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Пишува: Mилева ЛАЗОВА

НАД ДРЕВНИОТ ЛИХН   ИДОС НАД ДРЕВНИОТ ЛИХН 
ВОСКРЕСНУВА СВЕТИ   КЛИМЕНТОВИОТ ДУХВОСКРЕСНУВА СВЕТИ 

Плаошник, сместен во карпите над 
Охридското Езеро постојано ги 
отвора своите "тајни" скри ва лиш-

та, од кои на површина излегуваат сен-
зационални артефакти, кои многу го во-
рат за древното минато на Македонија. 
По бронзената фигура Дедал-човекот 
летач, се појави уште една фигура со 
ликот на богот Зевс, потоа со ликот на 
Дионис, значајни откритија кои потвр-
дуваат дека на овие простори живееле 

 "Со најнови археолошки 
истражувања - потенцира 
Кузман - еве прв пат сега го 
кажувам, откриваме еден 
простор со мозаични 
подови, што ќе значи или 
трета базилика на тој мал 
простор или, пак, уште 
поверојатно епископски 
двор. Ако ова се потврди 
ние навистина сме дошле до 
едно големо откритие во 
рамките на 
ранохристијанската 
археологија во Македонија, 
на Балканот и во Европа".

Покрај оваа претстава на 
Зевс има и многу други 
откритија кои за 
археологијата се 
исклучително значајни. 
Откриени се и една 
бронзена кутија за накит од 
македонско-хеленистичкиот 
период, мермерна пластика, 
фрагменти од статуи, 
теракоти итн.

бројни цивилизации, почну-
вај ќи од бронзено време па сè до де-
нес. 

Во моментов, во Македонија се ис-
копува на неколку значајни археолошки 
локалитети, ископувања кои прет ста ву-
ваат проекти од прва категорија. Еден 
од тие проекти е и Плаошник.

"Прво ќе ги спомнам - вели коор-
динаторот на истражувањата Паско 
Кузман - владините национални про-
екти. Едниот е Плаошник, односно 
возобновувањето на Светикли мен-
товиот универзитет во Охрид, но 
за тоа да се реализира неопходно 
е да се спроведе првата фаза, а 
тоа е систематско истражување 
на целиот простор. Со овие ис-
тражувања на Плаошник се до-
бива еден единствен целосно 
истражен локалитет, на кој ра-
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НАД ДРЕВНИОТ ЛИХН   ИДОС ИДОС 
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ботат околу 580 луѓе. 
Веќе 4-5 месеци се ис-
тражува, при што се от-
криени толку многу значајни 
движни и недвижни археолошки 
предмети, артефакти, податоци, архи-
тектура, која Плаошник навистина го 
сместува во најсветите места на бал-
канските простори. Зошто? Имаме 
фрагментирана керамика, нешто 
во случајов како археолошко злато 
- мат сликана керамика, која ја има 
во големи количества и која е од 
големо значење затоа што преку 
неа се отсликува бронзеното време 
и почетокот на железното време. 
Ова покажува дека со сигурност жи-
вотот континуирано се одвивал од 
1500 година пред Христа па сè до XXI 
век. Покрај оваа керамика, во култур-
ните слоеви се откриени предмети и од 
сите други периоди. Следниот многу 
богат период е македонско-хеле нис-
тичкиот, време по Александровиот пе-
риод. И тука се откриени многу брон-
зени, сребрени, па и златни предмети, 

артефакти кои го 
отсликуваат тоа 

време. По на-
таму, имаме 

многу пода-
тоци од рим-

скиот пе ри-
од, крајот на 
I милениум 
и почетокот 

на II, тоа е не-
каде 100 години 

пред Христа и по Христа од I до 
IV век, кој е еден од највозбудливите 

периоди во Охрид". 
Според координаторот Кузман, осо-

бено на Плаошник најзначаен период е 
IV, V и VI век - доцна антика, време кога 
стариот Лихнидос, односно денешен 
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Охрид бил епископски центар. Од тоа 
време потекнува огромната монумен-
тална ранохристијанска базилика со 
раскошни мозаични подови. 

"Со најнови археолошки истра жу ва-
ња - потенцира Кузман - еве сега прв 
пат  кажувам, откриваме еден простор 
со мозаични подови, што ќе значи или 
трета базилика на тој мал простор или, 
пак, уште поверојатно тоа е епис коп-
скиот двор. Ако ова се потврди ние на-
вистина сме дошле до едно големо от-
критие во рамките на рано христи јан-
ската археологија во Македонија, на 
Балканот и во Европа. Се надевам дека 
тие мозаични подови, надградени со 
ѕидни партии, го сочинуваат епископ-
скиот двор. По овој ранохристијански 
период веќе доаѓа Светиклиментовиот 
период од крајот на IX и почетокот на 
X век, време на возобновената Свети-
климентова црква. Таа веќе е реали зи-
рана и претставува една голема фаза 
на овој проект, со кој го затвораме 
целиот тој круг на научни истражувања 
и ги возобновуваме Светиклиментовиот 
дух и време преку црквата и универ зи-
тетот". 

Следува времето на Византија и на 
Словените во XI, XII, XIII век, кога кул-
турата се меша. И од ова време има зна-
чајни откритија на движни артефакти и 
предмети, односно на прекрасна визан-
тиска глеѓосана керамика, која има не-
веројатни претстави и форми на са до-
ви, кои по истражувањата ќе бидат 
склопени и ќе претставуваат преубава 
колекција на византиска керамика. 

"Подоцна, на истиот овој простор се 
урива Светиклиментовата црква и се 
гради Султан Мехмед џамијата, која по-
стоеше до неодамна, но не беше упо-
требувана околу 200 години. Ја дисло-
циравме заради возобновувањето на 
Светиклиментовата црква по повод 
2000 години од христијанството во Ох-
рид, Македонија и во светот. Морам да 

кажам, Плаошник е многу свето место, 
бидејќи на ист простор имаме кон ти-
нуиран живот, главно, со сакрални вред-
ности - во античкиот период сигурно 
имало храмови. Храмот на богот Дио-
нис сигурно бил тука, во ранохрис ти-
јанското време има огромни два храма, 
а тоа се ранохристијанската базилика и 
црквата. Кога Османлиите ја урнале, на 
истото место ја изградиле џамијата. 
Зошто? Затоа што местото било свето. 
Таа филозофија на религијата треба да 
се сфати. На истиот простор подоцна 
жи веело турско население, а има и 
остатоци од станбени згради од XX век, 
чии жители се преселиле во Турција 
или, пак, во низинскиот дел на градот. 
Таа хронологија на живеење е од брон-
зено време сè до XX век, па и до XXI век", 
додава Кузман.

Што се однесува до поатрактивните 
наоди, едно од најзначајните откритија 
е таканаречениот Дедал-човекот летач. 
Тоа е бронзена фигура поставена на 
постолје, која е во став на полетување и 
има крилја. Како што објаснува Кузман, 
човекот е старец со брада, има моќно 
тело, нагласен му е фаусот, а на нозете 
има чизмички. За оваа статуетка се прет-
поставува дека е единствена во свет-
ската археологија затоа што ниту во де-
поата на Грција, ниту во другите депоа 
досега не е покажана таква фи гура ни-
ту, пак, во светската археолошка лите-
ратура постои таков ист предмет. Про-
најден е на еден културен хоризонт - 
македонско-хеленистички, под моза икот 
на нартексот на ранохристијанската ба-
зилика, која е од V и од VI век. 

"Значи, ако е најдена под оваа ба зи-
лика, во црвена земја која е хеле нис тич-
ки хоризонт, тогаш ќе значи дека датира 
некаде од II и од III век пред нашата ера. 
Сигурно култот Дедал на тој градител, 
архитект, мајстор бил развиен и ве ро-
јатно населението го почитувало тој 
култ. Најверојатно тоа е причината зош-

то била изработена фигурата. Ос вен 
оваа атрактивна бронзена статуетка, 
неодамна е откриена ста туетка на чо-
век кој држи помлад човек. Сметаме 
дека таа претстава е претстава на Зевс 
и едно младо момче во кој бил вљубен 
богот Зевс. Тој него го грабнува и го но-
си на небото. На пример, во архео лош-
ката литература познати други прет-
стави се Дионис како мало дете, кој му 
стои на рамото на Хермес, друга прет-
става е Зевс со Ариадна, која е жена, но 
нема ваква претстава каква што ние 
откривме. И тука е нагласен фаусот. Так-
вата претстава е многу чудна и многу 
ретко се наоѓа на нашиве простори", 
вели Кузман. 

Покрај оваа претстава на Зевс, има и 
многу други откритија кои за архео ло-
гијата се исклучително значајни. От-
криени се и една бронзена кутија за 
накит од македонско-хеленистичкиот 
период, мермерна пластика, фрагменти 
од статуи, теракоти итн. Сите овие от-
критија еден ден ќе бидат презентирани 
во објектот во кој ќе биде Свети кли-
ментовиот универзитет, кој нема да 
функ ционира како образовна инсти ту-
ција. Тоа ќе биде спој на Светикли мен-
товото време со нашето. На тој простор 
ќе биде сместена силна библиотека, 
односно еден Светиклиментов кни же-
вен центар, научни центри, потоа га-
лерија на икони, старите ракописи кои 
се од капитално значење за маке дон-
ската историја и култура. По завршу-
вањето на истражувањата ќе се рас-
пише конкурс за идеен проект и во 
2008 година во јули ќе се распише тен-
дер за реализација на проектот, потоа 
тендер за изградба на Светикли мен-
товиот универзитет. Сè ова треба да за-
врши до крајот на 2009 година.   


