
11

Бобан Хусеновски
Национална  установа  Музеј – Гевгелија

Гевгелија, Р. Македонија

ВОЈНИЧКИ ГРОБ
ОД НЕКРОПОЛАТА МИЛЦИ КАЈ 

ГЕВГЕЛИЈА

уДк. 904 : 726.821(487.715) ʹʹ638ʹʹ

Апстаркт: Милци зазема клучно место во 
кругот на гевгелиските некрополи од железното 
време, со континуитет на употреба од крајот на 
VIII до крајот на VI век пр.н.е. Со откривањето 
на античкиот војнички гроб се збогатуваат и 
нејзините веќе утврдени културни и хронолош-
ки вредности. Набљудувано, пак, oд историски 
аспект, ова погребување укажува на појава на 
војнички авторитети, кои имале извесна улога во 
проширувањата на границите на античкото ма-
кедонско кралство, во регионот на Амфакситида 
во текот на раниот V век пр.н.е.

Во контекст на оваа опција, оди и постојана-
та потрага по сé уште неоткриената античка 
некропола на градот Гортинија, на кого му при-
паѓала и актуелната праисториска.  Нејзиното 
лоцирање би бил посакуван расплет на загатка-
та околу континуитетот на погребувањето на 
жителите на Гортинија.  

интересот за систематско проучување на не-
крополите од железното време во Гевгелија запо-
чна со истражувањето на локалитетот сува Ре-
ка-Парагон.1 По повеќегодишните истражувања, 
Р.Пашиќ посветила особено внимание на вредну-
вањето на некрополата сува Река-Парагон2, соод-
носот со сродните некрополи од гевгелиско-ва-
ландовскиот регион, и нивното место во рамките 
на железното време во Долно Повардарjе.3 

сепак, првите податоци за наоди од желез-
ното време во Гевгелија, датираат од 1913 год., 
кога е откриена една бронзена лачна фибула од 
“мъсностьта Рида”.4 оваа непрецизно одредена 
локација денес би можела да се поврзе со два ар-
хеолошки локалитета. во првиот случај станува 
збор за повеќеслојната (праисториска и античка) 
населба на археолошкиот локалитет вардарски 
Рид,5 поконкретно со хоризонтот на населбата од 
железното време, која егзистирала помеѓу X-VI 
век пр.н.е.6 втората локација се наоѓа во близи-
на на другиот рид – Богородичин Рид, на кој се 
евидентирани остатоци од праисториска населба 
од XIII-XI век пр.н.е.7  во подножјето на оваа на-

Клучни зборови:  железно време, гробни јами, прохус, 
фиала, киликс, Амфакситида, Гортинија. 

1 Пашиќ Р., Археолошки истражувања на лока-
литетот сува Река во Гевгелија, Macedoniae Acta 
Archаeologica 3, Прилеп 1977, 43-56; Пред тоа биле 
познати само неколку случајни наоди од речното кори-
то на сува Река.

2 Пашиќ Р. 1978, Археолошки испитувања на лока-
литетот сува Река во Гевгелија, Зборник на Археолош-
ки Музеј Скопје 8-9, (1975-1978), скопје 1978, 21-52. 

3 Pašić R. 1981, Povardarje u Starijem gvozdenom 

dobu, magistаrski rad, Univerzitet u Beogradu, Filozof-
ski fakultet-Arheologija, Beograd 1981, 26-43. (н.у. 
Музеј-Гевгелија арх.бр.347-255 од 14.04.1987 год. - 
необјавен).

4 Попов Р., Гробни находки од халштатската епоха, 
списание на Блг. Академия на науките, кн.XVI,         со-
фия 1917, 112. Пронајдената лачна фибула ја откупил 
народниот музеј од софија.

5 винчиќ Ж. - ивановски М., вардарски Рид, Гев-
гелија–праисториска и античка населба, Arheološki 
Pregled 22, Beograd 1981, Savez Arheoloških Društava 
Jugoslavije, 49-51.

6 Хусеновски Б.-Димитриоска спасовска Г., “вар-
дарски Рид” - Гевгелија, истражувања во 1994 год.,  
Macedoniae Acta Archаeologica 15 (1996-1997), скопје 
1999,157-181; Папазовска А., слоеви од железното 
време на вардарски Рид, ур. Митревски Д., Вардарски 
Рид Том I, скопје, Фондација вардарски Рид-скопје 
2005, 115-148.

7 Хусеновски Б.-сламков е., Водич низ постоја-
ната археолошка поставка, Гевгелија, национална 
установа Музеј-Гевгелија 2005, 16-17; видески З., 
Бронзеното време на вардарски Рид, ур. Д.Митревски, 
Вардарски Рид Том I, скопје, Фондација вардарски 
Рид-скопје 2005, 91-113, сл.2-3; Хусеновски Б.-слам-
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селба, на пространа, зарамнета тераса, во текот на 
VII-VI век пр.н.е., била организирана некропола-
та Милци.8    

Фибулата, за која пишува бугарскиот истражу-
вач, во недостиг од јасен археолошки контекст, 
секако не излегува од просторот на овие два со-
седни локалитета. 

во идентичен историски контекст германски-
от истражувач H. Dragendorff, во околината на се-
лото Дедели, во близина на валандово, открил 6 
халштатски гробови. За неговите ископувања од 
ноември 1917 год., првични резултати од анализа-
та на движниот материјал објавил Pingel,9 а нешто 
подоцна во засебни трудови Бузек и васиќ.10 Ар-
хеолошкиот локалитет Милци11 е лоциран на ле-
виот брег на реката вардар (Axios), во близина на 
повеќеслојната наслеба на вардарски Рид. Пре-
тпоставуваме дека таа била една од двете праис-
ториски некрополи (покрај сува Река), поврзани 
со вардарски Рид, кои биле во постојана употре-
ба од крајот на VIII до почетокот на V век пр.н.е. 
идентификацијата на вардарски Рид најверојат-
но треба да се поистороди со градот Гортинија,12 
кој во регионот на Амфакситида, во античкиот 
период бил познат и значаен урбан центар.   

некрополата  Милци,13 е евидентирана во 
1977/78 год. и на неа во неколку наврати (1979, 

1983, 1995 и 1997)14 се вршени археолошки истра-
жувања од заштитен карактер. 

врз основа на добиените резултати од открие-
ните 74 гробни целини, некропoлата Милци15 при-
паѓа на групата рамни некрополи со инхумирани 
покојници. Доминантна форма на погребување е 
цистата од обработени плочи на крупнозрнест ва-
ровник. Бочните и челните страни на цистата се 
формирани од две-три делумно обработени, вер-
тикално поставени камени плочи. Покривањето 
е вршено со една-две масивни или повеќе мали 
плочи. идентичен тип на конструкции среќаваме 
и на соседната некропола сува Река,16 како и кај 
валандовските некрополи: Глос-Грчиште, Мар-
винци и Дедели.17 кон групата рамни некрополи 
со инхумирани покојници, припаѓаат и некропо-
лите Бишов Јавор кај село смоквица и Болован во 
близина на Богданци.18 Гробовите од споменатите 
некрополи од гевгелиско-валандовскиот регион 
главно се датирани во VII - VI век пр.н.е., со иск-
лучоци, кои претходат или се појавуваат подоцна 
од оваа  временска рамка.  

во тој поглед, кохерентност со “гевгелиска-
та” културна група,19 покажуваат наодите од не-
крополите во Бохемица (Bohemitsa) и Чаушица 
(Chauchitsa), во соседна Република Грција. 

Распоредот на гробните конструкции на некро-
полите главно е организиран на два начина. Први-
от го одразува радијалниот распоред на цистите, 
а вториот поставеноста во колони (редови). кај 
радијалната (родовско-фамилијарна) организа-
ција, ориентацијата е условена од средиштето на 
групата, а кај цистите во колони, начелно се почи-
тува правецот на најстарото погребување. Тради-

ков е., Археолошки водич, гевгелиско-валандовски ре-
гион, Гевгелија, Фондација за локален развој-Гевгелија 
2012, 13, сл.6.

8 на дел од оваа тераса, во рамките на к.П. 578/1, 
авторот од 2011 год., раководи со систематските архе-
олошки истражувања на некрополата. Гробовите од 
споменатиот простор, речиси целосно сé во  интактна 
состојба. 

9 Pingel V., Eisenzeitlishe Gräber von Dedeli und 
Mravinca in Jugoslawisch-Makedonien, Marburger Win-
ckelmanns Programm, Berlin 1970, 7-28, (според: Мит-
ревски Д. 1991а, Дедели, Музеј на Македонија, скопје 
1999, 9).

10 Bouzek J.1974, Macedonian bronzes. Their origins, 
Distribution and relation to Other Cultural Groups of the 
Iron Age, Pamat.archeol. LXV, Praha 1974, 286-287;  ва-
сић Р., нови елементи за проучавање гвозденог доба 
вардарске долине, Старинар, (н.с.) 27 (1976), Београд 
1977, 1-17.

11 АкРМ II, Археолошка карта на Република 
Македонија,Том II, Македонска  Академија на Науки-
те и Уметностите, скопје 1996, 95; Хусеновски Б.-
сламков е., 2012, сл.8-9.

12 Папазоглу Ф., Македонски градови у римско 
доба,  Жива Антика, пос.издања  књига I, скопје 1957,     
134-135.

13 Регистрирана во Археолошката карта на со Гев-
гелија.

14 Хусеновски Б., Милци 1997, заштитно ископу-
вање, Macedoniae Acta Archаeologica 16, скопје 2005, 
89-116. во текот на овие истражувања, во организација 
на народен музеј од Гевгелија, беа откриени 10 нови 
гробни целини од гроб 65-74. 

15 Пашиќ Р., Милци: Гевгелија-железнодопска не-
кропола, Arheološki Pregled 22, Savez Arheoloških 
Društava Jugoslavije, Beograd 191, 35-37; Пашиќ Р., 
некрополата “Милци”кај Гевгелија, Културно наслед-
ство  XI, Републички Завод за Заштита на споменици-
те на културата, скопје 1987, 75-83, 85.

16 Пашиќ Р. 1978,  21-52. 
17 Pašić R., Dedeli, Valandovo – nekropola starijeg 

gvozdenog doba, Arheološki Pregled 21, Savez Arheološ-
kih Društava Jugoslavije, Beograd 1980, 54-55.

18 Резултатите од нивните истражувања, сé уште, не 
се целосно објавени.

19 Vasić R. 1987а, Đevđelijska grupa, Praistorija 
Jugoslovenskih zemalja V - željezno doba, Akademija 
nauke i Umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1987, 
701-711; васић Р., 1977, 1-17.
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цијата на радијално позиционирање на гробните 
конструкции, порано е регистрирана кај погребу-
вањата под тумули, карактеристично за “висои”- 
Беранци, “сламите”- Рапеш20 и орлова Чука21, но 
и кај рамната некропола во Дедели.22 

на некрополата Милци, освен цистата како 
најдоминантна форма на погребување, конста-
тирани се: две погребување под могилки - гроб 
31/3523 и гроб 56,24 во питос-гроб 13,25 под тегули 
на “две води” (лаконски тип) во гроб 40 и две се-
кундарни кремации во цисти -гроб 12 и 45.26 во 
текот на актуелните систематски истражувања од 
2011-2014 год, на некрополата Милци, помеѓу от-
криените 47 нови гробни целини (црт. бр.1), за 
првпат се регистрирани  и 12 гробни јами со сло-
бодно вкопани, инхумирани покојници. 27

од вкупниот број на откриени гробни целини, 
35 се камени цисти, од кои кај пет28 дното било 
поплочено со обработени камени плочи. остана-
тите 11 се гробни јами со неправилна правоаголна 
форма, во кои инхумираните покојници биле поло-
жени директно на земјата. седум гробови-јами29 
припаѓаат на најстариот хоризонт на погребување 
датиран од крајот на VIII и VII век пр.н.е., два на 
детски погребувања од VII-VI век пр.н.е, а кај гро-
бовите 100 и 103 ја регистрираме повторната упо-
треба на јамата во првата половина на V век пр.н.е.

во контекст на групата цисти - 101, 102 и 104, 
особен интерес привлече гробната јама – гроб 103 
(црт.бр.2; сл.16). во однос на диспозицијата на 
останатите цисти, и оштетувањата што го предиз-

викала врз нив, погребувањето во гроб-јама 103 
укажуваше на временска неусогласеност со гру-
пата цисти, датирани во VII-VI век пр.н.е. Дисо-
нантност со хронолошката рамка беше потенци-
рана и со дотогаш откриените гробни јами, кои 
беа исклучиво поврзани со најстариот хоризонт 
на погребување. 

со внимателно чистење на гробната јама (црт.
бр.3), утврдивме дека остеолошкиот материјал е со-
сема слабо зачуван (со исклучок на черепот). Гроб-
ната јама со неправилна правоаголна форма (2.20 х 
0.75м.), беше ориентирана во правец запад/исток, 
а инхумираниот покојник бил положен во грбот 
најверојатно со спуштени раце покрај телото. 

Покрај покојникот, околу ретките фрагменти-
рани останки на скелетот, откривме богат фонд на 
гробни прилози, распореден меѓу черепот и кар-
личниот појас.

 Целиот фонд на гробни прилози содржеше 
две компактни целини. Првата ја сочинуваа по-
веќе елементи на лично вооружување изработено 
од железо, а втората, комплет керамички и брон-
зени садови. во комплетот на оружјето се наоѓаа 
два железни меча, поставени на градите на покој-
никот, два врвови од копје и еден врв од стрела 
покрај главата, и два ножа под градниот кош. 

во пределот на стомакот бил распореден ком-
плетот садови. во него, помеѓу керамичките при-
мероци препознавме по едно оинохое– прохус, 
котон и киликс, а меѓу бронзените садови една 
длабока цилиндрична чинија – басен и  една фи-
ала со омфалос.  

Покрај овие две целини, под долната вилица 
на покојникот откривме фрагментирана златна 
фолија, а веднаш до неа, на левото рамо, бронзена 
двојна игла со спирални дискови. Целиот гробен 
контекст беше во интактна состојба, а движните 
наоди со висок степен на зачуваност.

Приложувањето на оружјето во гробовите на 
некрополата Милци и останатите истражувани во 
Долно Повардарје, се поврзуваат со машки покој-
ници. Таквиот обичај може да се следи кај повеќе-
то гробни целини на некрополата Милци,30 сува 
Река,31 и Дедели кај валандово.32 Многу поретко 
тоа било оставано во женските гробови, а и то-
гаш, тоа главно биле мали закривени ножеви за 
секојдневна употреба.

20 Митревски Д., Протоисториските заедници во 
Македонија, Републички Завод за заштита на спомени-
ците на културата, скопје 1997, 97,сл.26-1. 

21 Пашић Р.-винчић Ж., Археoлошка испитивања на 
локалитету “орлова Чука” код села стар караорман, 
Старинар,  (н.с.) 20 (1970), Београд 1972, 129-133.

22 Пашиќ Р., некрополата од постаро железно време 
во селото Дедели кај валандово, Зборник на Археолош-
ки Музеј Скопје 10-11, скопје 1983, 57-64. 

23 Георгиев З., Гробот 31/35 од некрополата Милци 
кај Гевгелија, Зборник на Археолошки Музеј Скопје 10-
11, скопје 1983, 65-71.

24 Митревски Д. 1991б, Прилог кон вреднувањето 
на Долновардарската –пајонска група на железното 
време, Macedoniae Acta Archeologica 12 (1990-1991), 
скопје 1991, 148, сл.2.

25 Пашиќ Р. и др., 1987, 76, сл.3.
26 Георгиев З., елементи на рана антика во Долно 

Поврадрје, Годишен Зборник на Филозофски Факул-
тет  кн.2, скопје 1984, сл.9а,10,11.

27 Гроб 90, 91, 98-100, 103, 106-109, 116 и 120. 
28 Гроб 79, 84, 94, 105 и 117.
29 Јамите на гробовите 98,99,106-109 и 120 со 

возрасни покојници, припаѓаат на најстариот хоризонт 
на погребување, додека детските гробови  90,91 при-
паѓаат на помлада фаза на погребување..

30 Пашиќ Р. и др., 1987,75-78.
31 Пашиќ Р., 1978, 22-28.  
32 Пашиќ Р., 1983, 61-64; Митревски Д., 1991а, 65-66.



14

*  *  *

Генералната хронолошка рамка, во која е за-
бележана највисока фреквенција и континуитет 
во употребата на некрополите Милци, сува Река, 
Зелениште-валандово, Лисичин Дол - Марвинци, 
Глос-Грчиште и Дедели, се полклопува со VII–VI 
век пр.н.е. но на истите се евидентирани гроб-
ни манифестации и наоди, кои се поврзуваат со 
крајот од VI и почетокот на V век пр.н.е. Појавата 
на овој тип прилози со доцноархајски и раноан-
тички белези во некрополите на Долно Повар-
дарје, веќе детално ги анализирал Георгиев.33 Тој 
ни го насочува вниманието кон првите знаци на 
појава на помладa културнa фаза во некрополите, 
кои во основа, сé уште го носат печатот на пра-
историјата. евидентираните промени во реперто-
арот и карактерот на гробните прилози навесту-
ваат крај на еден мирен и просперитетен праисто-
риски период – железното време II34 и премин кон 
историски турбулентниот антички период.

Такви отстапувања во однос на дефинирањето 
и датацијата на некрополата Милци, беа воочени 
во содржината на гробните прилози на погребано-
то лице во гроб 103. Појавата на “нови” форми на 
керамички и бронзени садови и уникатни приме-
роци на накит, секако ги потврдуваат историските 
промени што се случиле во регионот. Духот на 
општествените турбуленции најдобро го манифе-
стира “офанзивниот“ комплет на оружјето, посе-
бено мечевите, кои за првпат се појавуваат во пар.

ОРУЖЈЕ
Мечеви 
најстар примерок на железен меч од некропо-

лата Милци е откриен во текот на истражувањата 
во 1983 год., во содржината на гробната могилка 
- гроб 56. споменатиот меч, аналогно на откри-
ената ретка украсна игла, датирана во доцниот 
VIII век пр.н.е., е дефиниран како најран наод 
на оружје во некрополата Милци и поширокото 
опкружување.35 

Kрстестите мечеви со хоризонтално поставена 
рачка, двосечно сечиво кое пламенасто се шири 
кон врвот, познати се под името “ксифос“. и два-
та примерока, откриени во гробот 103, припаѓа-
ат на овој тип (сл.1,2). овие грчки мечеви не се 

непознати меѓу  репертоарот на оружјето од не-
крополата Милци и другите сродни некрополи од 
околината на Гевгелија. Таков еден, слабо зачуван 
примерок, без јасен археолошки контекст, бил 
лоциран на некрополата Милци, покрај гробот 
7.36 наспроти него, во текот на истражувањата на 
некрополата “Зелениште” кај валандово, во гро-
бовите 1 и 5  е пронајден по еден железен меч од 
истиот тип.37 високиот степен на зачуваност на 
примероците овозможил детален увид во нивната 
конструкцијата. Датирани се во преминот од VI 
во V век пр.н.е., идентично како и примероците 
од Требениште, “Букри” кај Битола и “Радање” 
кај Штип.38 Аналогна ситуација е констатирана 
кај гробовите  I-VII и VIII од Требениште, каде 
што покрај погребаните достоинственици, бил 
приложуван исклучиво по еден примерок на же-
лезен меч.39 Разликата во бројот и местото на при-
ложените мечеви, засега ситуацијата во гробот 
103 од Милци, ја дефинира како осамен случај на 
овој простор.

овој тип мечеви се појавил во Грција во VI 
век пр.н.е., и останал долго време во употреба.40 
нивната појава на  поширокиот простор на Бал-
канот,41 Р.васиќ ја припишува на хеленските тр-
говски врски, актуелни во втората половина на VI 
и почеток на V век пр.н.е. во тој контекст, како 
аналогни примероци може да се разгледаат и два-
та импортирани грчки “ксифоси“ од Тумулот I од 
Ромаја (Гласинац), датирани во период од 550-500 
(475) год.пр.н.e.42  

непосредни културни и типолошки аналогии 
на мечевите од Милци се забележливи кај наоди-
те од блиската некропола синдос, во Република 
Грција. Голем број на откриените железни мече-
ви од оваа некропола му припаѓаат на основниот 

33 Георгиев З., 1984, 51-84.
34 васић Р., о хронологији старијег гвозденог доба 

у србији, Старинар (н.с) 28-29, (1977-1978), Београд 
1979, 255.

35 Митревски Д., 1991б, 147, сл.1; 152, Т.I/1,2.

36 Пашиќ Р. и др., 1987, 82, Т.V, 8;  Георгиев З., 1984,  
68, сл. 6д.  

37 Георгиев З., 1984, 67, сл.5а-б.
38 Vasić R. 1982b, Prilog proučavanju grčkog oružja 

u Jugoslaviji, Godišnjak Centra za Balkanološka Istraži-
vanja, knjiga XX, Akademija Nauke i Umjetnosti Bosne i 
Hercegovine, Sarajevo 1982, 15.

39 Filov D.B.-Schkorpil K., Die Archaische Nekropole 
von Trebenishte am Ochrida-see, Bulgarisches National 
Museum in Sofia, Berlin und Leipzig 1927, Abb.3-9.

40 Vasić R., 1982b, 15-17.  
41 во границите на Република Македонија се опфа-

тени наодите од Требеништа кај охрид, “Букри” кај 
Битола и “Радње” кај Штип.

42 Čović B., Glasinačka kultura, Praistorija Jugoslo-
venskih zemalja V - željezno doba, Akademija Nauke i 
Umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1987, 617, 
T.LXIII, 6 – grob 9; 7 – grob 25.
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тип “ксифос”. Покрај минималните варијации на 
крсницата на мечот, кај луксузните примероци, во 
украсувањето на одредени делови од оружјето е 
видлива примената на злато. Приложениот “кси-
фос” од машкиот гроб 105 од синдос, датиран во 
510-490 год.пр.н.е., покажува референтна слич-
ност со нашите примероци, во поглед на формата 
и димензиите.43 

во слободниот простор помеѓу мечевите, од 
левата страна на градниот кош откривме три мали 
алки (сл.3). Две се изработени од бронзена, а една 
од  сребрена жица со кружен пресек. Формата и 
димензиите им се индетични. најверојатно ста-
нува збор за елементи со кои мечевите (односно 
кориците), биле прикачени за појасот на телото на 
погребаното лице. на можната функција на алки-
те упатува еден постар примерок на бронзен меч 
со корици, откриен во гроб од некрополата вели-
ки Мошуњ.44

Покрај ретките примероци на мечеви, поголем 
дел од фондот на оружјето приложено во гробо-
вите на машките покојници откриени во сува 
Река45, Милци46-47 и Дедели,48 го сочинуваат врво-
ви од копја и ножеви. 

Копја 
Две копја од идентичен тип биле поставени 

покрај левата страна на покојникот, во висина на 
главата (сл.4, 5). Тие имаат стилизирана форма на 
лист од врба, со слабо нагласено ребро на среди-
ната. Должината на листот и тулецот е симетрич-
на. конусовидниот тулец на первазот има две пер-
форации што служеле за фиксирање на дршката 
со помош на чивии. од едната страна тој е пресе-
чен по целата негова должина. 

копјето е примарно оружје во војничкиот ком-
плет на вооружување и најчест наод во гробовите 
на некрополите од железното време во Долно По-
вардарје. 

Покрај основната функција, на поширокиот 
географски и културен простор, во текот на ан-
тичкиот период, тоа презема и симболичка улога 
во иконографијата на племенското и владетелско-

то монетоковање. во емисиите на тракo-македон-
ските и пајонските  племиња, подигнат е на ранг 
на “статусно” оружје, воен атрибут прифатен од 
Бизалтите, Дероните, ореските, како и од страна 
на Мозес.49 на монетите на македонските владе-
тели Александар I, Пердика II, Архелај и Амин-
та III,50 тоа ја испраќа и актуелната политичка 
порака, која во дадениот историски контекст се 
рефлектира и на одредени емисии на монетите на 
пајонските кралеви, каков што е примерокот на 
Патрај.51  

Друго оружје
Покрај двете копја бил приложен и еден желе-

зен врв од стрела, во форма на цилиндер со заши-
лен врв (сл.6). А под нив, во пределот на стомакот, 
два закривени железни ножа, кои најверојатно 
биле заденати за појасот (сл.7, 8). ножевите од 
овој тип се чести прилози во гробовите на некро-
полите во Долно Повардарје и северно-егејското 
подрачје во текот на VII–VI век пр.н.е. 

споменатата типолошка и хронолошка иден-
тичност на мечевите со примерокот од машкиот 
гроб 105 од синдос е мериторна и за останато-
то оружје од гроб 103 од Милци.52 нагласениот 
војнички авторитет на покојникот, надополнет со 
богатиот избор на садови, уникатна двојна игла 
и златната фолија, го истакнува и неговиот висок 
социјален статус. 

ЗЛАТНА ФОЛИЈА
во рамките на железновременските некрополи 

од гевгелиско-валандовскиот регион, употебата 
на злато во функција на гробен прилог е многу 
ретко присутна. Таков наод е фрагментирана злат-
на фолија, откриена покрај черепот на инхумира-
ниот покојник во гроб 4, од некрополата Бишов 
Јавор кај село смоквица.53 Поради нејзината ис-

43 Bokotopoulou I., et al., SINDOS, Katalogos 
ths ekqeshs, AMQ, Athna 1985, 281, fig.459.

44 Truhelka Ć., Jedan odličan nalaz brončane dobe iz 
Velikog Mošunja (Lašva), Glasnik Zemaljskog Muzeja u 
BiH  XXV, Sarajevo 1913, 328-330, sl.3.

45 Пашиќ Р., 1978, 22-26.
46 Пашиќ Р. и др. 1987, 75-78. откриените 19 цисти, 

со истражувањата  во 1983 и 1995 год., не се објавени.        
47 Хусеновски Б., 2005, 89-116.      
48 Пашиќ Р., 1983, 61-64 ; Митревски Д., 1991а, 65-66.

49 Драганов Д., Монетите на македонските царе, 
Част I, Яамбол 2000, 27-56, (Бизалти 479-460 год.
пр.н.е.,  117, сл.1-5);   (Мозес  479-460 год.пр.н.е., 117, 
сл.6-7);  (Дерони 500-480 год.пр.н.е., 117, сл.8-9) и кај 
(орески 479-460 год.пр.н.е., 127, сл.43-44).     

50 Драганов Д., 2000, стр.63-76, (Александар I 498-
454 год.пр.н.е., 129, сл.52-58; 131, сл. 59,65,68);  (Пер-
дика II 454-413 год.пр.н.е., 133, сл.73-75); (Архелај 
413-399 год.пр.н.е., 135, сл.80-81) и (Аминта III 389-
369 год.пр.н.е., 141, сл.113-114).

51 SNG Klagenfurt III 1990: Tafel 27,668.  
52 Bokotopoulou I., et al., SINDOS, 1985, 281, fig. 

460-461.
53 Археолошкиот локалитет е лоциран на десниот 

брег на реката вардар, во атарот на село смоквица. 
Припаѓа на групата рамни некрополи со инхумирани 
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трошеност и деформациите, автентичниот облик 
и димензиите не можеа да се согледаат во целост. 
во обидот за толкување на функцијата, таа тре-
ба да се разгледува во контекст на апотропејската 
улога, која аналогно им се припишува и на злат-
ните маски, потврдена кај примероците во кне-
жевските гробови од Требеништа,54 Петилеп – Бе-
ранци,55 како и наодот од самоиловата тврдина во 
охрид.56 Референтни податоци за времето на нив-
ната употреба и застапеност во богатите машки 
и женски гробови, откриваат гробовите од некро-
полата синдос и осамениот наод од Халкидик.57 

Златната фолија од војничкиот гроб 103 од 
Милци, ја откривме под долната вилица на по-
којникот (сл.9). самата ромбоидна форма што 
асоцира на геометризирана претстава на човечка 
уста, упатува на нејзината примарна автентична 
позиција. од оригиналниот изглед и пластична-
та декорација, недостигаат ситни делови. надво-
решниот раб и é врамен со двојна рамка. во цен-
тарот се наоѓа умбо, околу кое се шири розета од 
16 листови со бадеместа форма, што на крајно 
стилизиран начин упатува на сонцето, а можеби 
и на постојниот култ кон него. во војничкиот гроб 
од некрополата Речица-“Лозишта” кај охрид, во 
сличен контекст е откриена фолија од сребро, 
датирана во VI-Vвек пр.н.е.58 Златни ромбоидни 
фолии со идентична геометриско-флорална деко-
рација во некрополата синдос, се среќаваат меѓу 
наодите во гробовите на обата пола. споредениот 

примерок од женскиот гроб 22 од истоимената не-
кропола, датиран околу 500 год.пр.н.е., со нашиот 
примерок, укажува на блиски стилски одлики, до 
степен што асоцира на производи од иста серија.59 

ДВОЈНА ИГЛА
нашето внимание особно го привлече брон-

зената двојна игла, лоцирана во зоната на левото 
рамо, каде што најверојатно била фиксирана за 
облеката на покојникот (сл.10). кога станува збор 
за нејзината форма, типолошки е блиска со двој-
ните игли од т.н. “требенишки” тип, но со уни-
катен изглед на главата. Телото на иглата го фор-
мира пар симетрично поставени игли, изработени 
од жица со кружен пресек. Тие под главата, која е 
формирана од два спротиставени спирални диска, 
се споени со тенка бронзена жица. 

Мотивот на спротиставени, двојни спирали, 
е широко применуван во обликувањето на некои 
примероци накит во текот на железното време. 
оптимално е исползуван во оформувањето на 
телото на “очилестите” фибули. идентично ре-
шение е регистрирано кај одреден тип бронзени 
прстени. Таков е фрагментираниот примерок од 
гроб 2, од рамната некропола “Попадин Дол” кај 
Прилеп, кого китановски,60 го сместува во рам-
ките на постарото железно време - Халштат А, 
додека васиќ,61 поконкретно го датира во период 
помеѓу XIII-XI век пр.н.е. на истиот наод особено 
внимание му посветил Микулчиќ,62 поврзувајќи 
го со примероците од инвентарот на средноевроп-
ската култура на полиња со урни. совпаѓање со 
заклучоците за прстенот од Попадин Дол и слич-
ните примероци од вергина (Vergina), Чаушица 
(Chauchitsa), Трилофон-Месимери (Trilophon-
Messemeri), Ајвасил (Aivasil) изразил и Бузек.63 

Прстените со спирална глава се откриени и во 
Долно Повардарје, во контекст на наодите во гроб 
9 од некрополата Лисичин Дол кај с. Марвинци, 
датирани во крајот на VI век пр.н.е,64 и еден при-

покојници, положени во цисти од обработени плочи од 
камен и бигор, датирани во VII-VI/V век пр.н.е. 

54 Filov D. B. - Schkorpil K. 1927, Abb.3 - Grab I,  
Abb.7 - Grab V; вулић н., Један нов гроб код Требе-
ништа,  Гласник Скопског  Научног Друштва, Књ. XI, 
скопље 1931, сл.1- гроб VIII;  вулић н., нови гробови 
код Требеништа, Споменик Српске Краљевске Акаде-
мије LXXVI, Београд 1933, 1, сл.1- гроб IX.

55 Mikulčić I., Pelagonija u svetlosti arheoloških 
nalaza, Arheološko Društvo Jugoslavije, Arheološki 
muzej – Skopje,  Skopje 1966, 38, T.XI,21. 

56 Proeva N., The Engelanes / Encheleis and the 
Golden Mask from the Trebenishte Culture, Himage to 
Milutin Garašanin, Tasić N. and Grozdanov C. eds, Srpska 
Akademija Nauka i Umetnosti, Beograd 2006, 561 -570.

57 Bokotopoulou I., et al., SINDOS, 1985, fig. 115, 
239, 282, 322, 421 - (гробовите 20,56 и 67 со женски, а 
62 и 115 со машки покојници); Amandry P., Collection 
Helléne Stathatos I, Les bijoux antiques, Starsbourg 1953, 
Pl.XX -  гроб на машки покојник, од неутврдена лока-
ција на Халкидик; соколовска в., етничките носители 
на Требенишката некропола, Музеј на Македонија - 
скопје, скопје - охрид 1997, 46-48, сл.63-68. 

58 Митревски Д., 1997, 310, каталог на некропо-
ли-57; соколовска в.,1997, 50, Т.XXI/73.

59 Bokotopoulou I., et al., SINDOS, 1985, 76, fig.115. 
Златните фолии од некрополата синдос,  датирани се 
во рамки на 530-490 год.пр.н.е.

60 китановски Б., Два гроба из старијег гвозденог 
доба код Прилепа, Старинар – (н.с.) 11(1960), Београд 
1961, 212, сл.13.

61 Vasić R. 1987b, Pelagonija, Praistorija Jugosloven-
skih zemalja V - željezno doba, Akademija Nauke i Umjet-
nosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1987, 713.

62 Mikulčić I. 1966, 10-11,T.III,4.
63 Bouzek J. 1973, 129, fig.39/8-Aivasil.  
64 видески З., Лисичин Дол–Марвинци, некропо-

ла од железно време (истражувања 1997), Macedoniae 
Acta Archаeologica 15, (1996-1997), скопје 1999, стр.98, 
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мерок од некрополата Бишов Јавор-смоквица,65 
од втора половина на VI век пр.н.е.66 

иглите со мотивот на двојна спирала, на прос-
торот на западниот Балкан, ги откриваме во текот 
на VI-V век пр.н.е. една од нив е златната игла 
откриена во илирско-грчката остава на скапоце-
ности под Петровата црква кај нови Пазар67 како 
и сребрениот примерок од гробот бр. V на богати-
те кнежевски гробови од Требеништа.68 

во прегледот на типолошки групираните двој-
ни игли, пронајдени во некрополите од железно 
време на просторот на западен Балкан (поранешна 
Југославија) и Република Грција, не е документи-
рана ниту една двојна игла со спирални дискови.69 
Таквата фактичка сосотојба упатува на заклучо-
кот дека појавата на овој засега уникатен тип на 
двојна игла, можеби треба да ја очекуваме нешто 
подоцна. согласно сличностите на техничките 
решенија, со двојните игли од т.н. “требенишки” 
тип, овој уникатен примерок на двојна игла упа-
тува на можен заеднички центар на производство, 
кој треба да се бара во некоја од блиските рабо-
тилници на брегот на егејското Море. 

БРОНЗЕНИ САДОВИ
  на некрополата Милци меѓу гробниот инвен-

тар, речиси по правило, се појавуваат  керамич-
ки садови работени на витло, во техника на окер 
печење, украсени со боени хоризонтални ленти. 
Рачно работената керамика е поретка. ситуација-
та во гроб 103 е видоизменета, и во него уочуваме 
два комплета садови – керамички и бронзен. 

во групата бронзени садови препознавме фи-
ала со омфалос и длабока цилиндрична чинија – 
басен, кои асоцираат на гробен комплет, обичај 
забележан кај долуспоменатите, примероци од 
осово и илијак.

Бронзена фиала 
кај фиалата со омфалос - phiále mesompháloi 

(сл.11), иако целосно фрагментирана, сепак може-

ше да се препознае калотеста форма и мотивот на 
декорацијата.  надворешната страна на тенките 
бронзени ѕидови се прекриени со плиток релјеф 
од стилизирани испреплетени лотосови лисја. Де-
ловите околу омфалосот и зоната под ободот се 
украсени со по два хоризонтални прстена, сочи-
нети од пунктирани точки. 

Потеклото на прототиповите на оваа фиала би 
требало да се бараат во Предна Азија, иако так-
ви садови во Асирија биле познати уште во IX 
век пр.н.е. нивната распространетост во италија 
особено е зачестена кон крајот на VIII и во текот 
на VII век пр.н.е., од каде што во VI век пр.н.е. 
тие, заедно со обредот на леанка (либација), пре-
оѓаат во Грција.70 Циркулацијата на фиалата кон 
северозападниот простор на Балканот е потврде-
на со примерокот откриен во Тумул II - гроб 1 во 
осово71 а бронзената фиала од  Доња Долина е 
датирана во третата четвртина на VI век пр.н.е.72 
Трансферот на бронзените садови од Грција кон 
внатрешноста на Балканскиот Полуостров се 
движел во повеќе правци, а еден од најфреквент-
ните, секако бил коридорот покрај реката вардар. 

Дел од овој трансфер на културните влијанија 
и материјални богатства навлегувал и од западен 
правец, кој во охридската област, покрај селото 
Горенци, оставил траги преку наодите во кне-
жевските гробови на некрополата Требеништа. 
во документираните гробни конструкции I-VII, 
VIII и IX е регистрирано извонредно големо ко-
личество импортиран луксузен материјал. Меѓу 
инвентарот на металните садови, во кнежевскиот 
гроб VI е откриена фиала,73 датирана во преминот 
од VI во V век пр.н.е., којашто содржи извесни 
аналогии со фиалата од Милци, како и фиалата од 

Т.II.13-17; видески З., Македонски бронзи – каталог, 
Музеј на Македонија-скопје, скопје 2003, сл.280-284.

65 види фуснота бр.53.
66 Хусеновски Б. -сламков е. 2005, 57, сл.99.
67 Mano-Zisi Đ. -Popović Lj.B., Novi Pazar, Ilirsko-

grčki nalaz, Beograd 1969, кат.бр.10, T.VIa, T. XXXVII. 
(кај овој примерок, дисковите се формирани со по 
еден навој).

68 Filov D.B.-Schkorpil K., 1927: 8, Abb.7, 12; 36, 
Abb.32,5; Lahtov V., Problem Trebeniške kulture, Naroden 
muzej, Ohrid 1965, T.IV,7. (“Главата” на иглата ја сочи-
нуваат три спирали).

69 Vasić R. 1982a, Ein Veitrag zu den Doplelnadeln im 
Balkanraum, in: Prahistorische Zeitschrift 57-2, Berlin,  
220-258.

70 Паровић-Пешикан М., о карактеру грчког мате-
ријала на Гласинцу и путевима његовог продирања, 
Старинар – (н.с.) књ.11, (1960), Београд 1961, 21,23, 
сл.1/3,4. 

71 Fiala F., Uspjesi prekopavanja prehistoričkih gromila 
u jugoistočnoj Bosni (do Glasinca) godine 1897, Glasnik 
Zemaljskog Muzeja u BiH, knj.4, Sarajevo 1897,sl.16; 
Čović B. 1987, 606, sl.35/17 – авторот ја датира во рам-
ки на фазата Гласинац 4c1. 

72 Vasić R., Donja Dolina i Makedonija, Godišnjak 
Centra za Balkanološka Istraživanja, knjiga XIV, 
Akademija Nauke i Umjetnosti Bosne i Hercegovine, 
Sarajevo 1975, 86, T.I/9. садот е откриен во гроб 27, на 
локацијата “Греда Мате Петровића млађег”, во рамки 
на Доња Долина. 

73 Filov D. B. - Schkorpil K. 1927, 9, Abb.8, 30; Abb. 
93/102.                                                                                                                
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гроб 1 од некрополата  “камен Мост - опален”, 
Радолишта, близу струга.74 

користењето на заедничкиот културен прос-
тор во рамките на некрополите синдос и Милци 
во текот на VI-V век пр.н.е., оставил јасни траги 
во сродноста на одредени типови гробни прило-
зи. Таква кохерентност е изразена меѓу фиалата 
од Милци и примероците на “фиали со омфалос” 
од некрополата во синдос, кои се датирани во 
текот на третата и четвртата четвртина на VI век 
пр.н.е.75 сличност со материјалот е забележлива и 
со “нерелјефната” фиала од соседната некропола 
Хагија Параскеви (Haghia Paraskėvi) во Републи-
ка Грција.76 

Примероците изработени од злато и сребро, 
со изразито високи уметнички и занаетчиски 
вредности, биле особено ценети и популарни во 
Тракија.77 една таква репрезентативна фиала која 
потекнува од стара Загора (с. Даскал-Атанасово), 
датирана е во V век пр.н.е.78 опстанокот и употер-
бата на овој тип садови продолжил и во хеленис-
тичкиот период. најмлада верзија во споменатата 
група луксузни примероци е фиалата од гроб Б од 
Дервени, датирана во 325-300 год.пр.н.е.79 

Цилиндричен бронзен сад - басен
Цилиндричен сад, со рамно дно и извлечен 

рамен перваз-басен (сл.12), исто како и фиалата, 
за првпат се констатира меѓу наодите на некро-
полата Милци и воопшто во поширокото опкру-
жување. Тој бил поставен во самото средиште на 
стомачниот појас, а околу него, симетрично трите 
керамички садови.

 во потрагата по блиски аналогии, следејќи 
ги правците на пробивање на грчкиот материјал 
(бронзените садови), кон централниот Балкан, 

откривме идентични садови на осово80 и  илијак,81 
кои биле приложени во пар со фиалите, генерално  
датирани воVII век пр.н.е., и нешто подоцна. Kај 
примероците од Гласинац хоризонталниот перваз 
е декориран со орнамент кој асоцира на испакната 
“глава на клинец”, кој недостига кај рамниот и пра-
зен перваз на садот од  Милци, што би можело да се 
припише на временската дистанца меѓу двата наода. 

За дисперзијата на садовите од овој тип и нив-
ната рана појава во репертоарот на хеленските ра-
ботилници на почвата на Јужна италија во поче-
ток на VII и трета четврина на VI век пр.н.е., се 
произнесува М. Паровиќ-Пешикан.82 Бронзениот 
басен (lebhs) од гробот 117 во синдос,83 датиран 
околу 500 год.пр.н.е.,  со садот од војничкиот гроб 
од Милци ги дели најблиските типолошки одлики.

Можното потекло и концентрацијата на брон-
зените садови во наведените некрополи не може 
а да не се поврзе со непосредното влијание на то-
реутичкиот центар Халкида, како и можните на 
евбoја и коринт.84 

КЕРАМИЧКИ САДОВИ 
во инвентарот на керамичките садови, прило-

жени околу бронзената чинија – басен, откривме 
по еден примерок на бокал со клунест изливник 
- прохус, котон и киликс.     

Бокали со засечен перваз и ретки примероци 
на локални копии на котони, веќе се откривани во 
гробовите на некрополата Милци,  додека  килик-
сот е прв таков пронајден во затворена гробна це-
лина, во целиот гевгелиско-валандовски регион.

Бокал со косо засечен перваз - прохус
Бокалите со косо засечен перваз, работени на 

витло во техника на окер печење, се најчести фор-
ми на керамички садови од железновременските 
некрополи во Долно Повардарје. Покрај улогата 
на гробен прилог, имале и утилитарна намена во 
секојдневниот живот, на што укажуваат наодите 
со впечатливо повисок квалитет на изработка, от-
криени во праисториските слоеви на вардарски 
Рид, датирани во VII-VI век пр.н.е.85 

74 кузман П., Прилог кон проучувањето на некро-
полата од железно време Радолишта близу струга, 
Macedoniae Acta Archаeologica 9, (1983-1984), скопје 
1988, Т.III/1-6.

75 Bokotopoulou I., et al., SINDOS, 1985, 76, fig. 
222, 267, 309 - (машки гроб 115, околу 520 год.пр.н.е. - 
сл.222), (машки гроб 25, околу 540 год.пр.н.е. - сл.267) 
и (женски гроб 67, во 510год.пр.н.е. - сл.309). 

76 Sismanidis K., Le cimetiėre de Haghia Paraskėvi 
de Thessalonique, La civilization Grecque-Macėdoine 
royaume d’Alexandre le Grand,  Athènes 1993, fig.190.

77 Dimitrov B. et al., Guide of National museum of his-
tory – Sofia, Sofia 1984, fig.65,87,93.

78 Marazov I., Tracians and vine, Dunav Press, Rousse 
2000, fig.230/1.

79 Tsibidou-Avaloniti M., Dervėni-Sėdès, La civiliza-
tion Grecque-Macėdoine royaume d’Alexandre le Grand,  
Athènеs 1993, fig.270. 

80 Fiala F., 1897, sl.15; Čović B., 1987, 606, sl.35/18.
81 Čović B., 1987, 591, sl.34/3.
82 Паровић-Пешикан М. 1961,  21-23, сл.1/2.
83 Bokotopoulou I., et al., SINDOS, 1985, fig.65.
84  Mikulčić I. 1966, str.43-46, -  Халкида уште во IX 

век пр.н.е., започнала со запоседнување на брегот на 
Јонско Море, продолжувајќи на територијата на сици-
лија и Јужна италија во текот на VIII век пр.н.е. 

85 Хусеновски Б. - Димитриоска спасовска Г. 1999, 
171, Т.I,4-6.
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во истиот период бокалот паралелно егзисти-
ра во облик на минијатурен бронзен приврзок со 
култна намена. како таков, забележан е на повеќе 
локалитети во Долно Повардарје, источна и се-
вероисточна Македонија.86 

нешто подоцна, во текот на VI-V век пр.н.е., 
повторно ја следиме неговата улога  на гробен 
прилог, какви што се бронзаните примероци од 
богатите гробови во некрополата синдос.87  

во текот на долгата егзистенција, садот постоја-
но го модифицирал изгледот и соодносот на димен-
зиите на рачката, стомакот и первазот. самиот тип 
на овие (бокали) оинохои со клун – прохуси,  изгле-
да се појавил во слојот Троја I, за преку наодите на 
микенската керамика од средно и доцнохеладскиот 
период, да зачестат во внатрешноста на Балканот, 
како и во соседните области во епир и Албанија, 
каде што се рашириле во доцното бронзено и ра-
ното железно време. оригиналниот тип на прохус 
му припаѓа на коринтската провениенција, од која 
се произлезени мноштво имитациии регистрирани 
во внатрешноста на Балканот.88 

во поглавјето за Македонија, М. Паровиќ-Пе-
шикан дава детален преглед на откриените пое-
динечни форми и нивната датација, во контекст 
на наодите од поширокиот географски простор.89 

откриениот сад во војничкиот гроб од Милци 
е типичен примерок на оинохое-прохус (сл.13). 
садот е монохромен, работен на витло од оке-
расто-жолта, добро пречистена глина, со високо 
издигнат клунест изливник, кој е зацврснат со 
еден пластичен прстен. Под дебелата лентовид-
на рачка, ниско поставена на первазот, се наоѓа 
слабо нагласен жлеб, кој ги раздвојува биконич-
ниот стомак и прстенасто профилираната нога. 
најблиска аналогија со прохусот од Милци, сле-
диме кај садовите од Група IIa - Западна Маке-
донија и Пелагонија, односно поединечните при-
мероци од некрополата Ластоица (Драгош), и 

гробот XIX од козани,90 датирани на почетокот 
од V век пр.н.е. воочените карактеристики на ои-
нохое-прохусот од Милци ги препознаваме како 
разновидни стилски елементи, кои најверојатно 
треба да се прифатат како синтеза на оригинал-
ните коринтски и копираните локални производи. 
Примероци на  локалната продукција веќе се ре-
гистрирани во некрополите од Долно Повардарје. 
еден таков, во функција на гробен прилог, откри-
ен во содржината на гроб 5 од некрополата Бишов 
Јавор – смоквица,91 е датиран кон крајот на VI и 
почетокот на V век пр.н.е. 

кохерентност помеѓу прохусите за секојднев-
на употреба и оние во улога на гробни прилози, 
е потврдена помеѓу примерокот од Милци и от-
криените прохуси од населбата на вардарски Рид 
(фаза в.Р.V), датирани во V-IV век пр.н.е.92

 Што се однесува до украсувањето на проху-
сите, покрај монохромните и лентесто “мат” бо-
ените, целосно обоените се многу поретки. во 
таа група луксузни наоди спаѓа црнолакираниот 
прохус од гроб 56, од некрополата синдос,93 да-
тиран околу 510 год.пр.н.е., и “црнофигуралниот” 
примерок од северната некропола во Аиане,94 
датиран во првата половина на V век пр.н.е. оп-
станокот на прохусите и континуитетот во прило-
жувањето во гробовите е потврден и во IV-III век 
пр.н.е., кога е датиран примерокот од гроб 3 од 
Требенишко кале.95  

Котон 
Тоа е керамички сад, кого почесто го среќа-

ваме меѓу наодите од преминот на VI во V век 
пр.н.е. Го препознаваме како една од формите на 
коринтската архајска керамика, импортирана во 
внатрешноста на Македонија, најверојатно преку 
халкидичката Потидаја.96 во некрополите од же-

86 еден примерок од некрополата Болован – Бог-
данци (необјавен материјал); видески З., 2003, сл.147-
153 (гевгелиско-валандовски регион); Хусеновски Б. 
- сламков е. 2005, сл.53/1 (варадарски Рид);  Мит-
ревски Д., 1991а, Т.XXII, случајни наоди -16 (Дедели); 
видески З., 2003, сл.146, 154-158 (Градиште-Бучинци 
и од неодредени локалитети од источна и североис-
точна Македонија).  

87 Bokotopoulou I., et al., SINDOS, 1985, 
fig.161,467, - (машки гроб 59, датиран во 530-520 год.
пр.н.е.-сл.161) и (машки гроб 62, датиран околу 520 
год.пр.н.е. - сл.467).

88 Паровић-Пешикан М., ојнохоја из Атенице и гру-
па кљунастих крчага у унутрашњости Балкана, Ста-
ринар – (н.с.) књ. 39, Београд 1988, 35-36; 47-57.

89 Паровић-Пешикан М., 1988, 40-44.

90 Паровић-Пешикан М., 1988, сл.4/11- Драгош; 
сл.4/15 - козани. 

91 Хусеновски Б. – сламков е.,  2005, сл.88, - во ис-
тиот гроб, покрај прохусот биле приложени и два кото-
на од локалната продукција (во сива и окер боја) 

92 Хусеновски Б. - сламков е., 2005, сл.102,103; 
Митревски Д., вардарски Рид – истражувања 1995-
2004, ур. Д. Митревски,  Вардарски Рид Том I, Фонда-
ција вардарски Рид - скопје, скопје 2005, 17.

93 Bokotopoulou I., et al., SINDOS, 1985, fig.231.
94 Kottaridou A., Vergina. Cimetiėre de la fin de 

l’epoque archaϊque et debut de l’epoque classique d’Aigai, 
La civilization Grecque-Macėdoine royaume d’Alexandre 
le Grand,  Athėns 1993, fig.144.

95 Битракова-Грозданова в., За гробот број 3 од Тре-
бенишко кале, Macedoniae Acta Archeologica 11, (1987-
1989), скопје 1990, Т.I,2.

96 Георгиев З., 1984, 60.
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лезното време од гевгелиско–валандовскиот ре-
гион, котонот е ретко присутен како импортиран 
коринтски оригинал, почесто како имитација на 
атичките типови во окер и сива изведба.  

импортирани садови со автентично коринт-
ско потекло во овој дел од Долно Повардарје се 
регистрирани во два случаја: еден примерок на 
фрагментирана лекане од Милци и еден котон на 
локалитетот “извор”- валандово.97 За времето на 
протекот на импортираната конвенционална ко-
ринтска керамика, сведочи и случајниот наод на 
оинохое-арибалос во коритото на сува Река, кој 
најверојатно потекнува од растурените гробни 
конструкции на истоимената некропола.98 стану-
ва збор за оинохое со речиси цилиндричен сто-
мак, украсен со обоени геометриски елементи и 
лентовидна рачка која го надвисува тролисниот 
перваз. Цилиндричните оинохи од овој тип, во 
рамките на наодите од северната некропола од 
коринт,99 се датирани во последната четвртина на 
VI и почеток на V век пр.н.е.

котонот од војничкиот гроб 103 од Милци 
(сл.14), е еден од ретките целосно сочувани  при-
мероци на оригиналната коринтска продукција.100 
Моделиран на витло, од пречистена глина со зе-
леникаво-жолта боја, хоризонтални рачки со на-
гласени завршоци и стомак украсен со низа обое-
ни кружни ленти, делумно збогатени со мотив на 
“шаховско” поле. Циркулацијата на овој тип кото-
ни е регистрирана со појава на идентични наоди 
во некрополите синдос101 и  Хагија Параскеви,102 
датирани кон крајот на VI век пр.н.е. 

откриениот котон во рамките на  Депозит 8, 
од коринт,103 датиран во доцниот VI или раниот V 
век пр.н.е., има референтна вредност во одреду-
вањето на котонот, како и самото погребување во 
гроб 103 од Милци. 

котоните од локална продукција се почесто 
присутни во доцноархајските погребувања од 
регионот на Долно Повардарје. Тоа се главно ло-
кални имитации кои за модел го усвојуваат ко-
тонот од атичкиот тип, во окер или сива извед-
ба. Ги карактеризира слаб квалитет на глината, 
упростена форма и стилска декорација нанесена 
со посна боја. на окер продукцијата припаѓа ко-
тонот од сува Река,104 декориран со темноцрвени 
синусоидни линии и котонот со хоризонтални 
ленти од “Зелениште” – валандово.105 во сива 
варијанта, откриени се на некрополите Бишов Ја-
вор-смоквица106 и сува Река.107 сите наведени ко-
тони со локален предзнак на производство, биле 
во употреба при крајот на VI и почетокот на V век 
пр.н.е.  

Киликс
новина во репертоарот на керамичките при-

лози е целосно зачуваниот киликс со “палмети” 
(сл.15). неговото увозно потекло, интактната 
позицијата, како и утврдената културно-хроно-
лошка провениенција, го промовира во улога на 
втор референтен наод. Циркулацијата на овој 
тип садови на некрополата Милци, претходно е 
потврдена преку два фрагмента на сиви киликси 
од атички тип, евидентирани како “вонгробни” 
наоди.108 користен во текот на животот, прило-
жуван после смртта, киликсот бил незаобиколен 
елемент на секојдневието на различни социјални 
слоеви на општеството. Појавата на погоре спо-
менатата фиала и киликсот во тој контекст, треба 
да се посматраат интегрално.

неговата популарност и честата употреба во 
функција на гробен прилог, најдобро ја илустри-
раат многубројните киликси со “палмети”, од 
северната некропола на коринт,109 датирани во 
раниот V век пр.н.е. од целиот фонд на киликси, 
кои припаѓаат на групата “атички и некоринтски” 
производи, мошне блиски, заеднички  елемнти со 
киликсот од гроб 103, ги откривме кај примеро-
кот  од  Депозит 9,110 датиран во втората четвр-

97 Георгиев З.,1984, сл.3/б,г.  
98 Пашиќ Р., 1978, сл.18; Георгиев З.,1984, сл.3а.
99 Blegen W. C., Palmer H. and Young R.S. (eds.), The 

North cemetery, Corinth, Volume XIII, Princeton, New Jer-
sey 1964, Pl.35/253-2; Risser K.M., Corinthian conven-
tionalizing pottery, Corinth, Volume VII, part V, Princeton, 
New Jersey 2001, 103, Pl.23/401.

100  во вонгробен контекст, помеѓу гробовите 101 
и 103 е регистриран фрагмент на котон од идентичен 
тип, заведен како случаен наод.

101 Bokotopoulou I., et al., SINDOS, 1985, fig. 216, 
510 - (машки гроб 115, датиран ок.520 год.пр.н.е. - 
сл.216); (женски гроб 48, датиран во четвртата четвр-
тина од VI век пр.н.е.- сл.510).

102 Sismanidis к., 1993, fig.180 – (гроб 130,  архајска 
некропола “Хагија Параскеви” во близина на солун).

103 Risser K.M., 2001, 99, Pl.22/373.

104 Ристов к., сува Река-Гевгелија, 1988-1990, 
Macedoniae Acta Archаeologica 13, скопје 1992, Т.I,4;  
Хусеновски Б.-сламков е. 2005, сл.75.

105 Георгиев З., 1984, сл.5г.
106 Хусеновски Б. - сламков е. 2005, сл.89, - (во гро-

бот бр.5, каде што е регистрирано двојно погребување, 
биле приложени два котона (во окер и сива варијанта). 

107 Георгиев З., 1984, сл.5д.
108 Георгиев З.,1984, сл.4в,г.
109 Blegen W. C., Palmer H. and Young R.S. (eds.) 

1964, 158-160. 
110 Blegen W. C., Palmer H. and Young R.S. (eds.) 
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тина на V век пр.н.е., и  киликсите од гроб 325 од 
460-450 год.пр.н.е., и  гроб 337 од средина на V 
век пр.н.е.111 на оваа група киликси со “палмети” 
припаѓаат и наодите од гроб X од Требеништа,112 и  
фрагментираниот примерок од доцноархајскиот 
гроб 44, од некрополата во Беранци кај Битола.113 

Поширока хронолошка рамка на појавата и 
употребата на гробните прилози од гробот 103,  ја 
опфаќа последната четвртина на VI и првата по-
ловина на V век пр.н.е. од целата група наоди, ко-
тонот и киликсот, кои се датирани помеѓу раниот 
V и втората четвртина на V век пр.н.е., се најре-
ферентни елементи во одредувањето на terminus 
post quem non на погребувањето во војничкиот 
гроб 103 од Милци. 

*   *   *

со копањето на јамата-гроб 103, нарушен е 
еден сегмент од организационата матрица на не-
крополата (оштетени се гробовите-цисти 102 и 
104), што го наметна прашањето за евентуални-
от мотив за тој чин. Првиот повод спекулира со 
локацијата на помладата античка некропола, која 
можеби се наоѓа  во границите на некрополата 
Милци. Тој став го зацврстуваат и другите открие-
ни, осамени гробни целини од V-IV век пр.н.е. од 
почетокот на истражувањето на градот  Гортинија 
- вардарски Рид, неизвесноста околу лоцирањето 
на античката некропола е сé уште актуелна.

но појавата на војнички гроб, датиран не по-
доцна од втора четвртина на V век пр.н.е., со 
културно-историска провениенција, различна од 
востановените параметри на праисториската не-
кропола Милци, ја наметнува втората можна при-
чина на ова т.н “секундарно” погребување.  во 
дадениот историски контекст и прифатената вре-
менска рамка на погребувањето, дополнителна 
тежина даваат и демографските пертурбации, кои 
во истиот временски интервал се случуваат во 
регионот на Долно Повардарје. Последицата од 
тие раздвижувања на популациите, сукцесивно, 
покрај другото, довела и до симбиоза на пајонско-
то и македонското етничко ткиво.114 

За постоење на такви рани етногенетски про-
цеси и за можната етнокултурна припадност на 
пајонските племиња, постојат различни размис-
лувања.115 во истиот временски дијапазон треба 
да се посматра и градот Гортинија, кој заедно со 
другите гевгелиско-валандовски населби и некро-
поли, лоцирани во средиштето на Амфакситида, 
постапно станале составен дел од македонското 
кралство.116 

во таа насока треба да се бараат и причините 
за појавата на воената аристократија во регионот, 
чиј можен претставник бил погребан на некропо-
лата Милци кај Гевгелија.

1964, Pl.43, Deposit 9/g – (од вкупно регистрирани 10 
садови - 6 скифоси и 3 лекити).

111 Blegen W. C., Palmer H. and Young R.S. (eds.)1964, 
Pl.48, 325/5;  Pl.48, 337/7. 

112 вулић н.,1933, кат.бр.60, сл.53,54.
113 Микулчић и., Једна античка некропола из око-

лине Битоља, Старинар, (н.с.) књ.21, (1970), Београд 
1972, Т.I/i-392.    

114 Vasić R. 1987а, 711.
115 Gavela B., O Ilirskom supstratu na Balkanu, Go-

dišnjak Centra za Balkanološka Istraživanja, knjiga III, 
Akademija Nauke i Umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sa-
rajevo 1965, 145-146; Šašel Ј., K tisočletju pred rimsko 
zasedbo. Keltoi. Kelti i in njihovi sodobniki na ozemlju 
Jugoslavije (katalog razstave), Ljubljana 1983,114; Benac 
A., O etničkim zajednicama starijeg gvozdenog doba u Ju-
goslaviji, Praistorija Jugoslovenskih zemalja V - željezno 
doba, Akademija nauke i Umjetnosti Bosne i Hercegovi-
ne Sarajevo 1987, 772; Проева н., студии за античките 
Македонци, Macedonia Prima, Ohrid 1997, 103-108.

116 Hammond, N.G.L., Griffith, G.L., A history of 
Macedonia, Vol. II, Oxford 1979, 65.
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КАТАЛОГ НА НАОДИ
Милци – гроб 103

1. Меч - “ксифос”
Железо, лиење, ковање
510-490 год. пр.н.е.
Дим: должина 45.2 cm., пречник на листот 3.1 cm.
инв.бр. 7236

крстест меч со хоризонтално поставена дршка, 
двојно сечило, кое пламенасто се шири кон врвот. 
над рачката трагови од железен елипсовиден 
прстен. кај крсницата е зачуван фрагмент од 
крилцето, кое мечот го фиксира за канијата, 
преминувајќи преку неа.  

Библиографија: 
Bokotopoulou I., et al., SINDOS,  Katalogos ths 
ekqeshs, AMQ, Athna 1985, 281, fig. 459; Пашиќ 
Р., и др., Некрополата “Милци” кај Гевгелија, 
културно наследство 10-11, скопје 1987, 82, Т.V, 
8; Георгиев З., Елементи на рана антика во Долно 
Повардарје, Г.З.Ф.Ф. кн.2, скопје 1984, 67, сл.5а-
б; 68, сл.6д.

2. Меч - “ксифос”
Железо, лиење, ковање
510-490 год. пр.н.е.
Дим: должина 44.3 cm., пречник на листот 3.8 cm.
инв.бр. 7237

идентичен со претходниот примерок. Под 
крсницата на мечот, фиксиран елипсовидниот 
опков на канијата. елементи од дрвената канија, 
делумно сочувани.

Библиографија: 

Bokotopoulou I., et al., SINDOS, Katalogos 
ths ekqeshs, AMQ, Athna 1985, 281, fig. 459; 
Пашиќ Р., и др., Некрополата “Милци” кај Гев-
гелија, културно наследство 10-11, скопје 1987, 
82, Т.V, 8;  Георгиев З., Елементи на рана антика 
во Долно Повардарје, Г.З.Ф.Ф. кн.2, скопје 1984, 
67,сл.5а-б; 68, сл.6д.
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3. Алки,
Бронза, сребро, лиење
Дим: диаметар 1.9-2.2 cm., пречник на жицата 0.2 cm.
инв.бр. 7229/1-3

Две алки од бронзена и една од сребрена жица со 
кружен пресек. 

Библиографија: 

Truhelka Ć., Jedan odličan nalaz broncane dobe 
iz Velikog Mošunja (Lašva), Glasnik Zemaljskog 
Muzeja u BiH, knj.25, Sarajevo 1913, sl.3.

4. копје-врв,
Железо, лиење, ковање
510-490 год. пр.н.е.
Дим: должина 20.1 cm., ширина на сечивото  1.6 
cm. -фрагментиран
инв.бр. 7232

врв од копје од ковано железо, во форма на “врбин” 
лист, со слабо нагласено ребро во средината. 
коничниот тулец, расечен е по должината на 
едната страна. Должината на листот и тулецот е 
симетрична. недостасува дел од врвот на листот и 
завршетокот на тулецот.

Библиографија:

Bokotopoulou I., et al., SINDOS, Katalogos ths 
ekqeshs, AMQ, Athna 1985, 281, fig. 460.
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5. копје-врв,
Железо, лиење, ковање
510-490 год. пр.н.е.
Дим: должина 24.0 cm., ширина на сечивото  2.1 
cm.
инв.бр. 7233

идентично со претходниот примерок. Целосно 
сочуван.

Библиографија:

Bokotopoulou I., et al., SINDOS, Katalogos ths 
ekqeshs, AMQ, Athna 1985, 281, fig. 460.

6. стрела-врв,
Железо, лиење, ковање
Дим: должина 6.1 cm., пречник на средината 1.1 
cm.
инв.бр. 7234

врв од стрела со кружен пресек и врв во форма 
на конус.

Библиографија:  

необјавено
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7. нож,
Железо, лиење, ковање
околу 510-490 год. пр.н.е.
Дим: должина 14.2 cm., ширина на сечивото  2.2 
cm. -фрагментиран
инв.бр. 7227

нож со благо повиено-лачно, еднострано сечило. 
на завршетокот на кусата лентовидна дршка , 
зачуван е еден штифт. недостасува дел од врвот.

Библиографија: 

Bokotopoulou I., et al., SINDOS, Katalogos ths 
ekqeshs, AMQ, Athna 1985, 281, fig. 461.

8. нож,
Железо, лиење, ковање
околу 510-490 год. пр.н.е.
Дим: должина 14.2 cm., ширина на сечивото  2.2 
cm. -фрагментиран
инв.бр. 7228

идентичен со претходниот примерок. ножот е 
целосно сочуван.

Библиографија: 

Bokotopoulou I., et al.,SINDOS, Katalogos ths 
ekqeshs, AMQ, Athna 1985, 281, fig. 461.
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9. Фолија, 
Злато, лиење, пресување
околу 500 год. пр.н.е.
Дим: должина 11.6 cm., ширина 4.5 cm.
инв.бр. 7230

Фолија во форма на ромб, оивичена со двојна 
релјефна рамка. во средината, пластично поставена 
розета, врамена со две кружни ребра. Розетата ја 
формираат 16 листови со бадемаст облик, чии 
врвови се наизменично насочени кон центарот, 
кај се наоѓа благо испакнато умбо. Поединечните 

10. Двојна игла со “спирални дискови” 
Бронза, лиење
Почеток на V век пр.н.е. 
Дим: должина 11.5 cm.,  должина на главата 3.2 
cm.,  диаметар-жица 0.25 cm. 
инв.бр.7231

Главата ја формираат, два увиена, спротивно 
поставени спирални диска, кои во делот на 
вертикалниот врат, меѓусобно се прицврстени 
со тенка бронзена жица. Под него, краците 
формираат два кружни полупрстена, кои 
постепено продолжуваат кон зашилените врвови. 

Библиографија: 

Mano-Zisi Đ. i Popović Lj.B., Novi Pazar, Ilirsko-
grčki nalaz, Beograd 1969, kat.br.10, T. VI a, T. 
XXXVII; Filov D. B. - Schkorpil K., Die Archaische 
Nekropole von Trebenishte am Ochrida-see, Berlin 
und Leipzig, Sofia 1927, 8, Abb.7, 12; 36, Abb.32,5; 
Lahtov V. 1, Problem Trebeniške kulture, Ohrid 1965, 
T.IV, 7.

листови се насочени кон надворешната кружна 
рамка, а тројните кон централното умбо. во двата 
агли на фолијата, прикажана е по една група на 
листови кои формираат триаголник. Фолијата е 
делумно оштетна по целата површина.

 Библиографија: 

Bokotopoulou I., et al., SINDOS, Katalogos ths 
ekqeshs, AMQ, Athna 1985, 76, fig.108; соко-
ловска в., Етничките носители на Требенишка-
та некропола, Музеј на Македонија-скопје, ско-
пје-охрид 1997, стр.50, сл.73.
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11. Фиала со омфалос,
Бронза, лиење, пресување
Доцен VI и почеток на V век пр.н.е.
Дим: целосно фрагментирана
инв.бр. 7226

сад во форма на калота со конвексен омфалос 
во средината, изработен од тенок бронзен лим. 
Зоните под ободот и околу омфалосот, украсени 
се, со двојни кружни прстени, сочинети од густо 
пунктирани точки. на стомакот, плиток релјеф од 
испреплетени лотосови листови со зашилен врв, 
наизменично усмерени кон ободот.

Библиографија:  

Bokotopoulou I., et al., SINDOS, Katalogos ths 
ekqeshs, AMQ, Athna 1985, fig.222, 267, 309; 
Fiala F. 1897, Uspjesi prekopavanja prehistoričkih 
gromila u jugoistočnoj Bosni (do Glasinca) godine 
1897, Glasnik Zemaljskog Muzeja u BiH, knj.4, 
Sarajevo 1897, sl.16; Паровић-Пешикан М., О 
карактеру грчког материјала на Гласинцу и пу-
тевима његовог продирања, старинар – н.с. 
књ. XI, Београд 1961, сл.1/3,4;  Vasić R., Donja 
Dolina i Makedonija, Godisnjak knj. XIV, Centar 
za Balkanoloska ispitivanja knj. 12, Sarajevo 1975, 
86,T.I/9;  Benac A., Čović B., Glasinac Dio II, 
Sarajevo 1957, Tabla XXVIII/2; кузман П., Прилог 
кон проучувањето на некрополата од железно 
време Радолишта близу Струга, МАА 9, скопје 
1988, Т.III, 1-6;    

12. Чинија со рамно дно (Basin)
Бронза, лиење, пресување
околу 500 год. пр.н.е.
Дим: висина 7.2 cm., пречник на дното  20.3 cm., 
пречник на ободот  22.3 cm.
инв.бр. 7222

Длабок сад со цилиндрично тело и рамно дно, 
изработен од тенок бронзен лим. извлечениот 
прстенаст обод е неукрасен. Дното и делови од 
стомакот недостасуваат. 

Библиографија: 

Bokotopoulou I., et al., SINDOS, Katalogos ths 
ekqeshs, AMQ, Athna 1985, fig.65; Паровић-
Пешикан М., О карактеру грчког материјала на 
Гласинцу и путевима његовог продирања, стари-
нар – н.с. књ. XI, Београд 1961, сл.1/2;  Fiala F. 
1897, Uspjesi prekopavanja prehistoričkih gromila 
u jugoistočnoj Bosni (do Glasinca) godine 1897, 
Glasnik Zemaljskog Muzeja u BiH, knj.4, Sarajevo 
1897, sl.15;  Benac A. I  Čović B., Glasinac Dio II, 
Sarajevo 1957, T. XXVIII,1. 
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13. оинохое-прохус,  
Глина, витло, печење.
Почеток на V век пр.н.е.
Дим: висина 14.9 cm., пречник на дното  6.8 cm.
инв.бр. 7225

сад со засечен обод, слабо нагласен биконусен 
стомак, високо издигнат клунест изливник, 
зајакнат со еден пластичен прстен. Под дебелата 
лентовидна рачка, ниско поставената на ободот, 
се наоѓа слабо нагласен жлеб, кој ги раздвојува 
стомакот и прстенасто профилираната нога. 
Монохромен примерок, изработен од пречистена 
глина, со зеленикаво-жолта боја.

Библиографија: 

Паровић-Пешикан М., Ојнохоја из Атенице 
и група кљунастих крчага у унутрашњости 
Балкана, старинар – н.с. књ. XХХIХ, Београд 
1988, 39, сл.4/11,15;  Хусеновски Б. и сламков 
е., Водич низ постојаната археолошка 
поставка, Гевгелија 2005, сл.102,103;  Битракова-
Грозданова в., За гробот број 3 од Требенишко 
Кале, МАА 11, скопје 1990,  Т.I/2.

14. котон, коринтска продукција 
Глина, витло, печење, боење.
Доцен VI,  ран V век пр.н.е.
Дим: висина 5.2 cm., пречник на дното  9.8 cm., 
пречник на отворот  8.1 cm.
инв.бр. 7223

садот е поставен на кружно профилирана ниска 
нога, над која се формира конвексен стомак кој 
завршува со длабоко вовлечен обод. на средината 
на стомакот е поставена лентовидна хоризонтална 
рачка со нагласени завршетоци, обоена црно 

каква што е и внатрешноста на садот. Под устата 
на котонот, на рамото поставени се 6 кружни 
темно црвени ленти, од кои три формираат 
двојно “шаховско” поле. изработен на витло од 
пречистена глина со зеленикаво-жолта боја.

Библиографија: 

Bokotopoulou I., et al., SINDOS, Katalogos ths 
ekqeshs, AMQ, Athna 1985, fig.216,510; Risser 
K. Martha, Corinthian conventionalizing pottery, 
Corinth, Volume VII, part V, Princeton, New Jersey 
2001, Pl. 22/373; Sismanidis K., Le cimetiėre de 
Haghia Paraskėvi de Thessalonique, La civilization 
Grecque-Macėdoine royaume d’Alexandre le Grand,  
Athènes 1993: fig.180.
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15. киликс,
Глина, витло, пешење,боење.
втора четвртина на V век пр.н.е.
Дим: висина 8.0 cm., пречник на дното  5.5 cm., 
пречник на отворот  14.2 cm.
инв.бр. 7224

киликсот има кружна-шупља нога, која 
преминува во тесен цилиндричен дел, кој со благ 
прeмин формира низок стомак, кој се завршува со 
профилиран, задебелен обод. Двете дршки благо 
повиени нагоре, поставени се една наспрам друга. 
на стомакот на вазата со црн фирнис, насликана е 
низа на палмети поврзани помеѓу себе, раздвоени 
со по една вертикална црвена линија. со црн 
фирнис обоена е целата површина на ногата, 
рачките и зоните под ободот, од надворешната и 
внатрешната  страна.  ободот и централниот дел 
од садот не се обоени. киликсот е изработен од 
фино пречистена окераста глина.

Библиографија: 

Blegen W. C., Palmer H. and Young R.S. (eds.), 
Corinth, Volume XIII, The North cemetery, Princeton, 
New Jersey 1964, Pl.43, Deposit 9/g; вулић н., 
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16.  Гроб 103, ситуација во текот на чистењето 
на гробната содржина.
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The cultural and chronologic consistency of 
the cemetery at Milci, and the many layers of 
the settlements on Vardarski Rid (Gortinia) were 
confirmed by the revealed Prehistoric sector of 
settlements.  The assessment of the mobile finds have 
shown a close cultural connection which date to the 
period of the 7th and the 6th centuries B.C.

The extension of the chronologic frame of the use 
of the cemetery at Milci has been confirmed to period 
from the end of the 8th to the 5th /4th centuries 
B.C., mainly to the newly discovered 60 grave units, 
researched during the years of 2011 to 2015.

The character of the find is best underlined by 
the grave number 103, with a set of arms with an 
“offense” outline, enriching the historic   framework 
of the Paionian cemetery in the region of Dolno 
Povardarie (the area of the lower flow of the river 

Vardar). The appearance of new types of pottery, 
bronze, and gold finds, may pronounce the position 
of a new layer of military dignitaries in the actual 
historic scene.

The surfacing of another early ancient grave 
in frames of the Prehistoric necropolis of Milci, 
shows the possibility of locating the earlier ancient 
necropolis that belongs to the town of Gortinia. 

The second most possible reason of burial of 
a military aristocracy was the enlargement of the 
boarder lines of the Ancient Macedonian state in 
the region of Amphaxitis, which was a reality in the 
first half of the 5th century B.C. Thus, this may be a 
recognition of the establishment of the Macedonian 
military organization in this part of the region known 
as Dolno Povardarie.
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