Trla and Krangova bavcha in Kjoseleri; two
are the castel type: Karaul in Gorobinci and Gradishte in Dolno Gjugjance; one is civitas:
Medovo Anishte near Sveti Nikole.
Based on the archaeological survey, the biggest settlement - civitas is Medovo Anishte
near Sveti Nikole with 8 ha and Gradishte in Dolno Gjugjance with 4 ha. The other settlements
are smaller and considered as fortified or unfortified villages.
The discovered fragments of pottery showed existence of two cultural horizons only on
two of the archaeological sites: the Keramidnica site in Gjuzemelci showed Neolithic and late
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antique cultural horizons, and the Gradishte site in Malino showed late antique and medieval
cultural horizons.
Unfortunately, considering the late antique archaeological sites, archaeological
excavations haven’t been carried out yet in this region.
In the fourth chapter, separate subjects are being processed, like the economy, the
religion and the transport communication in the Bregalnica region.
The part that refers to the economy, gives description of the economic branches in the
region, such as: agriculture, mining, craftsmanship, engineering, pottery production, wood
processing, blacksmith etc.
The religion, as a manifestation of the spiritual life since earliest times, is given under
separate title and presented through the mobile archaeological findings, like the terracotta,
stone and metal figurines, and thanks to their analyzes, conclusions can be made about the
types of religion forms which existed.
This chapter also presents a detailed description of the transportation network, referring
to a wider period, from the prehistory to the end of the ancient period. Thanks to the transport
network, the Bregalnica region was connected to the neighbor regions in Macedonia, Thrace
and Dardania.
In the description of the transport network, the transport routes are described one by
one. As one of the oldest transport route, that used to connect the Bregalnica region with the
region of Povardarje, is the Lakavica road. Passing by the right bank of the river Lakavica,
starting at the outfall of the river Lakavica in Bregalnica, near the village Sofilari and
continuing towards the villages Dragoevo and Selce. The road continues through the villages
Konche and Kosturino, ending in the valley of the river Vardar. The road also functioned in
the roman period, a fact confirmed by the mound burials found near it. The importance of the
road started to fade with the construction of the Diagonal road, which connected Heraclea and
Pautalia. The Diagonal road is considered as one of the busiest roads in the Antiquity, which
divides itself into two routes: through Mushanci - Eneshevo and through Mushanci - Dzidimirci
– Hadzi Sejdeli it continued towards the outfall of the river Lakavica in Bregalnica, connecting
to the Lakavica road near the village Sofilari.
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Another road existed, which connected Sofilari with Astibo and Pautalia. Also, there
was a road connecting Astibo and Bargala, which was 13 km long, passing by the south border
of the river Bregalnica. From Bargala, it continued north towards Morobizdon, with length of
19 km. With another leg of 9 km, the road continued to Vinica, where it divided itself in two
routes, towards Pautalia and Partikopol.
In the fifth chapter of the text, a catalogue preview is given about the settlements and
the fortifications, regarding every period. This catalogue is of essential meaning, maybe the
most essential part of the thesis.
All the settlements and fortifications are methodologically analyzed by area and in
alphabetical order of the contemporary settlements with the archaeological toponyms. Each
site is presented with topographic maps of the narrow area of the sites. Also, some photographs
and drawings of the mobile archaeological findings are presented, as well as plans of some
architectural remains. The text also gives the category of the settlements, determined by their
size and purpose, which is also beneficial information.
Also, a cartographic correlation between the sites of the processed areas has been
completed and also presented in the text.
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