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Елица МАНЕВА

СТАКЛЕНИ БЕЛЕЗИЦИ
ОД АНТИКАТА ДО НОВОТО ДОБА 

(Континуитети – дисконтинуитети)

УДК. 748 : 904 (497.7)"652/654" 

Апстракт: Во античкиот период, археолош-
ки е потврдено постоењето на стаклени беле-
зици во Македонија. Но, сè до востановувањето 
на византиското влијание на овие простори тие 
отсуствуваат. Во периодот од крајот на Х век, 
па сè до XIII, спорадично и до XIV век, со особен 
акцент на XI-XII век, тие се меѓу најзастапениот 
женски накит посведочен, пред сè, во среднове-
ковните некрополи. Потоа следи нивно отсуство 
сè до првата половина на XIX век, кога со одделни 
„иновации” одново се среќаваат во христијан-
ските некрополи.

Кога на локалитетот Керамидарка, с. Мокри-
но кај Струмица, во два женски гроба, in situ беа 
откриени стаклени белезици носени, во едниот 
случај на десната, а во другиот на левата надлак-
тица1, Сл. 7  првиот со кого го споделив тоа и кој 
безрезервно ми веруваше (и знаеше) беше мојот 
пријател и колега, археологот Кирил Трајковски. 
Ова откритие тој го прифати со голема возбуда 
и восхит. Покрај останатото, и тој имаше слично 
искуство на лок. Мородвис кај Кочани каде го от-
кри Гробот 105. Имено, во овој гроб на девојче, 
покрај останатиот накит имаше и 16 разновидни 
и многу квалитетни стаклени белезици, по осум 
на секоја рака, почнувајќи од рачниот зглоб, па сè 
до надлактиците.2  Сл. 4, 5, 8

Софистициран и со префинет вкус, тој посебно 
го ценеше стаклениот накит, а нашите дискусии 
на оваа тема нè не одминуваа ни при една средба.

Со оглед на моето искуство со античките на-
оди на стаклени белезици од Хераклеја3, потоа 

со мноштвото средновековни егземплари4 и де-
финитивно со откривањето на примероците од 
некрополата Водоча кај Струмица5, датирани во 
првата половина на XIX век, ми се чинеше мошне 
адекватно да се осврнам уште еднаш на оваа наша 
недовршена расправа.

Овој пат тоа е прашањето околу дисконтину-
итетите, односно континуитетите на продук-
цијата, односно на употребата на стаклените бе-
лезици на овие простори во времето од антиката 
сè до „новото“ доба.

Стаклениот накит, воопшто, се јавува како ев-
тина замена за накитот од поскапи или поспеци-
фични материјали; од метал или од декоративно, 
бесцено или полубесцено камење, фосилизирани 
смоли, органски украси итн.

Стаклената маса во зависност од формата на 
накит во која е обликувана (мониста, приврзоци, 
прстени, белезици итн.), местото каде е аплици-
рана (во дијадеми, венци, пречелници, обетки, 
ѓердани, прстени, белезици итн.), нејзината боја и 
структура и сл., ги поприма особините и значење-
то на дотичните форми, моќите на материјалите 
што ги имитира со бојата, како и севкупната сим-
болика која се врзува со сето тоа. Со неговото ве-
ковно траење и егзистирањето во повеќе времен-
ски епохи и различни култури, стаклениот накит 
се надополнува и напластува и со други локални 
или општи атрибути.6

Во оваа пригода нема да се прави ретроспекти-
ва на потеклото, рецептурите и видовите стаклена 
маса од која што се прави накитот. Впрочем, тие 
проблеми се веќе разгледувани и разрешени.7

Клучни зборови: Накит, белезици, стакло, некрополи, фрескоживопис 

1 Манева, Е., Ананиев, Ј., 1990, 215-226; Манева, Е., 
1992, 228-231, сл. 29, Т. 73.

2 Трајковски, К., 1992, 235-246; сл. 1, Т. I-V; Манева, 
Е., 1992, 132-135, сл. 10.

3 Манева, Е., 1990, 171-180, Т. II, 8-10, T. III, 11-18.

4 Манева, E., 1992, 72-75, T. 64-74.
5 Maneva, E., 2007, Cat. no. 39(1-5).
6 Манева, Е., 2004, 68-70
7 Рыбаков, А.Б., 1948, 397; Въжарова, Ж., 1976, 366-
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Нема да се зборува ниту за типовите накит из-
работени од овој материјал.

Расправата ја почнуваме со фактот дека после 
вековното отсуство, почнувајќи од доцната анти-
ка,8 па сè до крајот на Х век, Сл. 1 на овие просто-
ри не се откриени стаклени белезици.

Во VII-VIII век нивното производство е посве-
дочено во Сирија и Палестина, а во периодот од 
IX-XIII век и во арапските халифати. За тоа сведо-
чат и наодите од нивните поголеми, градски, тр-
говски центри. Ова производство во исламскиот 
свет и на огромната територија на Отоманската 
империја трае сè до ХХ век.9

Што се однесува до средновековието на тери-
торијата на Македонија, стаклените белезици се 

369; 373, 374; Талеска, Е., 1986, 215-221; Antwn¦raz, 
2006, 423-430 со цитирана опсежна литература. Од ис-
ториските извори забележани се описите на монахот 
Теофил (1110-1140), кој дава сугестивни податоци и за 
луксузната, византиска керамика и начинот на кој се 
„застаклува“ нејзината површина. Стаклената глазура 
се правела така што: „... се земаат сите видови бои и 
секоја од нив засебно се дроби со вода. На секоја од 
овие бои се додава петтина од стакло во истата боја, 
кое е сомлено и помешано со вода... Кога садовите се 
насликани на овој начин, се ставаат во печка за изра-
ботка на прозорско стакло и се пали оган од сува бука, 
додека не се усијат... тогаш се вадат дрвата и се затвора 
печката...“ Theophilus, 1961, 47. За преводот од латин-
ски топло ѝ благодарам на проф. Љубинка Босотова.

1(1-2) Белезници  
Гроб 4, Крстеви, с. Корешница, Демир Капија, 

крај на Х, почеток на ХI век.

2(1-2) Белезици на левата рака, Гроб 42, 
Пепелиште, Неготино, прва половина на XI век. среќаваат во импозантен број од крајот на Х сè до 

XIII, спорадично и до XIV век, со особен акцент 
на периодот од XI и XII  век. Сл. 2-9

Тоа враќање на овој накит е адекватно со пер-
манентното проширување на византиското влија-
ние, особено по воведувањето на тематското уре-
дување во овие области со што тоа станува сè по-
силно. Тоа се рефлектира и на трговските врски 
и на материјалната култура која добива поинаква 
содржина.

Средновековните стаклени белезици се среќа-
ваат од Мала Азија, преку Прицрноморјето, Ук-

8 Манева, Е., 1990, 171-180, Т. II, 8-10; Т. III, 11-18; 
Greek Jewellery, 1997; Cat. no. 149, 169, 170, 179, 180.

9 Antwn¦raz, A., 2006, 423, 424, no. 10-15; Shindo., 
Y., 2001, 93 etc.
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раина и Русија до Новгород на Исток, во Кар-
патскиот регион и на територијата на Балканот: 
Бугарија, Србија, Косово, Црна Гора, Албанија, 
Грција и Македонија, односно во областите на ви-
зантиската културна сфера. Во западниот дел од 
Балканот и во Далмација тие отсуствуваат.

Во Македонија стаклени белезици се наоѓани 
во голем број во средновековните некрополи и 
поретко, како откршоци во населбинските слоеви 
од ова време. Несомнено е дека нив ги носеле же-
ните и девојчињата. Тие се дел од женскиот накит 
за широка употреба. 

Во интактните гробови е забележано дека биле 
употребувани на двете раце, некогаш во комбина-
ција со металните белезици.10 Сл. 1  Но, како и во 

други области и овде е присутен обичајот тие да се 
носат посебно на левата рака, Сл. 2  додека десна-
та била резервирана за металните примероци.11

Во десетина случаи, пак е констатирано дека 
освен на подлактиците тие се употребувале и на 
надлактиците.12 Сл. 2, 6, 7  Тоа е посведочено и на 
фрескоживописот во Св. Пантелејмон – Нерези 
кај Скопје насликан во 1164 година, што претста-
вува сигурен хронолошки репер за нивното при-
суство во ова време и за начинот и местото на 
нивната употреба. Сл. 11

Стаклената маса од која се изработени средно-
вековните стаклени белезици се среќава во повеќе 
бои. Најзастапена е црната, непровидна или по-
лупровидна, кафената, виолетовата, темно, светло 
и кобалтно сината, темно и светло зелената, не-

10 Манева, Е., 2000/2, 84-89, сл. 64 г., Т. XXVI, 3.

11 Гробот бр. 1, Крстеви, с. Корeшница – Демир Ка-
пија, Манева, Е., 2000/2, 78-82, сл. 61а; Гробот бр. 42, 
Трнче – Стреа, с. Пепелиште – Неготино, Манева, Е., 
2000/3, 82-89, сл. 60, 61; Гробот бр. 7, Чукарка, Очипо-
ле – Делчево, Манева, Е., 2004, 68, сл. 17, 88, etc.

12 Maneva, E., 2001, 299-303.

3. Сликана белезица Горица, с. Косел, 
Охрид XI-XII век.

4(1-4) Цизелирана и тардирани белезици
Гроб 105, Црквиште, Мородвис, Кочани, крај на 

XII, почеток на XIII век (Фото К. Трајковски)

5(1-2) Монохромна и тордирана белезица
Гроб 105, Црквиште, Мородвис, Кочани, крај на 

XII, почеток на XIII век (Фото К. Трајковски)
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провидно црвената и белата, како и во белузлави, 
провидни нијанси.13

Доминацијата на темните бои во нијанси на 
црна, сина, кафена или виолетова, може да се до-
веде во врска со намерата да се имитира црниот, 
редок и скапоцен гагат. Овој фосилизиран мате-
ријал, сличен на килибарот и во античко време 
се употребувал за изработка на накит, особено на 
белезици. Имено, во многу култури се верувало 
дека тој има особена профилактичка моќ да ги 
штити жените и девојките од секое зло, да го чува 
нивниот циклус, да го спречи машкото неверство 
итн. Гагатот служел за расчинување на маѓепства-
та, со него се вршело дури и покадување.14 Во тоа 
својство гагатот бил познат во Медитеранскиот 
регион, но и од Западна Европа сè до Индија.

13 Стаклените белезици откриени од Кирил Трајков-
ски во гроб 105 од Црквиште, Мородвис – Кочани, и 
по својот изглед, и по местото на наод, и по сигурната 
хронолошка определба кон крајот на XII век – поче-
токот на XIII, претставуваат ризница од актуелните 
форми, типови и декоративни карактеристики. Дел од 
нив се носени и на надлактицата, Трајковски, К., 1992, 
сл. 1, Т. I-V, Манева, Е., 1992, 132-135, сл. 10.

Во врска со употребата на стаклените белезици на 
надлактиците и нивното сведоштво на фреско живо-
писот во Нерези (1164), каде се прикажани сцени од 
циклусот: „Раѓање на Богородица“, А. Антонарас го 
изнесува обичајот овие гривни да ги употребувале и 
бабиците. Antwn¦raz, A., 2006, 431. 14 Chevalier, J., Greebrant, A., 1987, 159.

6(1-4) Два пара тордирани белезици за двете надлактици 
Гроб 34, Средновековна некропола под Орта-џамија – Струмица XII век

7(1-2) Сликани белезици за десна и лева надлактица 
Гроб 1 и Гроб 2. Керамидарка, с. Мокрино, Струмица, крај на XII век



87

Според теоријата за микрокосмосот на човеко-
вото тело и значењето на местото каде се употре-
бувал накитот, Б. А. Рибаков белезиците воопшто 
ги третира како женски накит (иако е познато дека 
постојат и машки, инсигниски белезици, секако, 
од метал).15 Третирајќи го како женски накит, Ри-
баков му ги припишува и женските начела: прин-
ципите на водите и земјата со нивните специфич-
ни моќи и, пред сè, врската со плодноста. Според 
тоа и белезиците од впредени нишки, било да се 
стаклени или метални,16 ги означуваат водите и 
нивната сила, додека шрафираните мотиви, ром-
бовите и сл., се метафора на земјата и полињата.17

Кај сликаните, стаклени примероци најчести 
се мотивите на брановидни линии, спирали, лас-
тари, коси и цик-цак линии, но и на шрафирани 
полиња и птици (рајски? барски?)18 како симболи 
на семејната хармонија.19 Сл. 8

Според сè уште недоволно прецизираните по-
датоци, може да се каже дека и впредените беле-
зици од еднобојно, проѕирно стакло или од раз-
нобојни стаклени нишки, Сл. 4, 5, 6 како и сли-
каните примероци (некогаш и со натписи), Сл. 8 
се појавуваат во XI век претставувајќи ги новите 
тенденции во изгледот на овој накит,20 кој кулми-
нира со своето присуство во XII век. Сл. 3, 7, 8, 9

8 Сликана белезица 
Гроб 105, Црквиште, Мородвис, 
Кочани, крај на XII, почеток на 
XIII век (Цртеж К. Трајковски)

9(1-3) Сликани белезици Гроб 3, Паликура, Стоби, XII век

15 Werner, J., 1984, 20-25. Ross, M., 1965, Cat. no. 45-47.
16 Во одделни рурални средини во Македонија, 

мајките и бебињата до 40 дена по породувањто носат 
„белезици“ од впредени, црвени конци како заштита од 
„лоши oчи“ и подрек.

17 Рыбаков, А.Б., 1987, 524, 525, 538-540.
18 Greek Jewellery, 1997, Cat. no. 256.
19 Chevalier, J., Greebrant, A., 1987, 481-482.
20 Davidson, G., 1952, 262-265.
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10(1-5) Белезици со вметнат конец
 Гроб 427, Водоча, Струмица, Прва половина на XIX век
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Меѓу вообичаената продукција чести се и 
монохромните белезици со вметнати, тенки, по-
должни нитки во една или две бои. Сл. 4

Со текот на времето, заклучно со XIV век упо-
требата на стаклените белезици се намалува, а во 
одделни области и се губи.21 За разлика од нив 
и покрај малиот број, металните примероци сè 
уште се во употреба, а се јавуваат и нови форми.22 

Според досегашните сознанија, стаклените 
белезици во т.н. турско средновековие во Ма-
кедонија23 (XV-XVIII век) наполно отсуствува-
ат. Тоа најдобро е воочено при ископувањето на 
христијанските некрополи со континуирано тра-
ење од средновековието и натаму за време на Ос-
манлиското владеење.24 Според христијанските 
обичаи и во ова време покојниците се погребу-
ваат во соодветна облека и со накит кој прилега 
на нивниот пол, возраст, личен и општествен ста-
тус.25 Меѓу накитот доминираат прстените, потоа 
наушниците, металните елементи во функција на 
облеката и спорадично други накитни предмети.26 

Но, производството од тоа време како и упо-
требата на стаклените белезици е констатирано 
во други области.27

М. Цуњак во својата студија за стаклените 
белезици од Смедеревската тврдина детално оп-
ишува дваесеттина фрагментирани примероци 
кои се најдени во стратумите на ХV, XVI и XVII 
век.28 Сите тие се изработени од зеленикава, бе-
лузлава или жолтеникава проѕирна стаклена маса 
формирана како потенка шипка. Кај еден дел од 
нив се забележуваат и траги од сликање, односно 
инкрустација со мотиви на цртки и брановидни 
линии што укажува на средновековната тради-
ција. Меѓутоа, формите се покревки, а стаклото е 
со помал квалитет.29

Од Доњи Град – Белград, исто така, во сигурно 
датиран слој, во куќа од крај на XVII век најде-
ни се фрагменти од стаклени белезици со сличен 
квалитет.30

Б. Бабиќ при ископувањата на некрополата кај 
црквата Св. Никола во Варош – Прилеп, со недо-
верба го изнесе податокот дека во еден гроб на де-
војче од XIX век интактно била откриена стакле-
на белезица. Тој тоа го толкува како секундарно 
употребен предмет, ископан од постарите, сред-
новековни слоеви на овој терен.31 

Меѓутоа, на некрополата Водоча кај Струмица 
во едно заедничко, семејно погребиште најдени 
се седум стаклени белезици, како и други видови 
стаклен накит, меѓу кој има и крстови – приврзо-
ци од светло зелено стакло.32

Пет од овие белезици се најдени интактно во 
Гробот 427 на двете подлактици кај една жена; 
три на десната и две на левата рака. Сл. 10 (1-5)

33

Другите две се откриени во комора споена со 
Гроб 427, означена како Гроб 427А каде се собра-
ни наоди и коски од две деца на возраст од 5-6 
години.34 

Богатиот гробен инвентар сведочи за тоа дека 
покојниците биле од видно семејство, веројатно, 
од новоформираниот, добростоечки слој изне-
дрен во „преродбенското“ доба од христијанската 
раја.35

За датирањето на ова погребиште, вклучител-
но и за стаклените белезици кои заради фрагил-
носта не можеле да бидат со „подолго траење“, 
најмеродавна е откриената монета од грчкиот 
крал Ото I од 1833 година, кована во Минхен, која 
е продупчена и секундарно употребена како при-
врзок или висулец пришиен на облеката.36

Овие белезици се изработени од провидно, 
белузлаво стакло, впредени од повеќе нишки. 
Сл. 10(1-5)

Она по што тие се разликуваат од средновеков-
ните (освен со послабата изработка) е тоа што во 
секоја од нив, претходно во средината на шипка-
та бил вметнат текстилен конец во пастелна боја; 
жолта, портокалова, темно сина, тиркизна... Дали 
бојата на овие конци има некакво особено зна-
чење или, пак, со тоа се добивала разнобојност на 
производите која мајсторот не бил во состојба да 
ја изведе со стаклени нишки во повеќе нијанси, 
останува отворено прашање. Притоа, ми се чини 
многу поверојатно, дека се работи за ова второво.

21 Ћоровић-Љубинковић, М., 1977, 216; Цуњак, М., 
2003, 299-300.

22 Манева, Е., 1992, 72-75.
23 Стојановски, А., 1989.
24 Манева, Е., 2013/1, 1957-2050.
25 Maneva, E., 2013/2.
26 Maneva, E., 2007, Cat. no. 1-70..
27 Antwn¦raz, A., 2006, 434.
28 Цуњак, М., 2003, 293-302.
29 Ibid., 294-297, T. I, II.
30 Бајаловић – Хаџи-Пешић, М., 1984, 42, Кат. бр. 

560-562, n. 144.

31 Бабиќ, Б., 1986, 283.
32 Maneva, E., 2013/2, 155-173; fig. 5, 6, 13, 14, 27-31, 

33, 44, 47-51.
33 Maneva, E., 2007, Cat. no. 39(1-5).
34 Maneva, E., 2013/2, 155, fig. 1ab.
35 Манева, E., 2013/1, 2025, 2026, 2032.
36 Maneva, E., 2013/2, 158, n. 2, fig. 24.
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И покрај отсуството на стаклени белезици од 
неколку века, од средновековието до „преродбен-
ско“ доба, на просторот на Македонија, нивното 
производство и употреба и натаму постоеле. Со 
наведените „иновации“, нивниот континуитет 
продолжува, надоврзувајќи се на средновековие-
то, а со огромен дисконтинуитет и на античкото 
наследство.

11(1-2) Од Циклусот „Раѓањето на Богородица“, Фреско живопис Нерези (1164) 

Во гробовите 427А и 427 се откриени бројни 
примероци накит од XIX век. Меѓу нив и две кр-
стчиња-приврзоци од светло зелено стакло.

Ова откритие повеќе поставува прашања одо-
што нуди одговори; за работилниците, мајсторите, 
нивната конфесионална припадност и воопшто за 
археологијата на XIX век која штотуку почнува да 
ги покажува своите загатки.
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The glass bracelets on this territory were cur-
rent since the Roman Period (3rd – 4th century), dur-
ing the Middle Ages (10th – 13th – 14th centuries), 
and were discovered as archeological finds from 
the 19th century.

The Antique examples are simple, made in dark 
colors, resembling an imitation of the precious black 
jet which had a prophylactic power of protecting 
women.

The Middle Age glass bracelets appeared in im-
posing numbers, mainly on the necropolises, found 
on the hands of girls and women. Sometimes they are 
found on both hands, Fig. 1, often on the left hand, 
Fig. 2, and also on the upper arms Fig. 6, 7, 11.

  Beside the simple ones with dark colors and same 
attribution, like in the period of the Antiquity resem-
bling an imitation of the valuable jet, the glass brace-
lets in the Middle Ages were achieved from woven 
threads of color or transparent ones, then dark ones 
and engraved by one or more horizontal thin glass 
lines in a contrast color, or painted by a lighter paste. 
Fig. 1-9. These objects were part of the female jew-
elry, and they hold control of female principles; wa-
ter and earth. This is well emphasized by the painted 
decorative motifs, wavy lines, spirals, tendrils, hatch 
panels, additionally by birds (of paradise or marsh?), 
resembling a symbol for family harmony.

In the fresco paintings in the church of St. Pan-
teleimon, Nerezi-Skopje (1164), in the scene of the 
cycle of the “Nativity of the Holy Virgin”, were de-

picted women bearing gifts wearing bracelets on the 
hand and on the upper arm. Fig. 11

In Macedonia (15th – 18th centuries) in the period 
of the Ottoman middle ages, glass bracelets were 
never discovered on the terrain. On the other hand, in 
workshops, the production of these products  contin-
ued, as far as  the 20th century, first in Syria and Pal-
estine (7th – 8th centuries), later in the Arabian sphere 
(9th – 13th centuries), and within in the frames of the 
wide Ottoman Empire.

The third appearance of glass bracelets in Macedo-
nia, which have a certain chronologic dating are the 
examples found from the period of the first half of the 
19th century in the necropolis of Vodoča near Strumica, 
in the graves of 427 A and 427 Fig 10 (1-5).

Although with inferior quality, these examples 
have preserved the main standard features. They 
were produced from white like woven glass strands. 
The innovation is the inserted cord in a pastel color 
(yellow, orange, dark blue or turquoise) which gives 
them a different hue.

In the graves at Vodoča many samples of jewelry 
were found from 19th century, as well as two small 
cross- pendants, made from a light green glass.

This discovery raises many questions, but not giv-
ing answers for the questions; about the workshops, 
the masters, their religion, furthermore about the ar-
cheology of the 19th century and its shown enigma.

Elica MANEVA

GLASS BRACLETS
FROM THE ANTIQUTY TO PRESENT TIMES

(CONTINUITY – DISCONTINUITY)

Summary


