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Badaniami klarowała ze strony polskiej dr Jad· 
niga Rauhutowa, ze strony macedońskiej dyrektor 
Muzeum w Prllepie Bojko Babió. Hadzór naukowy sprawował osł·rzecz.PAtf prof·dr Vitold Henael. finansowało Muzeum Herodowe w Prllepie. Czwarty seson badań. Osadnictwo pÓŹnorzymakie, wozeanc- bizantyjskle 1 wczesnośredniowieczne.

W bieiąoym sesonie eksplorowano następne działki położone . 
w pobll&u bramy wschodniej twierdzy bizantyjskiej, na zachód 
od odkrytych w poprsednlch eezonaoh, murów bazyliki i baptys- terium. Uzyskane materiały pochodzą s czterech fas chronolo
gic cny oh i a IT A, VI, VIIÏ/IX i M I I  wieku.

Z IV/V stulecia odsłonięto fragment nuru kamiennego, szerokości 1*20 a stanowiącego dalszą część budowli roskopansj 
częściowo w latach popraednicb. Ha murze i podobnej konstrukcji zbudowane zostały fragmenty absydy bazyliki. Stanowi ona prawdopodobnie fragment dutej budowli publlcsnej.

Stosunkowo najwięcej i zarazem najciekawszych informacji 
dotyozy VI stulecia, tJ, okresu budowy 1 ubytkowania bazyliki.
Z tego czasu pochodzi, odsłonięta prawie całkowicie, ozęśó wschodnia budowli kamiennej z galerią długości 5 m wraz a zachowana in situ w ścianie wschodniej galerii bazą kolumny*W dolani) wewnętrznej znajdował się otwór wejściowy szerokości 0,90 a* Siady jego zamurowania śwladosą o opueacaenlu w pewnym okresie budynku, a następnie przebudowie i ponownym jago użytkowaniu. V ai«mi wypełniającej galerię znalealono liosne kawał
ki naczyń szklanych 1 szkła okiennego. Wydaje się. i* budowla ta wyró&nlająoa się solidną konstrukcją murów kauiensyoh apojony oh zaprawą* mogła atanowió rezydenoje biskupa lub miała Inne ważne prze вше zenie w ówczesnej administracji świeckiej.

W obrębie cerkwi odsłonięto dalsze dwa grobowce /nr 70 i 
71/ wymurowane s kamieni 1 płyt cegalnych* pokryta płytami kamiennymi. Ha jednej z płyt, po stronie wewnętrznej* znajdował się wyryty krzyi równoramienny. Ha dnie grobowców zalegały azozątki szkieletów, Poniewat układ ich był częściowo przemieszczony, mo&na aądzić, ta i te groby zostały obrabowana· Tylko na csaasce szkieletu 71 zachowały się słota nitki ■ rozłożonej tkaniny, którą owinięto głowę zmarłego.

Relikty osadniotwa z TUI/U wieku stanowi sapewne jama wypaniona kośomi zwierzęcymi, a Interpretowana jako piwniczka w budynku naziemnym o konatrukojl drewnianej* który uległ całkowitemu znissoseniu·
Z X-XII wieku pochodzą natomiast groby · obstawie kamien

nej· Do ciekawszych nalały pochówek « którym zalegały bezpo
średnio nad sobą dwa szkielety ar 44 i 44a. Przy czaeacs sskia- letu 44 znaleziono dwa srebrne kabłąozki skroniowa* na palcu 
lewej ręki pierśolonek srebrny zdobiony granulaoją, a w pobll-



żu pw« pied ■ г* b гну oh non»t róinyoh emisji a caesów panowania Mlohała Tli 1 J*bo żony Marii /1071-1078/.
Interesująoy wydaj* alf być takt· grób skrzynkowy nr 68» zbudowany a kamieni 1 płyt ceglanych, pozbawiony koéoi ludzkich, lypełnlsko grobu stanowiła aleaie, miejscami przepalona, в licznymi kamieniami, wśród których analeziono drobne kóśol swierzfo·. 

Prawdopodobni· był to grób zastçpozx na którym odprawiono ucztę pośmiertną,
Z zabytków ruchomych uzyskanych a bieżącym aaaonla na uwa-?f zasługują monety rzymskie 1 wozesnoblzsntyjskie, fibule/w ym jedna srebrną/, oraz duże ilości ułamków szkła. Ponadto natrafiono na żużle żelazne oraz fragment łuny żelaznej wskazują« oe na miejscową produkcję wyrobów żelaznych.
' Badania będą kontynuowane.

S B D 1 HÏALBR0 Stacja Archeologii sródziem<nomorskleJ w Kairze 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Badania wykopaliskowe prowadził doo.dr hab.Lech 
Krzyżaniak, Finansowała polaka Stacja Archeologii 
Śródziemnomorskiej ÜW w Kairze. Piąty 1 szósty eezon badąń. /aezon 1976 i 1977/ Osada wraz z cmentarzyskiem z ok, 4000 pne /neolit/ oraz cmen
tarzysko kultury meroickiej z 1 poł. I tys.ne.

Kontynuowano eksploreojf wykopaliskową w osadzi* neolitycznej. w trakcie obu kampanii założono dwa wykopy, w północnej 1 południowej osęśol osady, o łąeznej powlerzoml 168 o2. łykopy założono na dwu kulminacjach wysokościowych pagórka,które okazały elf koaoentracjami bogatej zawartości kulturowej, składającej alf i bardzo lloznyoh fragmentów żaren 1 innych wyrobów kamiennych fragmentów naozyd glinianyoh oraz szczątków zwierzęcych.
Około 88% wszyatkloh szczątków ssaków znalezionych dotąd W osadzi* należy do swlersąt domowych. wśród nich zdecydowani· przeważają ssozątkl domowej krowy, a na drugim planie znajdują alf kości owcy 1 kozyj odkryto takie ssozątkl domowego psa. Badania lloznyoh odolsków ziaren, znajdującyoh się na oeramloe, wskazują na upraw« duiy /sorgo/ i 2 odmian prosa.
V obrębie wykopu eksplorowanego w półnoonej oześol osady odkryto takie 3 pochówki ludzkie. Dwa z nich są współoMSue osadzie neolltyoznej 1 zawierały szkielety ludzkie ułożone w pozyojl z silni· podkurozonymi nogami. Jeden grób neolityozny 

zawierał kompletny okaz tzw.dłuta kamiennego i zbrojnlk pół- kalfiyoowaty. Trzeci grób Je*t niewątpliwi· znaoznle później
szy od osadnlotwa neolitycznego. W odróżnieniu od pochówków neolitycznych 1 merolekloh miał on prawi· 2 m głębokośol, od
kryto w nim rssztkl belkowania stropowego komory grobowej oraz szkielet ludzki ułożony na wznak, głową n* wschód.


