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По половина година од 
промовирањето на со-
работката со Фонда-

цијата CISS од Општина Па-
лер мо, Сицилија, за истра жу-
вање на Римскиот форум на 
локалитетот Стоби, на голе-
мо задоволство на архео ло-
зите, резултатите покажуваат 
дека во градот постоел впе-
чатлив богат живот и во рим-
скиот период. Проектот "Рим-
ски форум" има цел систе-
матски да ја истражи, зашти-
ти и да ја презентира оваа 
комплексна јавна градба, ко-
ја по степен на зачуваност е 

Според податоците добиени од истра жу-
вањата, Римскиот форум активно функ цио-
нирал во II-III век, а постојат индиции дека 
неговата изградба се одвивала кон крајот на 
I век.

Деловите од овој вреден материјал, кој на 
Римскиот форум му давал особена раскош и 
го потврдувал неговото значење, сега се от-
криваат, собираат, класифицираат, докумен-
тираат, складираат, за во иднина, кога об-
јектот ќе биде комплетно завршен, да бидат 
вратени на местото од каде што потек ну-
ваат.

единствена не само во на ша-
та земја туку и во целиот ре-
гион. Проектот е предвиден 
како долгорочен и воедно, 
по крај истражувањата на 
овој дел од Стоби, значи на 
Римскиот форум, вклучено е 
и реновирање на музејската 
поставка, која е многу битен 
сегмент во развојот на се-
вкуп ната туристичка презен-
тација на Стоби. Во реали за-
цијата на проектот партнер-
ски партиципираат Фонда-
цијата CISS од Општината Па-
лермо и Министерството за 
култура на Македонија. 

НОВИ СОЗНАНИЈА

Со најновите истражувања 
во античкиот локалитет Сто-
би од страна на екипа архео-
лози од Музејот на Маке до-
нија и од Националниот кон-
зерваторски центар открие-

рак тер и дека претставува 
дел од 'Форумот'. Годинава, 
со от кривањето на југозапад-
ни от и на северозападниот 
агол од градбата, утврден е 
габа ри тот на објектот со вкуп  -
на површина од околу 800 
мет ри квадратни. Досегаш-
ните истражувања на овој 
про стор, кои се одвиваат ју-
го за падно од бедемот, пока-
жаа дека се работи за осо-
бено голем објект со рас-
кошни ар хитектонски реше-
нија и ре лјефни орнаменти, 
кои ги над минуваат провин-
циските рамки и повторно го 
на гла суваат своето значење 
на гра дот Стоби и на целиот 
ре гион. Ѕидовите од градбата 
биле украсувани со мер мер-
на оплата, а арките од ни ши-
те со профилирани мермер-
ни украси. На некои од овие 
делови од архитектонската 
пластика, како и на деловите 

ГОЛЕМИНАТА И ГОЛЕМИНАТА И 
СЈА ЈОТ НА Е ДЕНСЈА ЈОТ НА Е ДЕН   

РАНОРИМСКИ ГРА ДРАНОРИМСКИ ГРА Д

ни се центарот на рано рим-
скиот град и три големи об-
јекти на Римскиот форум.  

"Го динашните истражува-
ња на овој простор ги поч-
нав  ме во текот на мај, а тие 

ги по твр дија претпоставките 
за голе мината и за значењето 
на овој објект, кого на по че-
токот работно го нарековме 
'Рим ски форум'. Јасно е дека 
оваа градба била од јавен ка-
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од пронајдените скулптури, 
зачувани се орнаменти кои 
биле изведени со златни лив-
чиња. Покрај овој објект, от-
криени се уште два објекта и 
сите заедно формираат една 
целина. Тие активно функ-
цио нирале во II и во III век, 
иако има индиции дека на-
станале кон крајот на I век. 
Годинава, при истражу ва ње-
то на југозападниот дел од 
објектот, беа откриени оста-
тоци од втор објект, граден 
од камен и од малтер, а во 
горните партии завршува со 
еднолитни камени блокови. 
На тој простор, исто така, се 
пронајдени два мермерни 
пос тамента на кои најверо-
јатно биле поставени скулп-
тури. И тука станува збор за 
градба од јавен карактер, која 
била во функција со првиот 
објект. Во близината на овие 
две градби е пронајден и тр-

заостануваат зад римската 
им перијална архитектура. 
Градбите, со целата своја рас-
кош, зборуваат за значењето 
и за богатството на градот во 
периодот на раното Рим ско  
царство и воедно се све доци 
за големината и сјајот на Рим-
ската империја во овој пери-
од", потенцира ра ко водите лот 
на истражу ва њата, археолог 
Мила Шур ба новска, која за-
едно со архео логот Антонио 
Јакимовски, меѓу откриените 
ѕидини ги презентираа пос-
ледните но ви сознанија, кои 
го потвр дуваат центарот на 
ранорим скиот град. 

"Рано римски от гр ад до IV 
век - додаде ар хеологот Јаки-
мовски - се нао ѓал на местото 
на Римскиот форум, но тој бил 
поплавуван од водите на Цр-
на Река и Вар дар, за што све-
дочат и от крие ните наноси на 
песок и остатоците од по диг-

Речиси во сите ниши имало фриз од плочи, украсени 
со орнаменти, од кои едните изведени во плиток, а дру-
гите во длабок ажуриран релјеф. И кај едните и кај дру-
гите плочи мотивите се сметаат за речиси слични, тие 
пра ват композиција од флорални елементи, во кои до-
минира цветот, во горниот крај украсена со лента во ово-
ло декорација.   

ет објект, кој е сличен со пр-
виот. На западниот ѕид од 
овој објект е констатиран вл-
ез. Според резултатите од 
овие истражувања, кои се во 
мал обем, сепак можеме да 
ка жеме дека овие три об јек-
ти биле поврзани меѓу себе 
и дека биле дел од целината 
која го сочинува ранорим-
скиот форум. Големината и 
значењето на т.н. комплекс 
од раноримски градби со мо-
нументалноста и со архитек-
тонските решенија ги надми-
нуваат локалните рамки и не 

натиот бедем за заштита, со 
кој гра дот бил опкружен. За-
тоа и ку лата што ја откривме 
е вна трешна. Поради проб-
лемите со поплавувањето, 
во перио дот од IV до VI век 
тој бил пре местен западно 
од прво бит ната локација. Со 
бедемот кој е граден и со ка-
мени бло кови од театарот, 
жи телите на тогашното Сто-
би го пре секле и постојниот 
мозаик (откриен во периодот 
1972-1974 година). Сега це-
лосно е презентиран".

Археолозите Мила Шурба-
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новска, раково дител на про-
ек тот, м-р Анто нио Јаки мов-
ски, секторски раководител, 
ги презентираа откриените 
движни и не движ  ни вредни 
материјали, до кои дојдоа при 
послед ните теренски истра-
жувања што сè уште траат.

ПРЕТХОДНИ 
ИСТРАЖУВАЊА

Есенва археолозите от-
крија 260 сребрени монети 
од II век, како и два пара злат-
ни обетки и два сребрени 
прстена, откритие кое го 
сметаат за мало семејно бо-
гат ство на некогашен гра ѓа-
нин на Стоби. Од изобил ство-
то откриен движен архео-
лош ки материјал, составен 
од керамички и стаклени са-
дови, украсни предмети од 
коска и од бронза и друго, се 
издвојуваат откриените де-
лови од четири мермерни 
статуи, кои ги краселе ни ши-
те на објектот, а меѓу нај-
впечатливите се една машка 
глава која, како и другите, 
заради заштита се чува во 
песок, но и остатоците од ра-
це, нозе кои, како што велат 
археолозите, се изработени 
во бел ситнозрнест мермер, 
а се клесани од рацете на 
непознати, врвни уметници - 
вајари. Откриените делови 
од скулптурите, на кои се 
зачувани украсни орнаменти 
изведени со златни ливчиња, 
меѓу многубројните открие-
ни и богато украсени оста-
тоци, беа посочени и голем 
број фрагменти од столбови, 
изработени со розов мер-
мер. Според податоците, во 
втората половина на III век, 
веројатно со наездата на Гот-
ите, сметаат археолозите, тој 
бил вандалски уништен, пр-
во со насилно кршење на 
статуите и со мермерните 
импликации на нишите, за на 
крај да биде и запален. До-
сега археолозите откриле 
околу 30 гробови, кои да ти-
раат  токму од тој IV век, но 
кон статирале и дека повре-
мените поројни води на 
Црна Река, со нанос од мил и 
песок, го покриле просторот 
со покривка дебела повеќе 
од два метра. На западната 
стра на биле пронајдени ос-
татоци од градба со високи 
ни ши, кои завршуваат со ар-
ки, во кои и тогаш се сметало 
дека најверојатно стоеле ста-
туи. На источната страна, пак, 

била откриена голема про-
сторија со перистил и со под 
со мозаик, украсен со гео -
метриски и растителни ор -
наменти.    

Археолозите очекуваат 
Фо румот и натаму да понуди 
значајни движни и недвижни 
податоци за живеењето на 
Стоби во раноримскиот пе-
риод.

ПЛАН

Реализацијата на партнер-
скиот проект е насочена кон 
истражување, заштита и пре-
зентација на Римскиот фо рум, 
кој се смета за единствен од 
тој период не само во зем-
јава туку и во регионот, а до-
сегашните резултати од от-
криениот простор го потвр-
дуваат значењето на Стоби 
како муниципиум во тогаш-
ната Римска империја. Со 
про ектот е планирана и об-
нова на постојниот мал музеј 
на Стоби и проширување на 
неговата постојана, исклу чи-
телно сиромашна со експо-
нати музејска поставка, на 
што ќе работи Националниот 
конзерваторски центар. Спо-
ред најавите на директорот 
на Центарот, Бехиџудин Ше-
хаби, ќе се работи на при-
бирање на експонатите од 
локалитетот, од кои дел се 
наоѓаат и во другите музеи.   
Прв пат Стоби минатата сед-
мица го посети и претстав-
никот на Општината Палер-
мо, Розарио Бонди, во при-
дружба на претставникот на 
CISS во Македонија, Горан 
Бош ков. Архитект по про фе-
сија, Бонди го искажа своето 
задоволство што Палермо, 
со средства добиени од ита-
лијанската држава, преку ре-
гионот Сицилија ќе помогне 
во истражувањата и презен-
тацијата на овој сегмент од 
културното богатство, пре д-
видувајќи дека истра жу ва ња-
та на Стоби, со оглед на прет-
поставените вредности, мо-
жат да траат еден век. Фон   да-
цијата CISS во Маке до нија деј-
ствува од 2002 го ди на, а Сто-
би е нејзин втор про ект, но 
прв во соработка со Опш ти-
ната Палермо во де лот на фи-
нансирањето. Маке донија е 
единствена земја во Европа 
каде оваа Фондација има свое 
претставништво, со планови 
за развивање на по веќе про-
екти од општествен и од ја-
вен интерес. 


