
СЕЛО КНЕЖЈЕ СВ. НМКОЛСКО —  АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ 
„ ГР АДИШТЕ “ И „Н АД  БАВЧИ“

Во централниот дел на Овче Поле, на 4 км. западне од Св. 
Николе, ее наога селото Кнежје. Денес се сочувани остатоци од 
стариот пат Св. Николе —  Т. Велес, кој во време на кирајџилакот 
и караваните, бил главна врска помогу Неточна Македонија и По- 
вардаријето. Значењето· на положбата што ja има селото Кнежје, 
најдобро го илустрира М. Чучков кога зборува за патиштата на 
Св. Николе.1) Може да ее рече дека овие кажувања се земени во 
поширок смисол на оборот, но ние сметаме дека тие во старо 
време повеќе се однесуваат за селото Кнежје, одноено за ееуште 
неидентификувани археолошки локалитети во неговата близмна. 
Во прилог на искажаното мислење стой и значењето на топонимот 
Кнежје,2) кој е толку характеристичен за средниот век. Овој збор 
добива одредена тежина кога се има во предвид дека Југо-Источ- 
HOv на околу 500 м. од селото се наога локалитетот „Градиште^, 
ко] исто така е карактеристичен како име за средновековните 
тврдини во Македонија. Самиот локалитет е пла-сиран на плато 
од 400 X 200 м. кое е значајно издигнато, така што дохминира не 
само над селото и неговата околина, туку од него се согледува 
целата Овчеполска котлина. (Сл. бр. 1). Библиографсни податоци, 
како за селото Кнежје така и за двата археолошки локалитета, 
се повеќе од скромви. Патеписните белешки на патописците од 
XVIII и XIX век не навлегуваат во оваа материја, посебно за те- 
ренот за ко] што станува збор. Исклучок представува статијата 
на Јован Ф, Трифуновски во која то] пишу в а : „Свети Николе во 
минатото имало и извесно стратегиско значение. Една тврдина со

Г. ТРАЈК О В СКИ  —» Ж . ВИ Н ЧИ Ќ

О М ан о јло  Чучковиќ, „Варош ица Свети Н и кола  на Овчем Пол^у“, 
ГСН Д  кн. X V — X V I, σηρ. 272, Скопје 1936 год.

2) Н е  'навлегувајќи во етимолошко изведување и  тодкувањ е на оовој 
збор ние го црмфаќаме како факт дека на ова место преетојувал киев.
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мали размерю: била соградена западно од денешното градче на 
возвишението Градиште, по годна за одбрана (синорот на се- 
лото Кнеже)“ .3)

Наспроти мошне активната миграција, во правец на град от, 
кај села-ните во Кнежје сеуште е сочу ван a традицијата за постосње 
на ередновековна тврдина, ко ja живее во легенди.4)

Денес на теренот не се гледаат остатоци од средновековната 
фортификација, ко ja според конфигурацијата на теренот била 
организирана во повеќе концентрични појаси. Ова мислење делум- 
но е потврдено со откривањето на трасата од бедемот, со пшро- 
чина од 2,5 до 3 м. од каде е ваден камен за потребите на села- 
ните. Инаку, до откривање на остатоци, дошло под влијани-е на 
флувијалната ерозија.

И ако ова „експлоатација“ на каменот била уште околу 1930 
год. од непосредни корисници дознаваме, дека освен различни 
камења, тука се најдени и низа археолошки наоди. Характеристи
чен наод е на питоси-врчви, од кои некой и денес се чуваат 
по купите. Тие се, главно, со големи димензии, така што зафа- 
ќаат од 200 ДО' 500 литри. Паѓа во очи груба фактура, така што 
нема сомнение дека тие се средневековый. На ободите честа е 
појавата на сигнатура, во вид врезани линии (рабуш) или пак 
врезани зрачни линии. Ова се најверојатно знаци на одр-едени 
работилници. Многу е веродостојно дека имало наоди на кера
мика на која не се обраќало внимание. Забележани се и при- 
брани железни орадија и оружја, мету кои полумесечинаста пе
струшка (за обработка на кожа), железен трнокоп како и повеќе 
топовски ѓулиња од кои некой имаат и до 18 килограми тежина.

Во реонот на тврдината, на околу 500 м. северно од неа 
(можна ередновековна некропола) најден е војнички гроб. Гробот 
е од типот на циста, чија конструкција е изведена од камени плο
πή. Во гробот се најдени следните прилози^ железно копје, же

3) Јован Ф . Трифуновски,. „Свети Н иколе —  главна населба во 
Овчепол оката котлина“. Г од мшен зборник на П  рир о дном ат ем а т ичш i о т 
факултет, кн. X III, св. X III, сгр. 7, Скопје 1962 год.

4) Во првата легенда се к аж у  Bia дека тврдината била закриена со 
дабова шума, така што турските оовојувачи од како тешко ja  наш ле, 
долго креме ja  држ але оП|Седната, бидејќи неможеле да најдат влез во 
неа. Од како забележ але  дека во рекичката пливаат домашни шатки, 
тме го сочекале нив нот о прибирање кое кЕечерйната и следејќи ги го 
откриле влез от во тврдината ш на тој начин ja  зазеле.

Во втората легенда, Турците соочени со иетиот проблем го реш ило  
на .сличен начин. Именно во квечертшата забележ але дека една ж ена ги 
прибира шатките од рекичката. тие ja  фат-иле и по долго мачење ja  
принудиле да им го покаж е местото од каде се гледа Гр ад от. Т аа  ги 
одвела на еден рид, нетто  северозападно и оддалеченост околу 2 км. од 
тврдината и оттаму Турците со топовски ѓулињ а го разурнале Градот. 
Според предамието жената се викала Дивна, па и ридот отт-огаш и 
денес се вика Дивљак.
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лезен меч со средна големина как о· и четири мали железни ножа. 
Овѕие наоди се чуваат во Народниот музеј за штипскиот крај. 
Бројни се фрагментате на градежен материјал, особено тули, ќе- 
рамиди како и камени блокови со· изразито монумеиталии ди
мензии.

Голема коицеитрација на споменатите камени блокови денес 
се наота во реонот на селската црква Св. Никола, ко ja во значаен 
процент е градена од нив. Исто така вниманието го привлекува 
плиток правоаголен рецепиент со димензии цирка 0,40 х 0,40 X 0,12 
м. Всушност тој е конусен —  на две води и најверојатно служел 
како поклопец на исто така каменист „сандак“ за доброволните 
прилози на храмот. На крајот во овој реон се наотаат повеќе над
гробии крстови карактеристични за Среден век. Вниманието го 
привлекува еден таков крст од камен, со еочувани димензии 
околу 0,40 X  0,40 X 0,10 м. (Сл. бр. 2). Диализата на петролошкиот 
материјал укажува на следното: Одделни блокови од пешчар се 
од локални извори, додека гранитот е екзсплоатиран од ридот 
Гуриште во реонот на село Трстеиик, а варовникот од месиоста 
„Мавровица“ неточно од Св. Николе.

Наоди од накити >се малубројни. Откриени се фрагмент 
на тордирана нараквица од стаклена паста, која под дејство на 
иридизација има загасито оинкаета боја. Има податоци за наоѓање 
на пари од тенок сребрен лим, кои се, исто така, карактеристични 
за Среден век (м он ет на Венеција и средновековна Србија).

Во текот на рекогносцирањата,5) на одделни делови од лока- 
литетот, можевме да направиме увид во· стратиграфијата на лока- 
литетот при што го констатиравме следното: културниот слој, со 
дебелина до 4 м. во горниот дел има иск лучив о· средновековен 
карактер, керамичен и друг досега опишан материјал, средишвиот 
дел на културниот слој има римско античен карактер (маса на 
керамика), додека долниот слој, покажува изразито праистори~ 
ски карактер (фрагмента на темна глачена, рачно обработена 
керамика). (Сл. бр. 5).

Врз основа на вето досега изложено и по консултација како 
на релативно скромниот археолошки материјал така и на стра- 
тиграфската состојба на културниот слој, може да -се рече дека 
археолошкиот локалитет „Градиште“ претставува комплексен 
локалитет, чии културии слоеви континуираат од Праисторијата 
до Средниот век. Во апсолутна хронологија тоа би било време од 
800 години од етарата ера до XIV од новата ера. На крајот, треба 
да се одбележи, дека локалитетот има средновековен акцент, до
дека останатите периоди тешко се пристапни, бидејќи се наоѓаат

5) Првото рекогносцирање на овој терен е иэвршено во 1972 година 
од сдручна екипа, предвадена од Сарж о Саржойски археолог-конзерватор  
во Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, Скоп je. 
(„Нова М акедони ја“ од 28. VI. 1972 година).

17 Историја
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на понисните коти. Сегашното нивно констатирање има инци
дентен характер, така што идните ■ископувања и проучувања ќе 
го одредат местото во· исторядско-археолошката наука, и ќе ги 
дефинираат вредностите и значајот на овој комплексен архео- 
лошки локалитет.

Архе-олошкиот локалитет „Над Бавчи“ се наоѓа на спротив- 
ната страна од локалитетот „Градиште“ и то а на околу 200 м. 
североисточно од селото. По благите падиии заштатени од ударот 
на северните ветрови, на површина од 400 X 300 м., денес се сре- 
Гпваат фрагмеити од керамичен материјал. Локалитетот помалку 
се наотал под удар, така што се очекува иегова поголема сочува- 
ност. Сепак во дворот на селеката цр-ква Св. Никола се наоѓаат 
елементи на архитектоника пластика која потекнува од овој лока
литет. Тука се два фрагмента од стебло на столб —  бел мермер, 
како и еден столб од гранит со трага од врезан ранохристијански 
крст. Понатаму, кружен рецепијент со· пречник 0,50 м., височина 
0,60 м. и дебелина на ѕидовите од 0,10 до 0,15 м. со· мошне рустич- 
на фактура (Сл. 3).

Најдени ее два цели и маса фрагменти од · жрвњеви —  
рачници. Помету каменист материјал особено внимание при- 
влекува една архитравна греда со старогрчки напис, (сметамс 
за секундарно користење како надгробна стела) (Сл. 4). Наоди 
на метал засега нема, со исклучок на повеќе бронзени монета, 
кои, за жал ее изгубени. Преху една сочувана, но еосема корози- 
рана, сепак може да се констатира нејзина аитичка провиниен- 
нија. Врз основа на сето ова, особено имајќи го во предвид кера- 
мичкиот материјал археолошкиот локалитет „Над Бавчи“ може 
да се датира во доцна Антика —  IV—VI век. Секако, дека и на 
ова место, постојат можности во светлина на археолошките и'ско- 
пувагьа да се изврши корекција на долната хронолошка граница.

Во интерес на археолошките локалитети и науката воопшто. 
Рспубличкиот завод за заштита на спомеииците на културата од 
Скопје, во 1972 година археолошкиот локалитет „Градиште·“ го 
стави под заштита на Законот за заштита на спомеииците на 
културата, за да се епречи неговото понатамошно уништувагье. 
Меѓутоа, со оваа законска меока ништо· не е поетигнато на науч
ного расветлување на овие богата археолошки локалитети, ако не 
се пристани кон сиетемат-ско ископување и проучување. Тоа зна- 
чи, дека е потребна поголема заинтересирано-ст како на стручно- 
научните установи, «стручните и научните работники, така и на 
Општинското собрание од Свети Николе, зашто на тој начин би 
сс здобиле со нови елементи потребим за Праисторијата, Анти
ката и Средновековна историја на Овчеполската котлина, к-оja 
досега не е доволно истражена,
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Сл. 1. Југозападната страна на „Градиште“ со поглед на северниот 
дел од Овчеполието со гр* Св» Николе

Сл. 2. Крстот са наога во подножјето на „Градиште“ 
над патот Св. Николе— Т. Велес (под црквата).
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£ Л, 3, Рецелиентот çe т о т  во дворот на Ходе Андев од с- КиежЈе

i I м € Ч <  \ ' ; л  ш щ
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Ο ι. 4. Архитравната греда е откопана i 952 год. при реконструкција 
на Долна Чешма-користена кеко градежеи материјад.

260



Сл. 5

—  од 1 до 3 праисториска керамика
—  од 4— 9 античка керамика
—  од 10— 11 средновековна керамика
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