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Ovoj broj na spisanieto
P A T R I M O N I U M. MK
Во чест на
Кирил Трајковски

АРХЕОЛОГОТ СО ДИСКРЕТЕН АРИСТОКРАТСКИ ШАРМ
ГОСПОДИН КИРИЛ ТРАЈКОВСКИ СПАСИКОВ

Господин Кирил Трајковски Спасиков, археолог со дискретен аристократски шарм, средновековист со раширени рамки на средните векови, интелектуалец од висок ерудистички ранг, хуманист со детско срце за хуманиот
свет и космополит со бескрајни концентрични атмосфери, отиде на пат кон
Атлантида. Тој отиде од нас засекогаш, но остана со нас неговиот лик, остана
со нас неговиот дух, останаа со нас неговите архео и неговите футуро опсервации, и така тоа ќе биде не само меѓу него и меѓу нас, туку и меѓу него и сите
идни генерации.
Дури беше со нас, неговото патешествие се состоеше од три стожерни
животни дестинации: првата, ДОАЃАЊЕТО во Штип на 27 ноември 1951 година и поминот на детството и првата младост во тој град, втората, доаѓањето
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во Белград во почетокот на осмата деценија од XX век и поминот на втората
младост до 1976 година, година на дипломирањето на Катедрата за археологија
при Филозофскиот факултет и третата, доаѓањето во Скопје во 1977 година,
вработувањето во Музејот на Македонија и поминот на ЖИВЕЕЊЕТО со сите
полнежи што ги содржи тој најфилозофски поим, до 13 октомври 2012 (саботата во 04 часот наутро), денот на неговото ОДЕЊЕ од нас.
Неговиот животен стампедо му овозможи Господ да му даде тројца
синови, тоа од аспект на природната мисија како долг кон љубовта, општеството и кон општото светско жителство и да му определи уште една животна
мисија, археолошката мисија, тоа пак од аспект на големата љубов кон археологијата, таа магична привлечна сила која го доведе до експулзивна состојба
за да не се плаши од ниедна темнина и од ниедна фуриозна појава до крајот
на својот живот.
Археолошките стратиграфски бази на Кирил Трајковски Спасиков се
повеќе, но две се најзначајни за неговиот археолошки континиум: првата, Мородвис-Моробиздон и втората, Кастелот над Пчиња. Овие пак произлегуваат
од раководењето со проектите: Средновековен Моробиздон 1980-1999, Средновековната археологија на Брегалница 1987-1989, Рановизантискиот град кај
Коњух (пилот проект) 1998 и Кастелот над Пчиња 2008-2012. Неговиот научен
придонес е лапидарен, ама „експлозивно“ богат. Од настапите на симпозиумите (своевремено заедно со Блажо Георгиевски, двајцата со своевидна физичка и
духовна елеганција, едниот диригирајќи со визиумите, другиот со диригентско
стапче во раката објаснувајќи ги археолошките ситуации), преку незаобиколните стручни и археолошко-полемички текстови во научните списанија до научно-популарните, десеттина на број, објавени во публикацијата „Македонско
културно наследство – Археолошки локалитети“, го ставија Кирила Трајковски Спасиков на „бардната“ листа археолози на македонската и балканската
средновековна археологија. Од првиот научен прилог Истражувањата во Мородвис, 1980, објавен во Зборникот на Археолошки музеј X-XI (Скопје 1983),
преку Византийско-славянските отношения в восточной Македонии, (објавен
во Труды VI, том III, 1997, 308-314) и Култот на моштите во Брегалничката
долина, прочитан на симпозиум во Варна (Бугарија) 2003, а објавен во Folia
archaeologica Balkanica (Скопје 2006, 439-445), до најновиот текст за Средновековната археологија во Македонија од IX-XV век (монографија „МакедонијаЦивилизациско житие“, во печат), Кирил Трајковски го изоде патот на мисијата
со која целосно ја дооформи својата исклучителна археолошка физиономија.
Со Кирил Трајковски Спасиков заедно пријавивме докторски тези на
универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Софија уште во почетокот на последната деценија од XX век. Тој на средновековна, јас на праисториска археологија. Тој со својата средновековна „Брегалничка археологија“, а јас со својата
„Требенишка“. Се разбира, никогаш не ги завршивме. Кирил ги напиша првите
сто и дваесет страници. Говоревме “високо филозофски“ во наводници дека не
е толку важно да се добие титулата, колку што е важно да се живее „бурно“ со
тезисната проблематика.
Познанството и другарството мое со Кирил Трајковски Спасиков трае
колку една животна човечка приказна. Едно време во истовреме ги газевме
белградските улици, ги обиколувавме белградските студентски домови и мензи, едно време уште во сега веќе далечната 1977 година заедно ги откривавме
културните слоеви на римскиот Поетовио во Птуј (Словенија), едно време заедно копавме на Стоби 1992 година, во друго време на рановизантискиот град
Коњух 1997 година, а во последно време на Кастелот над Пчиња (2008-2012)
кого го нарековме „Кастелото на метресите“ со приказна која само ние двајца
ја знаевме. Наспроти овој пчињски кастел во планината откривме една природна „камена лавица“ која ја прогласивме за богинка-заштитничка на Кастелот.
Таа „Лавица“ беше и остана само наша богинка. Истражувањата на Кастелот
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над Пчиња со Кирил ги посветивме на нашите покојни другари: Блажо Георгиевски, Мишо Милоевиќ и Перо Тошев. Така беше и така ќе остане. На
нашиот Кирил Трајковски Спасиков сите ние ќе му го должиме овој археолошки локалитет, односно ќе треба да го оствариме заедничкиот сон: целосно археолошко доистражување, конзервација и реставрација на бедемите, на
базиликалната градба и на црквата од XII век кои на овој речен пчињски полустров ќе не потсетуваат на шепотењето на стрмните карпи над Пчиња кое
го наслушнуваше Кирил, на плисокот од бранчињата на надојдената река кои
ги впиваше Кирил, на роморењето на дождот по камењата на бедемите и по
донжонот во кој заклон стоевме со Кирил и на здивот на Кириловото Средновековието кое ќе ги потсетува идните генерации археолози на неговиот величенствено-сакрален дух.
Кирил Трајковски Спасиков, нашиот колега, пријател и другар, сведок
и еден од авторите на нашето време, замина засекогаш во потрага по Атлантида, ама не замина засекогаш неговото вкупно битие кое ќе ги осветлува археолошките патишта во македонската и балканската археологија.
Паско Кузман,
15 октомври 2012, Скопје

Фондацијата Кирил Трајковски, формирана во 2012
година, во чест на Кирил (Кика) Трајковски-Спасиков
познат археолог и филантроп, е примарно истражувачка и едукативна фондација кој е посветена на колективното знаење и разбирање на археологијата.
http://kiriltrajkovski.org.uk
The Kiril Trajkovski Foundation [the Foundation], established in 2012, in the memory of Kiril [Kika] TrajkovskiSpasikov a prominent Archaeologist and Philanthropist,
is primarily a research and educational foundation that is
dedicated to adding to the collective knowledge and understanding of Archaeology.
http://kiriltrajkovski.org.uk
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ЗА ТВРДИНИТЕ ПО ВАРДАРСКАТА ДОЛИНА
(Посветено на Кирил Трајковски Спасиков)
На Балканот сигурно има неколку илјади тврдини кои во разни времиња претставувале заштитени и утврдени градови, во други времиња претставувале привремени засолништа на извесни популациони групи, претставувале одбранбени центри во погранични или во неосвоени простори, заговорнички средишта, места на битки и тешки воени
пресметки, места за заточеници, активни војници и ветерани, кратки престојувалишта на
цареви, кралеви и сите видови воини, места на необични љубовни стории и прељуби.
Денеска сите се напуштени, повеќето зарастени со трње и друга вегетација, помал број се
конзервирани и реставрирани, но како места за активен живот одамна се напуштени и во
таа смисла заборавени. Си го одживеале своето и сега, полека, современата цивилизација
им наоѓа разни конотации, оддолжувајќи им се на нивните градители со конзерваторскореставраторски интервенции и приспособувајќи ги како културно-историски места и сведоштва на разните историски времиња, сервирајќи ги, покрај другото и како интересни
научно-популарни четива и приказни за консумирање на љубопитните посетители, туристи и авантуристи.
	Во нашата Македонија има над илјада остатоци од такви тродимензионални монументални сведоштва. Просто е неверојатно која моќ и сила излегува од нив, особено
од оние кои се изградени на тешко пристапни планински терени со клесани мегалитни
камени блокови. Ако успеете да им се доближите и ако се обидете да наслушните во
моменти кога веат силни ветришта, сигурно дека ќе го почувствувате пулсирањето на
времето на нивното најбурно живеење.
Сакаме да ја потенцираме повеќезначноста на тврдинските градби кои ги има
Македонија по разноврсната живописност на Вардарската долина, поточно по должината на трасата на европската и македонската патна магистрала „Александар Македонски“. Не се многу, но имаат атрактивни позиции. Заради воведување во овој македонски
централен археолошко-историски тврдински систем на почетоков ќе ги спомнеме скопските тврдински балкански центри, кои не се целна група на нашиот вардарско-автопатен проект, но којшто се стратешки центри за насочување: римско-скупската (која
штотуку почна да се истражува, 2009-тата) и Скопската тврдина Кале. Едната го штитеше стариот археолошки Скупи, еден од најголемите провинциски римски градови на
Балканот, а другиот претставува праисториски населбински центар и моќен средновековен утврден град, кој и денес суверено се издига во центарот на вардарската македонска
престолнина, што значи има и доминантна централнобалканска позиција на митските
простори од ридестиот Балкан. Овие, во оваа прилика, ги спомнуваме симболично, колку да има од каде да почнеме со одредена намера да патуваме по споменатата патна магистрала кон Југ, кон, да кажеме, главната цел на европските туристи: Егејскогто Море
и кон остатоците од старата хеленска цивилизација, кон „лулката на Европјаните“ која
ние, првите соседи на север, ја нишкаме пеејќи секоја деценија по една успивна песна...
Европјаните на тој пат најпрвин ќе наидат на првата „тврдинска“ возбуда која се наоѓа
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на 30 и неколку километри од Скопје, недалеку (2,5 км) од Катлановскиот тунел, на еден
стар напуштен утврден град во клисурата на реката Пчиња, таму каде што таа формира
живописен полуостров, на околу 3 км пред нејзиното вливање во Вардар. Ние, со „бесмртниот“ Кирил Спасиков, оваа тврдина ја нарековме Кастелото на Метресите и истражувањата кои започнаа во 2008-та ги посветивме на тројцата наши покојни другари-колеги:
Блажо Георгиевски, Мишо Милоевиќ и Пере Тошев. Неодамна и Спасиков си отиде кај
другарите. Кастелото си остана со приказните за блудните метреси, за нашето неиспиено
кафе на врвот од највисоката карпа, за карпестата „лавица“ во подножјето на Кожле (таму
каде што под сенката на големиот даб беше погребен поетот Гане Тодоровски). Истражувањата покажаа дека на овој пчињски полуостров се живеело во праисториското бакарно
време, потоа на просторот функционирал доцноантички кастел и на крајот, во времето
на средновековната српска доминација во XIII и XIV век на просторот бурно егзистирал
утврден град со високи бедеми и кули. Со една од кулите надвиснат над автопатот „Александар Македонски“, овој локалитет просто ги повикува љубопитниците да застанат, да
се напијат кафе во сé уште неизграденото крајпатно крчмуле, да одиграат партија шах
(од „Седмиот печат“ на Л. Буњуел) на врвот од карпата (на која не успеавме да седнеме
на две столчиња покрај маса со Спасиков) и потоа да продолжат по патот кон Југ. На 80
км натака по долината блеснува втората македонска тврдинска „археолошка оаза“ Стоби,
која заплиснувана од водите на древните Еригон и Аксиос, денес ни го „озаруваат“ македонското археолошко „срце“ сместено на идиличниот простор меѓу патот на Европјаните
и реките Вардар и Црна. Нема кој не ќе застане кај оваа крајпатна станица каде што се
слушаат звуците на трубите од војниците и молитвите од базиликите, истовремено. Каква
полифонична магија... Ако застанете на автопатот, оттаму можете да проследите една од
античките драми кои непрекинато се даваат во „камениот“ амбиент на театарот, а ако оттаму погледнете кон стрмниот рид над Црна, ќе ги видите Стобјани на чело со археологот
мадам Силвана, со кучката Дуда покрај неа, како ги премеруваат идните улици и плацеви
од новиот стобски град на XXI век – Стоби Секунда. Овде, покрај реката, каде излегуваат
старите недооткриени ѕидови до самиот брег, во летните месеци од некое идно време, ги
слушаме наредените жолти бунгалови и шатори како брујат од вревата на европските,
кинеските и јапонските туристи и кампери.
И така... Следуваат уште четири стари утврдени градови по долината: Градиштето „Антигонеа“, една античка импозантна структура подигната на впечатлив рид наспроти Неготино, кого не можете да не го забележите од автопатот; на 18 км оттука,
на стрмен карпест рид висок 200-220 м на левиот брег од Вардар, на самиот влез во
„орловската“ клисура Просек, со векови дремат остатоци од пајонската тврдина Марков
Град, кои чекаат да бидат консолидирани и „оживеани“; на 30-тина километри натака по
долината повторно се издигнува уште еден импозантен рид со сé уште неокриени моќни
бедеми на античкиот град Идомене за кого наголемо сведочат десеттината илјади гробови и гробни конструкции на старите пајонски и старите македонски гробишта распослани по нашите вечни „Александрови полињата со трева“ јужно и југоисточно од него; и
накрај, на 18 км натака, кај Гевгелија, делумно пресечен од европската магистрала, се
издигнува античкиот град на Вардарскиот Рид, со остатоци од силни тврдински ѕидови,
осведочен во античките извори со името Гортинија, таа стара македонска археолошка
приказна.
И сега... Една ваква можна стварност: кога сите овие тврдини би биле доистражени, конзервирани, реставрирани и барем делумно реконструирани, кога би биле дискретно илуминирани, каков што е веќе ноќе Стоби, кога би шепотеле приказни, митови
и легенди, тогаш замислете како би изгледало едно ноќно патување на Европјаните,
Кинезите, Јапонците... и другите низ нашата питома Македонија, како би изгледало едно
такво патување во топла летна ноќ, како би изгледало во мека зимска ноќ со снегови,
каква мистерија и призори би криеле тогаш осветлените кули и градобрани, замисли си
и ти, „стари друже мој“, како тогаш би изгледало едно твое воскреснато патување по
твојата и мојата Вардарска долина...
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