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Апстракт: Под денешното село Могила во 
Пелагонија се документирани шест тумби, иако 
дел од нив може да припаѓаат на една поголема 
којашто била расчленета со повеќето улици кои 
минуваат низ центарот на ова населено место. 
Два од овие локалитети беа ископувани во 70-
те и 80-те години од минатиот век, при што се 
добија елементарни податоци за хронологијата 
и археолошкиот карактер на овие тумби. По-
сле пауза од скоро четри декади, локалитетот 
„Школска Тумба“ повторно се истражуваше, и 
тоа од страна на македонско-словенечки тим. 
При ископувањата беа воглавно констатирани 
истите обележја на оваа населба, документира-
ни и во истражувањата од 1977 година, но се до-
бија и сосем нови сознанија кои ја надополнуваат 
сликата за формирањето на неолитските тумби 
во Пелагонија и за нивното ползување во средни-
от век. Освен карактеристичните форми на ке-
рамичката продукција, алатките, фигурините, 
антропоморфните модели на куќи и животин-
ските видови, во ископувањата од 2014 година 
беа откриени и нов вид на архитектонкска кон-
струкција и геолошки процеси кои ја потврдува-
ат динамиката во периферниот дел на тумбата, 
каде што беше и отворена археолошката сонда.

Во археолошката литература Пелагонија е 
одамна позната како простор со мноштво лока-
литети. Иако овој регион изобилува со антички 
и средновековни наоѓалишта, сепак, од особен 
интерес се оние што се датираат во разни пре-
дисториски фази.1 Тие се во неколку наврати 
истражувани, така што е добиена првична слика 
за нивниот временски распон, како и за култур-
ните обележја на заедниците што ги населувале. 
Најголем дел од овие археолошки локалитети 

претставуваат тумби, најчесто основани во нео-
литот, а во некои случаи континуирано населува-
ни во енеолитот и бронзеното време. Досега не е 
познат пример на тумба која била ползувана како 
населба или некропола во железното време, до-
дека во ретки случаи се забележуваат остатоци 
од античка керамика, што пак не е поткрепено 
со ниту еден објект од овој период изграден врз 
ваквите вештачки формации. Особено е интере-
сен фактот што предисториските тумби не ретко 
се ползувале како средновековни некрополи, пред 
сè благодарение на нивниот географски карактер. 
Висината на тумбите и одвојувањето од околниот 
рамен мочурлив предел овозможувале безбедно 
погребување на индивидуи од средновековните 
заедници, но воедно и симболичко акцентирање 
на овој обреден простор во доменот на христијан-
ската идеологија.2

Истражувањето на предисториските тумби во 
Пелагонија се вршело во неколку етапи, но за жал 
ретко тоа било континуирано.3 Првите познати 
податоци за дел од тумбите потекнуваат од ис-
тражувањата на американскиот археолог Vladimir 
Fewkes, кој покрај деталните ископувања на ло-
калитетот кај Црнобуки, извршил и рекогносци-
рање на повеќе предисториски населби во битол-
ските полиња покрај Црна Река, вклучувајки и 
неколку локалитети кај Раштани и Битола.4 Ско-
ро во истото време британскиот археолог W. A. 
Heurtley направил пресек и мали ископувања на 
предисториски локалитети во географска Маке-
донија (Сл. 1), осврнувајки се и на оние кај Оп-
тичари, Карамании Чепигово.5 Поголем интерес 
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кон пелагониските тумби се појавува после Вто-
рата светска војна и тоа најпрво со ископувањата 
на Гургур Тумба од страна на Јосип Корошец, а 
кои за жал остануваат непубликувани.Првото те-
мелно и публикувано истражување на неолитска 
населба во Пелагонија претставува ископувањето 
на Миодраг Грбиќ и неговиот тим на локалитетот 
„Тумба“ кај Породин. Истражувањето е сумирано 
во скромна монографија која за првпат дава де-
тален увид во некоја од пелагониските тумби, а 
воедно и во одреден неолитски локалитет од Ма-
кедонија.6

Златната ера на проучувањата на предисто-
ријата во Пелагонија настапува во седумдесетти-
те години од минатиот век, кога Драгица Симоска 
заедно со неколку колеги (Воислав Санев, Јован 
Тодоровиќ и Благоја Китаноски) иницира поде-
тално рекогносцирање и сондажно ископување  
на повеќе тумби во централниот дел на овој ре-
гион.7 Таа врши сондажни, а подоцна и системат-
ски ископувања на Велушка Тумба кај Породин, 
а потоа и на тумбите кај Могила, Оптичари, Трн, 
Карамани, Добромири, Радобор и други.8 Во при-

лепскиот дел на Пелагонија Благоја Китаноски 
врши ископувања на тумбите кај Славеј, Тополча-
ни и Пештерица,9 за подоцна во истиот ареал да 
продолжат александар Миткоски и Душко Темел-
коски, но исто така на локалитети кои не претста-
вуваат тумби.10 Како резултат на овие интензивни 
истражувања во 1970-те години, се востановија и 
карактеристиките на пелагонискиот неолит, што 
подоцна ќе доведе и до определување на т.н. Велу-
шко-породинска културна група (Garašanin 1979; 
Санев 1994). Исклучително богато орнаментира-
ните бело сликани садови и автентичните антро-
поморфни модели на куќи (Сл. 2),  ќе ја направат 
оваа културна група препознатлива во регионот и 
ќе ја издвојат како посебна целина која независно 
се развива во текот на целиот неолит.11

За жал, после работата на Драгица Симоска и 
Благоја Китаноски, значително намалена после 
седумдесеттите години од минатиот век, интере-
сот кон неолитските тумби спласнува, сè до вто-
рата декада од XXI век кога повторно се појавува 

6 Grbić i dr. 1960.
7 Симоска и Санев 1976.
8 Симоска и Санев 1975; Симоска и др. 1976; 
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9 Китаноски 1977; Китаноски и др. 1978; Кита-
носки и др. 1980; Китаноски и др. 1983; Китанос-
ки 1989; Kitanoski et al. 1990.

10 Темелкоски и Миткоски 2001; Миткоски 
2005; Темелкоски и Миткоски 2006; Темелкоски 
и Миткоски 2008.

11 Naumov 2010.

Сл. 1. Мапа на Македонија со истражувани предисториски локалитети во првата половина од XX век 
(Heurtley 1939, XXIII)
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интересот кон Пелагонија како специфичен архе-
олошки феномен во предисторијата. Покрај крат-
ките сондажни ископувања на Велушка Тумба, 
кои се уште не се публикувани, во соработка со 
Полската академија на науките се извршени нови 
рекогносцирања, топографско мерење и геофи-
зичко скенирање на тумбите кај Добромири, Трн 
и Могила (Наумов и др. 2014). Овие истражувања 
приложија сосем нови сознанија за населбински-
от карактер на тумбите, така што се востанови 
присуство на ров околу куќите, како и нивни ли-
ниски и концентричен распоред околу централна 
градба. Новата ера на истражувања во Пелагонија, 
како и изненадувачките резултати, уште повеќе 
го интензивираа интересот кон неолитот на овој 
регион и се пристапи кон уште подетални интер-
дисциплинарни проучувања. Беше воспоставена 
соработка со палеоботаничките лаборатории на 
Карловиот универзитет и универзитетот на Јужна 
Бохемија, со цел да се направи увид во неолитска-
та вегетација, клима и геологија.12 Во исто време 
се започна и со екстензивно рекогносцирање, ка-

либрирање на датите и гео-
детско мапирање на повеќето 
тумби во Централна Пела-
гонија, а со што се изврши 
ГИС моделирање на нивните 
локации и распоред во текот 
на неолитот.13

Како резултат на зголеме-
ниот интерес кон пелагони-
скиот неолит се воспостави и 
соработка со универзитетот 
при Приморска, со кого се 
реализираше сондажно иско-
пување на централната тумба 
во село Могила, именувана 
како „Школска Тумба“. Иако 
скромни по својот обем, овие 
истражувања донесоа сос-
ем нови резултати за неоли-
тот во Пелагонија и одново 
ја ревидираа материјалната 
култура и стратиграфијата 
на локалитетот, кој е веќе по-
знат во археолошката литера-
тура.14 Со оглед на обемноста 
на материјалот, во оваа при-
года ќе бидат презентирани 
дел од резултатите, додека 
на друго место ќе се направи 
и подетален преглед на про-
најдениот материјал и архе-
олошките контексти, а ќе се 

приложат и потемелни толкувања поврзани со не-
олитската заедница што живеела во оваа населба.  

Историјат на истражувањата на 
неолитските тумби во могила
Могила се наоѓа во централниот дел на Пела-

гонија, а лоцирана е на околу 12 км северно од 
Битола. Неолитските тумби во Могила се првпат 
рекогносцирани после Втората светска војна, кога 
се публикувани и првите податоци за нив.15 То-
гаш се регистрирани дел од нив, за подоцна, при 
изготвувањето на археолошката карта на Маке-
донија да се дефинира и нивниот конечен број.16 
Според овој преглед, во атарот на село Могила се 
регистрирани 8 тумби, именувани како: “Тумба 
Средсело”; “Школска Тумба”; “Шемоска Тумба”; 
“Роњевска Тумба”; “Рековчанска Тумба”; “Тумба 
Селска црква”; “Тумба Трнска-Могилска”; “Тум-

12 Naumov in print.

13 Наумов и Стојкоски 2015; Naumov in print.
14 Симоска и др. 1979.
15 Симоска и Санев 1976.
16 Симоска 1996а.

Сл. 2. Неолитски садови, модели на куќи и фигурини од Пелагонија: 1. „Велушка 
Тумба“ и 2. „Тумба“ – Породин (Garašanin 1979, T.XV: 1; T.XVI: 1, 3-7)
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ба в ливаѓе” (Сл. 3). Шест од овие тумби се на-
оѓаат под самото село, така што е тешко  да се 
констатира дали тие и во предисторијата функци-
онирале независно. Со оглед на карактеристиките 
на другите тумби во Пелагонија, многу е веројат-
но дел од овие локалитети да претставуваат една 
поголема тумба која во поново време е расчлене-
та на неколку помали со градењето на улиците, 
јавните градби и приватните куќи во селото.17 
Не треба да се исклучи можноста дека кон оваа 
централна и масивна тумба, синхроно или во по-
доцнежните предисториски периоди гравитирале 
неколку помали тумби, што е случај со тумбите 
кај Оптичари, Рибарци и Трн.18

Првите ископувања во Могила се извршени во 
1975 година на “Тумба Средсело”,  додека во 1977 
година е направено сондажно истражување и на 
“Школска Тумба”.19 Во текот на 1980 е организи-
рано уште едно ископување, концентрирано на 
средновековните слоеви и тоа особено на погре-
бувањата од овој период.20 После овие истражу-
вања замира интересот кон неолитот во овој дел 
од Пелагонија. После пауза од три декади, првото 
истражување на неолитски локалитети во цен-
тралниот дел на Пелагонија е изведено во 2013 
година од македонско-полски тим, кој вршеше 

геофизичко скенирање и на некои тумби во Моги-
ла.21 Во 2014 година е изведено и првото меѓуна-
родно ископување од македонско-словенечки тим 
концентриран на периферијата на “Школска Тум-
ба”, што ќе биде подетално презентирано токму 
во овој труд. Оваа година, атарот на село Могила 
беше повторно во научниот фокус, и тоа преку 
палеоботанички сондирања на македонско-чешки 
тим и ГИС мапирање на тумбите во Централна 
Пелагонија.22

Истражувањата во 1970-те години ги дадоа пр-
вите потемелни сознанија за тумбите во Могила. 
Тие во голема мера се блиско врзани со резултаи-
те добиени при ископувањата на македонско-сло-
венечкиот тим во 2014 година, поради што ќе би-
дат накратко презентирани и во оваа пригода. Од 
особено значење се ископувањата во 1975 година, 
кога тимот предводен од Драгица Симоска се кон-
центрираше на предисторијата на “Тумба Средсе-
ло” и тоа особено на нејзиниот средишен дел. Тоа 
е направено со цел да се утврди целосната стра-
тиграфија на населбата, но и да се истражи оној 
простор што бил предвиден за изградба на амбу-
ланта. Во текот на ископувањата е констатирано 
дека културниот слој е во висина од 6,05 метри,23 
што во моментов претставува една од највисоките 
димензии на тумбите во Пелагонија. Во рамките 
на целата стратиграфија на тумбата, утврдени се 17 Наумов и др. 2014.

18 Наумов и Стојкоски 2015; Naumov in print.
19 Симоска и др. 1977; Тодоровиќ и др. 1980; 

Симоска 1996а.
20 Симоска 1988.

Сл. 3. Топографска карта со Могила 
и локацијата на тумбите кои се 
наоѓаат под селото: 1. “Тумба 
Средсело”; 2. “Школска Тумба”; 
3. “Шемоска Тумба”; 4. “Роњевска 
Тумба”; 5. “Рековчанска Тумба”; 
6. “Тумба Селска црква”. Кругот 
со сина испрекинита линија го 
прикажува просторот кој го зафаќала 
централната тумба, подоцна 
расчленета и документирана како 
три засебни тумби (Означување: 
Гоце Наумов)

21 Наумов и др. 2014.
22 Naumov in print; Наумов и Стојкоски 2015.
23 Симоска и др. 1979.
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три стратуми во кои се регистрирани неолитски 
и средновековни слоеви. Најраниот прв стратум 
има материјална култура карактеристична за ра-
нонеолитска Пелагонија, сочинета од монохром-
на и бело сликана керамика, камени алатки, жрт-
веници и надземни куќи од преплет и кал (Сл. 4). 
алатките се ретки, меѓутоа керамичките садови 
изобилуваат со разни форми и декорација, како 
што се топчестите, полутопчестите, конусните 
и биконусните садови украсувани со барботин, 
блек топед и бело сликани ленти и сигми.24

Следниот помлад стратум повтoрно ги содржи 
карактеристичните неолитски елементи со тоа 
што е далеку поголем бројот на камени алатки и 
типови на орнаменти, а за првпат се регистрираат 
фигурини и антропоморфни модели на куќи. Иако 
ги задржуваат облиците од претходниот слој, са-
довите се збогатуваат со аркаден барботин, вер-
тикални пластични ребра, петличести брадавици, 
како и со бело сликани издолжени триаголници, 
ромбоиди, широки и кружни ленти (Сл. 4). По-
следниот, трет стратум е значително нарушен од 
средновековните јами и гробови, па тешко е јасно 
да се утврди неговата хронолошка припадност.25 

Во него подеднакво се наоѓаат средновековни и 
неолитски садови, но и такви кои би можеле да се 
определат во подоцнежни предисториски периоди 
(Сл. 4).Слична стратиграфска стурктура и висина 
е ригистрирана и на локалитетот “Школска Тум-
ба”, кој се наоѓа непосредно до “Тумба Средсе-
ло”.26 Од тие прични, може да се смета дека овие 
два локалитета претставуваат дел од една тумба 
која е вештачки раздвоена со новите асфалтирани 
улици и градби. Затоа, во оваа пригода нема да се 
направи преглед на овој локалитет, бидејки и тој е 
тесно поврзан со резултатите од ископувањата во 
2014 година.

Што се однесува до ископувањата од 1987 го-
дина, во нив се истражувале само горните слоеви 
во тумбите кои функционирале како средновеков-
на некропола.27 Тие ги потврдуваат и резултатите 
од истражувањата во 1970-те години, кога е кон-
статиран поголем број гробови датирани во пери-
одот од V-XIX век. Поради тоа, пораните гробови 
се поврзуваат со упадите на Готите во Пелагонија, 
што според истражувачите е потврдено и преку 
материјалната култура. После овие истражувања 
следува голема пауза, за во 2013 година повторно 

Сл. 4. археолошки наоди 
од Могила. 1-6: неолитски 
садови (Симоска и др. 1979, 
сл. 36, 6, 33, 5, 26, 30); 7-9: 
антропоморфни модели и 
фигурина (Симоска и др. 
1976, сл. 104; Hansen 2007, 
T. 484:2; Колиштркоска 
Настева 2005, сл. 47)

24 Симоска и др. 1979.
25 Симоска и др. 1979.

26 Тодоровиќ и др. 1980.
27 Симоска 1988.
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да се пристапи кон тумбите во Могила со приме-
на на нови археолошки методи и технологии (Сл. 
5). Во тој период, македонско-полски тим извр-
ши геофизичко скенирање на “Тумба Средсело” и 
“Роњевска Тумба”, со што се потврди постоењето 
на подземни структури и кружно организирани 
јами.28 Слична примена на нови методи се практи-
куваше и во 2015 година, кога македонско-чешки 
тим изврши дупчење во просторот меѓу “Роњев-
ска Тумба” и “Тумба Средсело”.29 Од добиените 
резултати се констатираше значително присуство 
на полен, но и културни слоеви во простор кој из-
легува надвор од габаритот на тумбите. Со оглед 
на длабочината на керамичките наоди, може да 
се потврди дека во овие предисториски населби 
се живеело и надвор од тумбите, така што тие за-
фаќале простор многу поголем од она што се пре-
тпоставуваше претходно.30

Истата година се изведе и темелно рекогнос-
цирање на тумбите во Пелагонија, при што се от-
крија голем број нови локалитети, а се утврдија и 
точните локации на некои од веќе познатите тум-
би.31 Во овие истражувања, кои имаа за цел преку 
ГИС мапирање да ја определат густината на тум-
бите во предисторијата, беа опфатени и сите ло-
калитети во атарот на село Могила. Од добиените 
резултати, може да се заклучи дека просторот на 
Могила, заедно со оној кај Рибарци, Трн и Оп-
тичари, преставува еден од најгусто населените 
во предисторијата, каде што централните тумби 
достигнуваат површина и до повеќе од 700 м². 
Околу нив се концентрирале помали тумби за кои 
во иднина, преку археолошките ископувања ќе се 
утврди дали биле синхрони или пак формирани 
во разни предисториски периоди. Во секој случај, 
сите овие истражувања покажуваат дека просто-
рот што го зафаќа селото Могила, имал клучна 
улога во неолитот и претставува еден од центрите 
кон кој гравитирале првите земјоделски заедни-28 Наумов и др. 2014.

29 Naumov in print.
30 Naumov in print. 31 Наумов и Стојкоски 2015; Naumov in print.

Сл. 5. Резултати од геофизичкото 
скенирање и магнетната резонанса 
на тумбите во Могила: а) “Школска 
Тумба”; б) простор меѓу .“Тумба 
Средсело” и “Рековчанска Тумба”; 
в) “Рековчанска Тумба” и г) “Тумба 
Селска црква”  (Илустрации: 
Марчин Пржибила и Гоце Наумов)
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ци во Пелагонија. Од тие причини, тој беше пов-
торно темелно истражуван преку искпопувањата 
на македонско-словенечкиот тим во 2014 година. 
Резултатите од овие ископувања и покрај тоа што 
потврдија многу од претходните сознанија, сепак 
приложија сосем нови податоци за формирањето 
на тумбите и развојот на животот во текот на нео-
литот и средниот век.

Ископувања на “Школска тумба” 
во 2014 година
После подолга пауза од неколку децении, во 

2014 година започнаа нови ископувања во атарот 
на село Могила. Ископувањата беа предводени 
од д-р Гоце Наумов (Музеј на Македонија) и д-р 
аленка Томаж (универзитет при Приморска) и се 
концентрираа на западната периферија на локали-
тетот “Школска Тумба”. Оваа тумба се наоѓа во 
централниот дел од селото и врз неа се изграде-
ни основното училиште “Гоце Делчев” и неколку 
куќи, а во нејзините периферни делови помину-
ваат три улици (Сл. 6). Таа е во голема мера ош-
тетена од овие градежни активности, поради што 
се добива впечаток дека е одвоена од тумбата 
што се наоѓа во центарот на селото. Со оглед на 
сличностите меѓу материјалот од овие две тумби, 
може да се констатира дека тие се дел од еден по-
голем локалитет, кој соодветствува на обележја-
та карактеристични за поголемите локалитети 
од овој вид во Пелагонија. Идните истражувања 
уште потемелно би можеле да ги потврдат вакви-
те размислувања, иако и последните ископувања 
приложија мноштво аргументи во оваа насока.  

Во текот на овие ископувања учествуваа по-
веќе археолози и студенти од Македонија и Сло-

венија, кои значително придонесоа во откривање-
то на културните слоеви и документирањето на 
археолошкиот материјал. Ископувањата се изве-
доа во месец јуни и јули, а се концентрираа на 
помала сонда со димензии 4x4 м, така што имаше 
оптимални услови за непречена археолошка рабо-
та. Во сондата се констатираа неколку културни 
слоеви, почнувајки од здравицата па сè до ре-
центните остатоци на површината. На тој начин, 
формиран е стратиграфски комплекс во висина од 
2,90м. Оваа висина е далеку помала од онаа кон-
статирана во ископувањата од 1977 година (6,09 
м). Ваквата разлика не изненадува со оглед на тоа 
што тие ископувања се вршеа во централниот нај-
висок простор на тумбата, додека истражувањата 
од 2014 година се концентрираа на нејзиниот пе-
риферен дел. Имајки предвид дека се работи за 
периферен дел од населбата, дури и изненадува 
оваа висина на културните слоеви од скоро 3 м. 
Голем удел во тоа имаат рецентните активности 
и средновековните јами, кои значително го поди-
гнале нивото на тумбата во овој дел, но притоа 
во голема мера оштетиле и помлади неолитски 
слоеви. Во секој случај, ваквата стратиграфија 
овозможи неколку јасни археолошки контексти, 
како и мноштво остатоци од материјалната култу-
ра кои го определуваат карактерот на оваа мошне 
интересна населба.

стратиграфија
Добиените резултати од ископувањата потвр-

дуваат постоење на четири јасни хоризонти. Во 
нив се констатираа мноштво стратиграфски еди-
ници, кои воедно го даваат археолошкиот кон-
текст на структурите и наодите регистрирани 

Сл. 6. Поглед од западната страна кон “Школска Тумба”: а) пред Оу „Гоце Делчев“; б) позади Оу „Гоце Делчев“ 
каде што е отворена археолошката сонда во 2014 година (Фотографии: Гоце Наумов)



74

во оваа сонда. При нивното документирање се 
примени Харисовата матрица што овозможи пре-
цизно лоцирање на археолошките ситуации, но 
и јасен преглед на стратиграфијата на населбата. 
Сите целини и поважни наоди регистрирани во 
сондата се внесоа во координатниот систем Гаус 
Кригер, а секоја археолошка ситуација беше до-
кументирана со ортофотографија од фотоапарат 
позициониран на специјално монтиран сталак врз 
сондата (Сл. 6). На тој начин се добија мноштво 
податоци кои даваат сосем јасна слика за архео-
лошките контексти, барем во оној дел каде што 
слоевите не се оштетени од подоцнежни упади на 
јами и градежни активности.

Потврдени се четири културни хоризонти и 
тие најјасно се констатираат на северо-западниот 
профил, каде што во помала мера се направени 
упади и оштетувања од рецентните и среднове-
ковните јами (Сл. 7). Најмладиот IV хоризонт е 
настанат како резултат на релативно нови гра-
дежни активности, бидејки во него се констати-
раа мноштво керамиди и шут сочинет од предме-
ти изработени во последните два века. И покрај 
тоа,во него се регистрираа и неолитски наоди, 
како и садови кои може да се окаректизираат како 
средновековни. Следниот III хоризонт му припаѓа 
на средниот век со оглед на тоа што повеќето на-
оди и контексти соодветствуваат со овој период. 

Малубројните фрагменти на неолитска керамика 
во овој слој се веројатно дел од јамите кои навле-
гувале во неолитската тумба од каде што се исфр-
лал материјалот. За разлика од претходните иско-
пувања, во овие од последната кампања не беше 
констатирано ниту едно средновековно погребу-
вање. Во овој хоризонт не се констатираа никакви 
архитектонски структури, освен неколку јами и 
канали, што наведува на тоа дека оваа тумба (или 
барем нејзината периферија) веројатно не била 
користена како место за живеење во средниот 
век. Сепак во неа се констатираа мноштво сред-
новековни црепни, кои веројатно се користеле за 
подготовка и конзумирање леб. 

Со оглед на тоа што во претходните ископу-
вања се регистрирани голем број инхумирани ин-
дивидуи, може да се смета дека овие црепни би 
можеле да се поврзат со конзумирањето храна или 
нивното фрагментирање при погребните обичаи. 
Секако, ова треба детално да се провери со идни-
те ископувања на повисоките точки од тумбата, 
каде што е можно да се констатира депонирање на 
црепни, но исто така и присуство на живеалишта 
кои ќе дадат сосема друга перспектива за објасну-
вање на средновековната материјалната култура. 
Што се однесува до останатите наоди од овој хо-
ризонт, пронајдени се фрагменти и од други ти-
пови на средновековни садови (главно грниња и 

Сл. 7. Североисточен профил на археолошката сонда на „Школска Тумба“ со нумерирани стратиграфски 
единици и назначени хоризонти (Илустрација: аленка Томаж, алеш Огорелец и Гоце Наумов)
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паници), некои декорирани со бранувани врежани 
линии, додека во еден случај и такви кои имаат 
антропоморфни претстави карактеристични за 
XII век (Т. I). Освен керамичките наоди, пронај-
дени се и неколку стаклени белегзии, делови од 
оплати, стрели, ножиња и монети што му даваат 
временски распон на овој слој од IX до XIII век.

Следните два хорзонта може да му се припи-
шат на неолитот, иако горниот е значително ош-
тетен од средновековните јами. Имено, овој II 
хорзонт иако изобилува со неолитска керамика, 
сепак не може јасно да се дефинира како неолит-
ски, бидејки е значително растурен од мноштвото 
јами кои упаѓаат во целата негова површина. Во 
бројни стратиграфски единици се сретнуваат и 
средновековни наоди, така што археолошкиот ма-
теријал е целосно измешан. Исто така, не можат 
да се дефинираат некои појасни структури, освен 
средновековните јами кои не ретко започнуваат 
дури и од претходните слоеви и хоризонти. Може 
да се смета дека неолитскиот хоризонт почнува од 
дното на стратиграфската единица 34 (СЕ 34) во 
кое беа пронајдени: сад карактеристичен за фазата 
Велушина-Породин IV, масивна мелница од земја 
со дршки, проектили за праќа и повеќе фрагменти 
од неолитски садови (T.VIII: 10). Тоа може да се 
третира и како првиот (односно највисокиот) аре-
холошки контекст во сондата што има јасни не-
олитски обележја. Освен во еден мал дел покрај 
југозападниот профил, тој е целосно уништен од 
околните подоцнежни јами. Покрај овие наоди, во 
II хоризонт се утврдени и други бројни неолитски 
артефакти, кои се расфрлани како резултат на ин-

тензивното копање помали, но и масивни средно-
вековни јами. Меѓу нив се констатирани мноштво 
фрагменти од садови типични за фазите на Велу-
шко-породинската група II-IV, како и делови од 
антропоморфни модели, фигурини, елипсовидни 
кугли за праќа, секири, кремени ножиња, кружни 
дискови со перфорација, керамички прстен и ма-
кари (T.II - T.IV; T.VII-T.IX).

Mеѓу двата неолитски хоризонта се детектира-
ше специфична стратиграфска единица (СЕ 55), 
во која многу малку има упади на наоди од III и 
IV хоризонт. Таа содржи карактеристични еле-
менти за I и II неолитски хоризонт, вклучувајки 
мноштво топчести грниња, отворени чинии и са-
дови со биконични профили (Т.IV; T. V). Најста-
риот I хоризонт има најдобро сочувани архео-
лошки контексти, иако и тој е делумно оштетен 
од средновековните јами. Во него се констатира-
ни неколку архитектонски структури, неолитски 
јами, како и геолошки процеси кои даваат битни 
информации за тоа што се случувало во најра-
ните фази на оваа населба. Што се однесува до 
структурите, тие засега претставуваат новина во 
пелагонскиот неолит. Се работи за полукружна 
градба од помали колци која беше констатирана 
само до половината (другата половина влегува во 
северо-источниот профил), чија внатрешност е 
оштетена од неколку јами (Сл. 8). Таа е поставена 
на вештачки зарамнет простор кој нагло паѓа во 
источниот дел. Токму на тоа место се откри по-
голема концентрација на помасивни колци кои би 
можеле да функционираат како носачи на некаква 
дрвена платформа. Според досегашните подато-

Сл. 8. Полукружна градба од колци во а) подознежна и б) порана фаза, како и јамите, стратиграфските единици 
и посебните наоди детектирани во нејзина близина (Илустрација: алеш Огорелец и Гоце Наумов)
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ци, не може да се утврди дали овие две конструк-
ции се во заемна врска, иако таквата можност не 
треба да се исклучи со оглед на нивната близина. 
После отстранувањето на овие структури се дојде 
до најниските пластови на I хоризонт(сочинети од 
ситен песок), а во кого се вкопани неколку помали 
ранонеолитски јами. Во нив се депонирале само 
неколку фрагменти фина керамика, дел од модел 
на куќа, нога од ритони т.н. Дури и надвор од овие 
јами, претежно се констатираше фина, полирана 
и бело сликана керамика, кремени ножиња, се-
кири, проектили за праќа, перфорирани дискови, 
фигурини и обработен рог, што сосема јасно го 
определува неолитскиот карактер на овој хори-
зонт (T. VI; T.VII).

За овој хоризонт е карактеристично и тоа што 
се констатираа неколку тенки пластови од потем-
на земја на местото каде што теренот нагло паѓа. 
Тие се резултат на активности поврзани со дви-
жење на вода, што пак произлегува од мноштвото 
поплави карактеристични и денес за Пелагонија. 
Ваквите активности подеднакво ги разместувале 
песокливата земја и археолошките наоди, поради 
што и се формирале многу тенки и лентесто рас-
поредени пластови. Веднаш до нив беше и најни-
ската точка во сондата од која почна да понира 
вода на местата близу до здравицата. Со оглед 
на геолошкиот карактер на Пелагонија, но и са-
мата тумба, здравицата е сочинета од ситен пе-
сок настанат пред неколку милиони години кога 
овој регион функционирал како море. Од дното 
на оваа сонда може да се констатира дека некои 
од неолитските тумби биле формирани врз при-
родни благи песокливи возвишенија користени 
како основа за формирање на населбите на првите 
земјоделци во Пелагонија.

Архитектонски структури
Со оглед на тоа што истражуваната сонда беше 

со релативно помали димензии (4х4м), не се нај-
доа поголем број архитектнски структури. Сепак, 
во некои од хоризонтите се констатираа градби и 
археолошки контексти кои даваат битни податоци 
за архитектонските карактеристики во неолитот. 
Што се однесува до средниот век, не се пронај-
де никаква структура која би сугерирала живе-
ење или стопански активности во овој период. Во 
горните два хоризонта се регистрираа канал, спа-
лена земја и мноштво јами кои, за жал, не нудат 
многу информации за животот во средниот век. 
Присуството на јамите потврдува дека тумбите во 
најмала мера, покрај фунерарниот карактер, чес-
то се користеле и за фрлање ѓубре. Останува отво-
рено прашањето дали ова ѓубре било остаток од 
обредите поврзани со погребувањата и комемора-

циите или пак тоа е носено од населбата која била 
во близина. Во однос на овие средновековни јами 
се издвојуват две во кои се открија поспецифични 
наоди. Во едната од нив, при дното се пронајдоа 
останки од куче поставено врз целосно сочуван 
амфорест сад, додека во другата беше пронајден 
голем череп од говедо.

Имајки предвид дека во ниту едно од ископу-
вањата на Могила не се регистрирани станбени 
структури, не може да се потврди дали тумбите во 
средниот век се користеле како населби. Ваквото 
отсуство на градби може да е планирано, или пак 
тие да се уништени со изградбата на новите ре-
центни живеалишта и јавни градби. Секако, таквата 
веројатност може во иднина да се провери со иско-
пување на највисоките точки на тумбата. Од друга 
страна, пелагониските тумби многу често се корис-
тат како гробишта во чија близина се гради црква, 
така што тие добивале статус на свет простор кој 
не бил предвиден за профани активности и живе-
ење. Останува отворено прашањето во која фаза од 
средниот век оваа тумба имала ваков статус и дали 
воопшто го имала, доколку во некои идни истражу-
вања се најдат и живеалишта од овој период.

За разлика од средновековните слоеви, во не-
олитските се констатирани неколку структури и 
јами кои можe да се поврзат со животот во насел-
бата. Имено, во најраниот I хоризонт се пронајде 
полукружна конструкција сочинета од потенки 
колци (Сл. 8 и 9).Ниту во нејзина близина, а ниту 
пак во неолитските хоризонти, не се пронајде по-
големо количество лепеж што би сугерирал на не-
која помасивна структура. Оваа градба со ширина 
околу 2,5 м, би можела да претставува стопански 
објект или пак дел од некакво живеалиште што ги 
нема стандардните обележја на неолитска архитек-
тура градена од преплет и лепеж. Во текот на ис-
тражувањата се регистрираа две фази на градбата, 
така што можеби дошло до нејзино проширување. 
Треба да се напомене дека меѓу два од јужните кол-
ци се пронајде камена секира, што можеби е резул-
тат на нејзино намерно депонирање во овој дел од 
градбата. Тука треба да се истакне дека оваа градба 
е поставена на рамен простор што и озовозможу-
вал стабилна статика на конструкцијата. Веднаш 
после неа теренот нагло паѓа надолу, така што се 
добива впечаток дека просторот на лежи кој град-
бата бил вештачки зарамнет.

Веднаш до овој простор, онаму каде што тере-
нот нагло паѓа, се регистрираше голема концен-
трација на густо поставени колци, помасивни од 
оние од градбата на зарамнетото плато. Може да 
се претпостави дека тие носеле некаква дрвена 
платформа, за која не може да се потврди дали 
била синхрона со градбата на платото. Доколку 
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се изградени во исто време, тогаш е мошне ве-
ројатно тие да биле во заемна функција или пак 
да се подигнати во времето на проширувањето на 
овалната градба. Во случај на независно градење 
на структурата со масивни колци, постои голема 
веројатност таа да сочинува палафитна конструк-
ција. За жал, само мал дел од овие колци е откри-
ен, така што не може да се види целата контура 
на градбата преку која би се утврдил нејзиниот 
облик и карактер. Во секој случај, присуството 
на наколни живеалишта и структури во Пелаго-
нија не треба да се исклучи со оглед на честите 
поплави и околниот мочурлив терен. Дури и во 
периодот после Втората светска војна, вакви на-
колни структури се граделе во Могила, па затоа 
и не треба да се исклучи можноста за постоење 
на градби од овој вид и во неолитот. Секако, тоа 
може да се потврди или негира во некое од идни-
те ископувања, иако бројни синхрони аналогии со 
населби кои биле подигнати покрај вода потврду-
ваат постоење на наколни живеалишта.32

Освен архитектонските структури, во постари-
от неолитски хоризонт се констатираа и неколку 
помали јами. Во едната од нив беа пронајдени 
фрагменти фина керамика, кремено ноже и мал 
откршок од модел на куќа за кого не може да се 
потврди дали припаѓа на варијантите со антропо-
морфен цилиндар. Со оглед на тоа што во прос-
торот околу јамите имаше многу малку архео-
лошки материјал, а во другите јами тој целосно 

отсуствуваше, може да се смета дека погоре на-
ведените предмети биле намерно депонирани во 
јама. Ова може да се третира како една од најра-
ните антропогени активности во истражуваната 
сонда, бидејки после овој слој не се констатираа 
други слоеви со археолошки материјал, туку само 
песоклива земја врз која се формирала тумбата.  

Археолошки материјал
И покрај малите димензии на истражуваната 

сонда, сепак се откри многуброен археолошки ма-
теријал кој дава значајни податоци за стопанскиот 
и духовниот живот на заедниците што ја форми-
рале тумбата и живееле на неа. Како што беше и 
погоре посочено, на локалитетот “Школска Тум-
ба” во Могила се констатирани неколку култури 
хоризонти, кои може да се датираат во неолитот 
и средниот век. И во двата периода е регистриран 
интересен материјал, со тоа што во средниот век 
тој е значително помалуброен во однос на нео-
литскиот. Тоа е сосема очекувано бидејки неолит-
ските слоеви го сочинуваат јадрото на тумбата, 
додека средновековните само се напластуваат врз 
веќе формираната предисториска тумба. Од тие 
причини, многу поголем акцент ќе се стави на 
неолитските наоди додека средновековните само 
елементарно ќе се наведат, а нивното потемелно 
презентирање ќе се изведе во друга пригода.

- средновековни наоди
Што се однесува до средновековните наоди, 

најбројни се фрагментите од керамика. Меѓу нив 

Сл. 9. Полукружна градба од колци во неколку фази на користење 
(Фотографија и илустрација алеш Огорелец и Гоце Наумов)

32 Кузман 2013.
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значително доминираат црепните, кои се глав-
но стандардизирани и без некакви варијации во 
однос на формата и фактурата. Повеќето имаат 
поголеми димензии, дебели ѕидови и најчесто 
се плитки, додека дел од нив имаат еден или два 
отвора во средината (Т.I: 9). Во однос на остана-
тите садови може да се забележи дека најбројни 
се оние со погруба фактура, топчеста форма и 
ретко со декорација составена од бранувани ли-
нии. Меѓу овие садови се издвојува еден целосно 
сочуван амфорест сад,  оставен на дното од една 
поголема јама. Бројот на садовите со фина фак-
тура и т.н. глеѓосана керамика е значително по-
мал, а меѓу нив треба да се истакне еден приме-
рок со човечка претстава, што се смета за реткост 
во средновековната керамика од Македонија (Т.I: 
1). Во контекст на керамичките наоди може да се 
вбројат и неколку лулиња кои очигледно се дати-
раат подоцна во отоманскиот период.

За разлика од керамиката, металните наоди се 
далеку поретки. Од нив најчесто се откривани де-
лови од ножеви, врвови од стрели и шајки. Се уште 
останува нејасно дали овие шајки се остатоци од 
сандаците за починатите, со оглед на тоа што во 
претходните погребувања се пронајдени многу 
средновековни гробови. Во последната кампања 
не беше констатиран ниту еден гроб или пак ос-
танки од погребана индивидуа. Причина за тоа 
може да биде малиот простор предвиден за истра-
жување или пак локацијата на сондата, односно 
нејзината позиција на периферијата на тумбата 
каде што најверојано и немало многу гробови со 
оглед на околниот мочурлив терен. Во таа смисла и 
големиот квантитет на шајки се јавува како после-
дица од ерозијата на земјата и нивното одлевање 
од просторот каде што имало најголема концентра-
ција на гробови и сандаци. Треба да се напомене 
дека не беа пронајдени средновековни градби, така 
што тешко може да се потврди дали овие шајки им 
припаѓаат на некакви конструкции. Исто така, беа 
пронајдени и неколку метални плочки за кои може 
да се претпостави дека се дел од оплата на дрвени 
предмети (сандаци, врати и др.) (T.I: 2).

Меѓу останатите средновековни наоди може да 
се издвојат и неколку стаклени белегзии изведе-
ни со стандардните техники карактеристични за 
овој вид предмети. Тие се изработени од стаклена 
паста која е тордирана за да се добие декорација 
слична на преплет, а често е вметната и боја за 
посилен естетски ефект (T. I: 4, 5). Овие белег-
зии, како и некои други средновековни предмети, 
овозможуваат да се даде попрецизно датирање на 
горните слоеви од тумбата. Така, белегзиите може 
да се датираат од XI до XII век, садот со човечки 
портрет во XII век, металните предмети за оплати 
и копчи од XI до XIII век, разни садови од IX до 

XII век, додека прстените во XV век. Тоа потврду-
ва дека оваа тумба скоро континуирано се корис-
тела од XI до XV век, иако заради отсуството на 
архитектура е нејасно дали функционирала како 
населба или само како некропола.

- неолитски наоди

Со оглед на тоа што тумбата е формирана во 
неолитот, поголемиот број слоеви и хоризонти му 
припаѓаат на овој период. Од тие причини, нео-
литскиот археолошки материјал е далеку поброен 
и поразновиден во споредба со средновековните 
наоди. Тој е сочинет од мноштво керамички са-
дови, дискоидни плочи, кугли за праќа, фигури-
ни, антропоморфни модели на куќи, жртвеници, 
кремени ножиња, камени секири, мелници, из-
мазнувачи, глинени лепчиња, тегови, прешлени 
итн. Деталниот преглед на сите овие наоди бара 
многу поголем простор, така што во оваа пригода 
ќе бидат истакнати нивните основни обележја, а 
со цел да се добие првичен увид во стопанскиот и 
духовниот живот на неолитските заедници што ја 
населувале оваа тумба во Могила. Затоа, во оваа 
пригода тие нема да се презентираат детално спо-
ред своите типолошки карактеристики и контекст 
во хоризонтите, туку обопштено ќе се посочат 
нивните главни одлики.

Керамичките садови го сочинуваат најголеми-
от број наоди и затоа токму кај нив има најмно-
гу варијации во однос на изработката и изгледот. 
Општо земено, керамичката продукција на овој 
локалитет ги следи техничките и стилските тра-
диции на неолитската керамика во Пелагонија и 
во голема мера се надоврзува на типовите дефи-
нирани во текот на претходните истражувања во 
Могила. Како и на другите неолитски локалитети, 
така и на „Школска Тумба“ доминира монохром-
ната керамика со повеќе типови на топчести са-
дови. Оние од постариот хоризонт имаат перваз 
благо вовлечен навнатре, така што целосно со-
одветствуваат на типологијата карактеристична 
за ранонеолитските садови на Балканот (T.V: 4, 
5; T. VI: 2-5). Присутни се и такви садови на кои 
первазот им е извлечен нанадвор, што е обележје 
карактеристично за оние со фина фактура и тенки 
ѕидови (T.IV: 2; T.VI: 1). Кај некои топчести садо-
ви первазот е краток и вертикално подигнат наго-
ре, додека други имаат висок цилиндричен врат 
вообичаен и за подоцнежните фази на Велушко-
породинската група (T.III: 1; T.V: 1,2). 

Бројот на биконичните садови е помал, и тие 
се присутни во обата неолитски хоризонти (T.IV: 
2).И за нив е карактеристично тоа што најчесто 
имаат фина фактура и тенки полирани ѕидови 
покриени со црна и темносива боја. Покрај овие 
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садови, присутни се и отворени паници со груба 
или фина фактура, а кои не ретко имаат и поголе-
ми димензии (T.III: 3-5; T.IV: 3; T.VI: 6). Дната на 
повеќето садови се вообичаено рамни, иако во не-
кои случаи тие се благо издигнати. Во контекст на 
дната на садовите треба да се спомнат и неколку 
со нозе од ритони, односно садови со 3 или 4 нозе 
(T.VII: 1, 2). Рачките на садовите се исклучител-
но ретки, што е карактеристика за повеќето рано 
и среднонеолитски локалитети во Пелагонија. 
Некогаш се присутни петличести апликации кои 
би можеле да функционираат како рачки, иако не 
треба да се исклучи и нивната декоративна уло-
га. За разлика од нив, елипсовидните апликации 
со тенки вертикални и хоризонтални перфорации 
воопшто не се среќаваат, што и не изненадува би-
дејки тие почесто се сретнуваат меѓу другите не-
олитски култури во Македонија, но и пошироко 
на Балканот. 

Што се однесува до фактурата на садовите, иако 
доминираат оние со груба изведба, сепак не е во-
општо мал бројот на таквите што имаат полирана 
површина. Меѓу садовите со груба фактура најчес-
ти се монохромните чинии со широко отворен пер-
ваз, кои се некогаш покриени со кремаста, кафена 
и сива боја (T.III: 4, 5; T.IV: 3; T.VI: 6). Нивните 
димензии варираат, иако многу почесто се израбо-
тувале поголеми садови кои веројатно се користеле 
за чување и готвење на храната. Садовите со фина 
фактура вообичаено имаат темноцрвена, окер и 
сива боја, а во помладиот неолитски хоризонт до-
минираат оние со црна боја и полирана површина. 
Голем дел од нив се топчести садови со тенки ѕи-
дови, а поретко има и со биконичен профил.

Како во рамките на формите, така и во доме-
нот на декорацијата постојат разни вариетети. 
Некои од садовите со груба фактура имаат бар-
ботин декорација изведена преку слободно нафр-
лање на влажната глина или пак со формирање на 
орнаменти од линии со прсти што се движат во 
неколку правци– т.н. организиран барботин (T.II: 
4; T.III: 4, 5; T.IV: 3; T.V: 5). Барботинот секогаш 
се нанесува во просторот под первазот на садот 
што сугерира и на неговата практична улога. На 
неколку груби садови регистрирана е декорација 
со аплицирани тенки ленти втиснувани со прсти, 
при што се добива ефект на врвца. Овој орнамент 
е карактеристичен за повеќето неолитски локали-
тети во Македонија и на Балканот, а продолжува 
да се користи и подоцна во останатите предисто-
риски периоди. Покрај аплицираните орнаменти, 
на грнчаријата од Могила се присутни врежува-
на декорација со тенки плитки линии и импресо 
втиснување со нокти (Т.V.: 3).. За разлика од укра-
сувањето со барботин, овие декоративни техники 
се многу поретки. 

Сличен е соодносот и со сликаните садови ко-
ишто се исто така поретки. Сликаната декорација 
е изведена со бела боја и најчесто е сочинета од 
тенки прави и извиени линии карактеристични за 
фазите Велушина-Породин I-IV (Т.VI: 5; T.VIII: 
2). Ваквото ретко присуство на бело сликана кера-
мика не изненадува бидејки истражуваната сонда 
се лоцираше на самата периферија од населбата. 
археолошките слоеви и хоризонти во тој дел се 
помали, а воопшто периферијата е дел од насел-
бата каде што животот и не бил толку интензивен 
како во нејзините централни делови. При иско-
пувањата од 1970-те години, кога се истражувал 
централниот простор на тумбата, пронајден е по-
голем број сликани садови со карактеристични 
мотиви од раниот неолит во Пелагонија.33

За разлика од продукцијата на керамичките 
садови, сите останати видови предмети се дале-
ку поретки. Меѓу нив се разни видови орудија 
со практична намена и предмети кои се корис-
теле во симболичката комуникација и обредите. 
Што се однесува до втората група наоди, во неа 
спаѓаат фигурините, антропоморфните модели 
на куќи и моделите на куќи изработени како ма-
сички, односно т.н. „жртвеници“. Фигурините ги 
сочинуваат неколку антропоморфни и зооморфни 
претстави изработени во доменот на пелагониски-
те неолитски традиции. антропоморфните фигу-
рини имаат мали димензии и најчесто се сочувани 
нивни остатоци од глави и нозе. Главите се стили-
зирани и вообичаено имаат приказ на нос, што е 
воедно единствениот присутен елемент од лице-
то. На една од овие фигурини е сочуван и дел од 
торзото на кое има врежани линии, како и десна 
рака во која е направена перфорација. Нозете се 
изработени во рамките на стандардите, без особе-
но нагласување на стеатопигијата. Едната нога е 
порозна и затоа е оштетена во голема мера, доде-
ка другата има шуплива внатрешност. За разлика 
од нив, друг таков наод претставува составен дел 
од десната половина на фрагментирана фигури-
на (T.VII: 3). Ваквото намерно фрагментирање на 
фигурините е присутно и во Пелагонија, иако тоа 
многу почесто се применувало во другите дело-
ви на Македонија.34 Од зооморфните фигурини 
е пронајден само еден примерок (T.VII: 4), и тоа 
рогато животно што е познато и од постарите ис-
копувања.35

Во рамките на човечките претстави спаѓаат и 
антропоморфните модели на куќи. Од нив се про-
најдени неколку фрагменти на цилиндри и делови 

33 Симоска и др. 1979.
34 Naumov 2014a; Наумов 2015.
35 Симоска и Санев 1976; Симоска и др. 1979.
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од покривите и ѕидовите на куќите. На еден од по-
добро сочуваните антропоморфни цилиндри при-
сутно е лице, вметнато во триаглесто поле што 
всушност преставува вилица чиј крај завршува со 
уво (T.VII: 8). Ова обележје е карактеристично за 
антропоморфните модели во Пелагонија.36 Очи-
те и устата се изработени од елипсести аплика-
ции, додека носот е откршен. Што се однесува до 
претставите на носот, пронајден е фрагмент кој е 
можеби составен дел од овој вид наоди, иако тој 
мошне наликува на деловите од лицето присутни 
на антропоморфните садови. При ископувањата 
се откриени и неколку парчиња од задниот дел на 
главата, каде што се забележува петличеста апли-
кација и ребро на тилот, вообичаено за антропо-
морфните модели на куќи во Македонија (T.VII: 
5). Од внатрешната страна е присутно вертикално 
каналче кое води кон отворот на темето, како и не-
колку хоризонтални вдлабнувања кои настанале 
како резултат на дрвената арматура што се корис-
тела за изработка и обезбедување статика на ци-
линдарот. Од антропоморфните модели на куќи 
се пронајдени неколку парчиња што припаѓале 
на покривот каде што се аплицирани декоративни 
мотиви типични за овие наоди, а коишто најве-
ројатно ги претставуваат здолништата на прика-
жаните ликови или пак теговите поставувени на 
покривите од неолитските куќи (T.VII: 7). 

Моделите на куќи во Пелагонија немаат само 
антропоморфни обележја, туку тие често преста-
вуваат мали масички со архитектонски каракте-
ристики, во археолошката литература популарно 
именувани како „жртвеници“.37 Овие мошне спе-
цифични наоди за Пелагонија се пронајдени и во 
Могила, и тоа во најраните слоеви од населбата. 
Еден ваков фрагмент е откриен во мала јама, вко-
пана во песокливата здравица врз која се подигнала 
тумбата (Т.VII: 6). Тука треба да се напомене дека 
вакви триаглести мотиви се подеднакво присутни 
и на антропоморфните модели на куќи, така што во 
овој момент е тешко да се определи неговата точна 
припадност. Имајки предвид дека антропоморфни-
те варијанти и „жртвениците“ претставуваат живе-
алишта или стопански објекти, може да се смета 
дека ваквото депонирање на фрагмент од модел на 
куќа подразбира одредена форма на симболичка 
активност. Меѓу наодите што може да имаат сим-
болички обележја спаѓа и едно глинено лепче скр-
шено наполу (Т.VIII: 9). Ова е карактеристика што 
често се појавува на овие неолитски наоди во Ма-
кедонија, така што може да е резултат на одреден 
обреден гест поврзан со функцијата на лебот.38

Орудијата претставуват поголема група наоди 
изработени од глина и камен. Меѓу глинените 
наоди се многубројни кружни плочки, моделира-
ни од парчиња на скршени садови. Некои од нив 
имаат перфорација во средината, а се среќаваат и 
такви на кои се забележуваат и остатоци од бело 
сликана декорација (T.VIII: 1-3, 5). Нивната функ-
ција уште останува нејасна, иако се претпоста-
вува дека се користеле како супструкција за по-
довите или пак имале улога на тегчиња.39 Што се 
однесува до теговите, тие имаат конусна форма, 
а на некои се забележува и врежана декорација 
(T.VIII: 4). Овие тегови најверојатно се користе-
ле за рибарски мрежи или пак биле употребува-
ни при ткаењето, но недостигаат траги од нивно 
користење што би ја потврдиле ваквата намена. 
Во контекст на ткаечките активности може да се 
вклучат и топчестите прешлени пронајдени во 
неколку слоја. Меѓу глинените наоди со практич-
на примена се издвојуваат и проектилите за праќа 
коишто претставуваат една од најбројните групи 
на наоди. Тие се препознатлива карактеристика 
на неолитското стопанство во Пелагонија, иако 
се мошне ретко присутни или сосем отсуствува-
ат на другите локалитети во Македонија. Нивната 
елипсовидна форма и големина се стандардизи-
рани и воопшто не отстапуваат од традициите на 
изработка (T.VIII: 6-8).

Камените алатки најчесто ги сочинуваат кре-
мените ножиња и секирите од базалт, риолит и 
серпентинит. Меѓу кремените ножиња има и так-
ви кои се изработени од т.н. меден кремен, додека 
нивната форма е најчесто тенка и долгнавеста, об-
рабена на краевите со мали засеци (T.IX: 2-4). Дел 
од овие кремени алатки имаат помали димензии 
и мошне веројатно се вметнувале во дрвени или 
коскени оски, коишто се користеле како српови. 
Секирите исто така се изработуваат во домен на 
востановените стандарди. Тие вообичаено имаат 
помали и средни димензии со правоаголна фор-
ма која никогаш не е долгнавеста (T.IX: 5-7). Тоа 
може да укаже на нивното често користење или 
пак на евентуалната социјално-симболичка функ-
ција, што единствено би можело да се потврди 
преку идни потемелни анализи. Во рамките на ка-
мените алатки се вбројуваат и неколку помасивни 
измазнувачи што се користеле за оформување и 
острење на ножињата и секирите (T.IX: 8). За раз-
лика од камените алатки, орудија од коска не беа 
пронајдени, освен еден обработен дел од еленски 
рог чија функција не може да се потврди.

36 Naumov 2014b.
37 Naumov 2011.
38 Naumov 2008. 39 Симоска и Санев 1975.
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Заклучок

Ископувањата на „Школска Тумба” во Могила 
изведени во 2014 година, во голема мера ги по-
тврдуваат сознанијата добиени од истражувањата 
на овој локалитет во 1977 година.40 Разликата е 
само во определување на културните хоризонти, 
односно во дефинирањето на уште еден подоцне-
жен што припаѓа на горните слоеви од населбата. 
Во таа смисла, може да се потврди дека се работи 
за тумба која се формирала во раниот неолит и 
траела до неговите крајни фази, за потоа да биде 
потворно населена дури во средниот век. Оста-
тоци на материјал од останатите предисториски 
периоди или антиката не е констатиран, иако се 
спомнуваат наоди од бронзеното време на други 
тумби во Могила, како што се “Тумба Средсело” 
и “Роњевска Тумба”.41 Во таа смисла и “Школска 
Тумба” се вклопува во традициите на дел од тум-
бите во Пелагонија каде што има нивно корис-
тење единствено во неолитот и во средниот век. 
За разлика од нив, неколку други имаат контину-
итет од неолитот до енеолитот или до бронзеното 
време, но за ниту една не е познато дека била ко-
ристена и во железното време.42

Што се однесува до географските обележја на 
“Школска Тумба”, може да се потврди дека таа е 
подигната на песоклива алувијална по која малку 
се издигнувала од локалниот релјеф. Тоа било до-
бра можност првите земјоделци во Пелагонија да 
ја изберат оваа локација за формирање на поголе-
ма тумба во исклучително мочурливиот простор 
од овој дел на котлината. Тоа овозможувало рела-
тивно брзо обезбедување на ресурси и храна од 
околните шуми, реки и езерца, како и плодни по-
лиња со житарици кои имале добар принос. Затоа 
и не зачудува фактот што во близина на овој лока-
литет се подигнати десетина предисториски тум-
би. Како што беше дискутирано и во воведниот 
дел од трудов, за некои од нив, како што се „Тум-
ба Средсело”; „Тумба Селска Црква” и „Школска 
Тумба”, може да се потврди дека претставувале 
дел од една поголема тумба која со модерниза-
цијата на селото Могила била расчленета на не-
колку помали. Вакви поголеми тумби се познати и 
на други места во Пелагонија, а неодамна беа ре-
гистрирании големите површини што ги зафаќале 
тие некогаш.43 Имајки го ова предвид, “Школска 
Тумба” била составен дел од овој поголем лока-
литет, што е потврдено преку сличностите на не-

олитскиот материјал добиен од ископувањата на 
“Тумба Средсело” во 1975 година.44

Според карактеристиките на материјалот може 
да се потврди дека оваа тумба била за првпат насе-
лена во раниот неолит, што јасно се следи и преку 
дел од керамичкиот материјал, но и преку С-14 
датациите кои беа неодамна калибрирани.45 Спо-
ред ваквите калибрирани дати, оваа тумба била 
за првпат населена при крајот на седмиот или по-
четокот од шестиот милениум п.н.е. (меѓу 6253 и 
5558 calBC со 95,1% веројатност). Со радиокар-
бон-анализите e потврден и живот во преодни-
от период меѓу VI и V милениум п.н.е., односно 
меѓу 5391 и 4683 calBC со 92,8% веројатност (Сл. 
10). Оваа датација сосем се совпаѓа со почетокот 
на локалитетите “Велушка Тумба” и “Тумба” кај 
Породин, како и “Чука” кај Тополчани.46 Иако 
овие дати се базирани на мал број примероци кои 
остануваат дискутабилни, барем засега може да 
се потврди дека неолитските заедници во Пелаго-
нија ги формирале своите први населби во сами-
от почеток на шестиот милениум. Секако, ваквите 
согледувања може значително да се променат во 
иднина со анализи на нови примероци од овие ло-
калитети. Во текот на ископувањата на “Школска 
Тумба” беа земени повеќе примероци кои после 
завршените анализи ќе ги потврдат или коригира-
ат постојните сознанија за хронологијата на оваа 
неолитска населба.

Како што беше и погоре посочено, раниот не-
олит може да се констатира и преку керамичкиот 
материјал. Имено, за најраните фази на населба-
та се карактеристични бело сликаните садови со 
издолжени линии од покомплексни композиции, 
а како што сугерираат наодите од претходните 
ископувања, истовремено се прикажувале и т.н. 
сигми и прстестите мотиви.47 Во оваа фаза најм-
ногу се регистрираат топчести садови и лонци со 
изразена биконичност веднаш после первазот, а 
поретко се присутни и отворените чинии. Тие се 
декорирани со импресо мотиви и неколку видови 
барботин. И следниот хоризонт содржи јасни не-
олитски обележја, меѓутоа тој е нарушен од сред-
новековните јами. Според С-14 анализите, тој би 
требало да припаѓа во преодниот период меѓу 
VI и V милениум, но секако содржи и материјал 
кој може да се датира порано, во средината на VI 
милениум. Иако во овие фази се продолжува со 
некои од претходните керамички традиции, сепак 
треба да се истакне дека во голема мера е зголе-

40 Тодоровиќ и др. 1980.
41 Симоска и др. 1979; Симоска 1996a.
42 Симоска и Санев 1976.
43 Наумов и Стојкоски 2015; Naumov in print.

44 Симоска и др. 1979.
45 Naumov in print.
46 Наумов 2009; Naumov 2015; Naumov in print. 
47 Симоска и др. 1979; Тодоровиќ и др. 1980.
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мено производството на фина црно полирана ке-
рамика, често со биконична форма и низок перваз 
извиен нанадвор. Освен овие наоди, се уште ос-
тануваат во честа употреба топчестите садови со 
бело сликани мотиви (ромбови, прави и извиени 
линии), а уште поинтензивно е присуството на 
барботинот. 

Во претходните ископувања е констатиран и III 
културен хоризонт со неолитски карактер и сред-
новековна керамика, меѓутоа, во периферниот дел 
на тумбата (каде што се истражуваше во 2014 го-
дина), овој хоризонт е значително нарушен и из-
обилува со средновековни наоди. При последни-
те истражувања е регистрирано присуство на IV 
културен хоризонт, меѓутоа, тој може да се смета 
како рецентен. Во него е испомешан археолошки 
материјал од неолитот, средновековието и 20 век. 
При ископувањата на централниот дел од оваа по-
голема тумба, која формално припаѓа на “Тумба 
Средсело”, констатирани се и неколку фрагменти 
од бронзеното време, меѓутоа такви наоди во пе-
риферниот дел на населбата не беа констатирани.

Во ранонеолитските фази се документирани и 
неколку архитектонски структури и модели. Што 
се однесува до градбите, во најдолните слоеви 
беше регистрирана полукружна конструкција од 
колци поставена на израмнето плато, а веднаш под 

неа остатоци од градба со помасивни колци, која 
можеби била синхрона или подигната подоцна. 
Ваквите градби не се претходно регистрирани на 
други неолитски локалитети во Пелагонија, ве-
ројатно заради фактот што претежно се истражу-
вале централните делови од населбите. Со оглед 
на малите димензии, може да се претпостави дека 
ваквите конструкции на периферијата на тумба-
та имале стопански карактер. Овој дел од Пела-
гонија бил мочурлив регион, така што е мошне 
веројатно да се граделе и палафитни структури за 
да се заштитат населението, добитокот или жита-
риците од водните наноси. Такви градби се поди-
гале на периферијата од селото Могила дури и во 
втората половина на XX век. И покрај сушењето 
на мочурливите езерца во истиот период, сепак 
овој простор е се уште под влијание на вода, што 
беше потврдено и со големите поплави во зимата 
во 2015 година. 

И моделите на куќи се регистрирани во најдол-
ните слоеви на населбата, а еден таков фрагмент 
бил намерно депониран во помала јама вкопана 
во здравицата, односно во основата врз која е по-
доцна подигната засега најстарата конструкција 
регистрирана во Могила. Тоа потврдува дека кул-
тот кон живеалиштата или стопанските објекти, 
кој е особено карактеристичен за Пелагонија, бил 

Сл. 10. Графикони со датации за локалитетот „Тумба Средсело“ во Могила (Калибрирање: Гоце Наумов)
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установен уште во најраните фази на неолитот од 
овој регион. Тоа секако го потврдуваат и синхро-
ните наоди од други локалитети во Пелагонија, 
како што се тумбите кај Породин, Оптичари, 
Тополчани и др. За разлика од овие архитектон-
ски модели, нивните антрпоморфни варијанти се 
појавуваат малку подоцна, како во Могила, така и 
на останатите неолитски населби во Пелагонија. 
Оние пронајдени на “Школска Тумба” ги содржат 
вообичаените карактеристики на модели со ма-
сивни цилиндри и лице аплицирано во триаглес-
то поле со бадемасти очи, како и “здолниште” на 
покривот од куќата. Во контекст на антропомор-
фните претстави може да се вбројат и неколку 
фигурини кои не отстапуваат многу од пелагони-
ските традиции, а една од нив дури има обележја 
на намерно фрагментираните фигурини, што е 
поретка појава во споредба со другите региони од 
Македонија.48 Што се однесува до алатките, нема 
особени разлики во однос на останатите пелаго-
ниски локалитети, така што најбројни се проек-
тилите за праќа, дискоидните плоки, секирите и 
кремените ножиња.

Според приложеното, може да се заклучи дека 
централната неолитска тумба во Могила, чиј дел 
претставува и “Школска Тумба”, е еден од најго-
лемите и најмасивните локалитети од овој период 
во Пелагонија. Според мерењата од ископувањата 

на неговиот централен дел во 1977 година, виси-
ната на оваа тумба изнесува 6,09 метри, иако во 
археолошката карта на Македонија се наведени 
6,90 метри.49 Ваквата големина на населбата не 
изненадува, со оглед на нејзиниот централен ка-
рактер во однос на неколку помали тумби реги-
стрирани во нејзина непосредна близина. Освен 
петте веќе познати тумбиња, во рекогносцирања-
та од 2015 година беа откриени уште две нови.50 
Тоа ја потврдува централната позиција на тумбата 
во овој дел од Пелагонија, околу која гравитирале 
неколку помали населби подигнати во неолитот 
или во некоја од следните етапи на предисторија-
та. Вакви центри се познати на неколку други 
места во Пелагонија, така што може да се кон-
статира дека тие имале некаков примат и важна 
улога во економската комуникација. Останува по-
натаму да се истражува каков бил карактерот на 
централната тумба во Могила во однос на неолит-
ските процеси и дали помалите тумби околу неа 
биле синхрони или се основале подоцна. Во секој 
случај, нејзината позиција, како и археолошкиот 
материјал, потврдуваат дека оваа населба уште 
во раниот неолит била во сообразност со нови-
те текови на првите земјоделци во Пелагонија и 
значително придонесувала во зацрвстувањето на 
економските стандарди и симболичките принци-
пи карактеристични за овој период.

48 Наумов 2015

49 Симоска и др. 1979; Симоска 1996а.
50 Наумов и Стојкоски 2015; Naumov in print.
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The excavation of “Školska Tumba “in Mogila 
carried out in 2014, confirms the knowledge from the 
research in 1977. The differences are only in the de-
termination of the cultural layers, namely in defining 
an additional older layer, on the upper stratum of the 
settlement. In this sense it can be confirmed that this 
is a tumba, created during the Early Neolith Period, 
and continued to its last phase, and was settled again 
in the Middle Ages. Material remains from the rest 
of the Prehistoric periods and the Antiquity were not 
established, although finds from the Bronze Age are 
mentioned in different tumbae in Mogila, like “Tum-
ba Sredselo” and “Ronjevska Tumba”. Additionally 
“Školska Tumba“, joins together the traditions of 
other tumbae in Pelagonia, which were used in the 
Neolithic period and the middle Ages. Dissimilar to 
them, some tumbae had continuity to the Eneolithic 
and the Bronze Age, yet not one is known that was 
used in the Iron Age.

 The geographic features of “Školska Tumba “had 
showed that it was built on a sandy alluvial depos-
it was raised from the local foundation. This was a 
great advantage for the early farmers in Pelagonia to 
choose the larger tumba in the swampy space in this 
part of the valley. This allowed a fast way of obtaining 
resources, food from the nearby forests, rivers, and 
lakes, as well having flourishing cornfields.  Remark-
able is the fact that near these sites some ten prehis-
toric tumbae existed. As discussed in the introduction 
of the paper, some of them like “Tumba Sredselo”; 
Tumba Selska Crkva”, and “Školska Tumba”, where 
part of a greater tumba which by modernization of 
the village of Mogila was divided into sever small 

ones. Such large tumbae are known in other places 
of Pelagonia, and recently were registered large areas 
which they had occupied. Having in mind, “Školska 
Tumba” was once part of a larger site, had been veri-
fied by the similarities of the Neolithic finds from the 
excavation of “ Tumba Sredselo” in 1975.

According to the characteristics of the materials 
from the tumba it can be validated  it was the first 
settlement from the Early Neolithic Period, that is 
followed by the pottery finds, and also by calibrated  
C-14 analysis . From the calibrated data, this tumba 
was settled for the first time at the beginning of the 
sixth millennium B.C., and confirmed with the radio-
carbon dating   life occurred in the transition period 
between the 4th and the 5th millennium B.C. (fig.10). 
This dating is in agreement with the beginning of the 
sites “Veluška Tumba” and “Tumba” near Porodin, 
as well as “Čuka” by Topolčani. Although this data 
is based on small number of samples which are open 
to questioning, at this time it can be confirmed that 
the Neolithic settlements in Pelagonia had their first 
settlements at the beginning of the sixth millennium. 
In the future, this observation may change with the 
analysis of new samples from these sites. At “Školska 
Tumba” during the excavation several examples were 
taken, which after the analysis will confirm, or give 
rectification on the present knowledge of this Neo-
lithic settlement.

The Early Neolithic period can be stated also with 
the pottery finds. The characteristic white painted 
pottery with elongated lines of more complex com-
positions belong to the early phase, and like in the 
previous excavations these finds suggest they are also   
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present  with the sigma patterns  and ring motives . At 
this phase a ball shaped vessels were registered, and 
pots with a conveyed biconical feature from the rim, 
open plates are less present. They are decorated with 
an impresso motive and with several types of barbo-
tine use. The next layer also has distinct Neolithic 
features, although it was disturbed by the medieval 
pits. Through the analysis of 

C-14, this layer belongs to the transition period 
of the 6th and the 5th millennium, however contain-
ing materials that can be dated earlier, namely to the 
middle of the 6th millennium. Although these phases  
have continuity in the earlier pottery tradition, there 
is a great enlargement of fine black polished pot-
tery with biconical form with small rim which is ex-
tended outward. Beside these finds, the use of ball 
shaped vessels is common with white painted mo-
tives (rhomboid, straight and winding lines) and even 
more present the use of barbotine.

The previous excavation has confirmed an III cul-
tural layers with Neolithic characteristics and with 
medieval pottery, however in the outskirts of the 
tumba (excavated in 2014), and this layer was dis-
turbed and has many medieval finds. During the last 
excavations an IV cultural layer was confirmed, yet 
it may be assumed as recent one. This layer is mixed 
with finds from the Neolithic, Medieval, and from 
the 20th century. The excavation in the central part 
of the larger tumba belongs to the “Tumba Sredselo”, 
where some fragment from the Bronze period were 
found, but not found in the outskirts of the settlement.

Several architectural structures and models are 
documented in the early Neolithic phase. In reference 
to the buildings, in the lowest layers a semicircular 
construction with  stilt  was located placed on a lev-
eled plateau , and below  the remains of another edi-
fice with a more massive stilts from the same period,  
or  may be constructed later. This type of buildings  
are not registered earlier on other Neolithic sites in 
Pelagonia, probably since only the central parts of 
the settlements were only researched. As result of the 
small sizes, we believe these constructions in the out-
skirts of the  tumba had commercial character. This 
part of Pelagonia was a swampy area, and that is why 
palafitte structures were made to protect the dwell-
ers, cattle and the grains from danger of water. These 
types of dwellings were built in the outskirts of the 
village Mogila even in the second half of the 20th 
century. During the same period, besides the drying 
of the marsh lakes, this space even now is under the 
influence of water, as verified with the great flood in 
the winter of 2015.

Models of house were registered in the lowest 
level of the settlement, and  such a fragment was  de-
liberately deposited in a smaller pit in the  finishing  
ground, namely on the layout of the oldest construc-
tion that was recorded in Mogila. This confirms that 
the cult of the dwellings and commercial structures 
was characteristic for Pelagonia, and was establish in 
the early phase of the Neolithic period in this region. 
This also certifies the synchronized finds from other 
sites in Pelagonia, like the tumbae in Porodin, optičari, 
Topolčani and others. Different to these architectural 
models, the anthropomorphic variations appear later, 
like in Mogila, as well as in the other Neolithic settle-
ments in Pelagonia. Those found at “Školska Tumba” 
have the same characteristics of massive cylinder and 
face applied on a triangular form, eyes with almond 
shape, and a “skirt “on the roof of the house. In context 
of the anthropomorphic images some figurines can be 
noted which do not retreat the Pelagonia tradition, and 
one of them has the feature of an intentionally frag-
mented figurine, a rare appearance in comparison to 
other regions in Macedonia. In reference to the tools, 
there are no special differences in the other sites in Pel-
agonia, most numerous are the projectile slings, disc 
plates, axes and flint knifes.

From the contribution, we can deduce that the 
central Neolithic tumba at Mogila, where “Školska 
Tumba” is part, is one of the largest and most mas-
sive sites of this period in Pelagonia. According to 
the measuring from the excavation and its central 
part in 1977, the high of this tumba was 6, 09 meters, 
although in the Archeological map of Macedonia is 
noted as 6, 90 meters. Surprising is the great size of 
the settlement, having in mind the central character 
and with reference to the smaller tumbae registered 
in its vicinity.  The archaeological field surveys from 
2015 revealed two more tumbae, from the previously 
acknowledged five. This confirms the central posi-
tion of the tumba in this part of Pelagonia, to which 
gravitated the smaller settlements in the Neolithic pe-
riod, or in other phase of the prehistory. Such centers 
are known in other places in Pelagonia, establishing 
that they had a prime place and role in the econom-
ic communication.  The researched the character of 
the central tumba at Mogila will remain in frames of 
the Neolithic processes, and why the smaller tum-
bae around where synchronized or were made later. 
Likewise, the position, the archeological finds ,also 
confirm that this settlement was in agreement in the 
early Neolithic period  with the new flow of the first 
farmers of Pelagonia, having contribution in securing 
the economic standards and the symbolic principal’s 
that were characteristic for this period.
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Табла I: Средновековни наоди од Могила: 1. антропоморфен портрет на фрагмент од сад (ш-5.9 см); 2. Бронзена 
оплата (в-5.6 см); 3. Керамичко луле (в-3.7 см); 4. Белегзија од стаклена паста (ш-5.0 см); 5. Белегзија од стаклена 
паста (ш-3.8 см); 6. Керамичен сад (в-7.8 см); 7. Метален врв од стрела (ш-7.1 см); 8. Керамична црепна (ш-17.4 
см); 9. Керамична амфора (в-43.9 см). (Фотографии: Гоце Наумов).



88

Табла II: Неолитски садови од Могила: 1. СЕ 51 (р-9.0 см); 2. СЕ 39 (р-10.0 см); 3. СЕ 49 (р-11.0 см); 4. СЕ 48 (р-
10.5 см); 5. СЕ 39 (р-13.0 см).* СЕ = стратиграфска единица. (Илустрации: Гоце Наумов).
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Табла II: Неолитски садови од Могила: 1. СЕ 64 (р-4.0 см); 2. СЕ 49 (р-5.5 см); 3. СЕ 49 (р-5.5 см); 4. СЕ 48 (р-16.0 
см); 5. СЕ 48 (р-14.0 см). * СЕ = стратиграфска единица. (Илустрации: Гоце Наумов).
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Табла III: Неолитски садови од Могила: 1. СЕ 55 (р-5.5 см); 2. СЕ 55 (р-9.0 см); 3. СЕ 55 (р-18.0 см). * СЕ = 
стратиграфска единица. (Илустрации: Гоце Наумов). (Илустрации: Гоце Наумов).
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Табла V: Неолитски садови од Могила: 1. СЕ 55 (р-9.0 см); 2. СЕ 55 (р-9.0 см); 3. СЕ 55 (р-8.0 см); 4. СЕ 55 (р-16.5 
см); 5. СЕ 55 (р-14.0 см); * СЕ = стратиграфска единица. (Илустрации: Гоце Наумов).
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Табла VI: Неолитски садови од Могила: 1. СЕ 60 (р-9.0 см); 2. СЕ 60 (р-13.0 см); 3. СЕ 61 (р-6.5 см); 4. СЕ 63 (р-
11.0 см); 5. СЕ 60 (р-13.0 см); 6. СЕ 60 (р-13.5 см). * СЕ = стратиграфска единица. (Илустрации: Гоце Наумов).
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Табла VII: Неолитски садови, фигурини и антропоморфни модели на куќи од Могила: 1. профил (в-9.7 см); 2. СЕ 
23 (в-10.1 см); 3. СЕ 55 (в-4.5 см); 4. СЕ 38 (в-4.8 см); 5. СЕ 2 (в-6.1 см); 6. СЕ 64 (р-4.1 см); 7. СЕ 55 (ш-5.7 см); 8. 
СЕ 57 (в-13.2 см). * СЕ = стратиграфска единица. (Илустрации: Гоце Наумов).
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Табла VIII: Неолитски дискови, тег, проектили, керамичко лепче и мелница од Могила: 1. СЕ 38 (ш-4.2 см); 2. СЕ 48 
(ш-3.8 см); 3. СЕ 40 (ш-6.4 см); 4. СЕ 3 (в-5.6 см); 5. СЕ 49 (ш-2.9 см); 6. СЕ 3 (ш-4.7 см); 7. СЕ 30 (ш-4.8 см); 8. СЕ 
61 (ш-4.3 см); 9. СЕ 31 (ш-10.2 см); 10. СЕ 34 (27.9 см). * СЕ = стратиграфска единица. (Фотографии: Гоце Наумов).
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Табла IX: Неолитски диск, ножиња, секири и мелница од камен: 1. СЕ 38 (ш-5.8 см); 2. СЕ 49 (в-3.9. см); 3. СЕ 39 
(в.-5.6 см); 4. СЕ 55 (в-4.4 см); 5. Профил (ш-6.3 см); 6. СЕ 49 (ш-3.2 см); 7. СЕ 49 (ш-7.6 см); 8. СЕ 38 (ш-15.7 см). 
* СЕ = стратиграфска единица. (Фотографии: Гоце Наумов).
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