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Emira Kurkumasa. W tym czasie oczyszczono północny dziedziniec
grobowy przylegający do Mauzoleum ora« zakończono dokumentację
konserwacji minaretu· Ukończono również montaż marmurowej Wy
kładziny w tzw."liwanie kibla”, zaś na minerecie założono zre
konstruowane balustrady kamienne oraz ohełm z kopułką. Przepro
wadzono również badania antropologiczne zmumifikowanych pochów
ków w dziedzińcu północnym przy mauzoleum.
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Polska Akademia Nauk
Instytut Historii Kultury
Materialnej Muzeum Narodowe
w Prllepie

Pracami terenowymi kierowała mgr Ryta Kozłowska.
Kierownik ekspedycji ze strony polskiej - prof·
dr W. Hensel* Kierownik strony macedońskiej Dy
rektor Herodowego Muzeum w prllepie BoÉko Babló.
Finansowało Narodowe Museum w Prllepie. Czwarty
sezon badań. Twierdza z okresu wczesnego Średnio
wiecza, ślady okresu hellenistycznego.
Stanowiły dalsza kontynuację programu realizowanego w ra
mach umowy między IHKM PAN a Muzeum Narodowym w Prllepie·
Praoe wykopaliskowe skoncentrowały eię na dokotńozeniu eks
ploracji warstw kulturowyoh w wykopie I, przylegającym od stro
ny południowej do odkrytych, w latach ubiegłych pomieszczeń ka
miennych. W wyniku, odsłonięto pozostałości kamienne, stanowią
ce fundament 2 domostw oraz w ioh pobliżu 2 murów zalegających
od strony wsohodniej i południowej·
Wypełńlaka domów stanowiła warstwa ziemi o mląższośol oko
ło 0,5 m, charakteryzująca się barwą ezaro-brunatną, przemie
szana z soozewami gliny barwy pomarańczowej, Z warstwy wyekeplorowano materiał ceramiczny* należąoy w całośol do okresu hel
lenistycznego.
Pod wypełnlsklem domostw odsłonięto Jamy wykute w skale,
posiadały one zróżnicowane keztałty i rozmiary* w większości
nie zawierały inwentarza ruchomego· Z niektórych tylko wydoby
to fragmenty naczyń, które w przewadze są chronologicznie rów
noczesne z materiałem wyeksplorowanym z domostw, zoarcają się
jednak także fragmenty naozyń, które roboczo można datować na
póiny okres brązu lub wczesny okres żelaza*
Oba nowo odsłonięte mury podobne są w konstrukcji do muru
nr 39 z wykopu nr 15 oraz do fragmentów murów odsłoniętych w
wykopie nr 22B. Mury te ze względu na swą konstrukoję nie są
związane z kamienną arohitekturą wczesnośredniowieczną odkrytą
w latach ubiegłyoh·
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Reasumując wyniki wolno postawić robocaą hipotezę, ii od
słonięt« éledy obu domoatw fera* odkryta now· nury ilustrują najWosetfnlejszą fazę вmbudowy ns Karkowyoh Kulaoh to Jest в okresu
bellenlstyoznego, Utrzymujący sie w literaturę· przedmiotu po
gląd, i* powstanie iabudowy, ns tym stanowisku, Jest swiązane a
sałozenlami obronnymi, któr· naloty odnleśd do wosssnego okreau
średniowiecza, ni· wykluoaa istniania tyoh *ałoż*ń w okresie du*o woBalniedazym. W wyniku tegoroo«nyoh<ikiyó zagadnienie to wy·
daj· ale być niaoo rozświetlone.
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Muzeum Karodowe w Prilepl*
Zakład Archeologii Uniwersy
tetu la. M. Ourla Skłodowskiej w Lublinie

Badania proWadsił mgr^ławomir Jastrsebaki pod
kierunkiem Bosko Babica. Finansowało Muséum Varodowe w Prllepie. Pierwszy aazon badań* Stano
wisko - Oerkiew św.Atanaea. Osada XII-XIV w.
Stanowiako położone Jeat u Stóp góry Karkowe Kule w zakolu
drogi prowadzącej do klasstoru fw.Miobała^Archanioła. Stanowi
północny «kraj éredniowiaoznej osady' Varos. BksplorsoJe prowa
dzano w dwóoh wykopaoh /5*5/ - ćwiartki 52 i 62. V trakoie wy'kopallsk odsłonięto na głębokości około 40 on południowy frag
ment silnia zniszczonej konstrukcji kamiennej, prawdopodobnie
budynku mieazkalnsgo /6x5/. Za taką interpretacją prsamawia wy
stąpienie я południowej partii obiektu obrobionyoh płyt kamien
nych tworzącyob rodsaj podłogi usupełnionej w limyon partiaoh
nieobrobionymi kamieniami /w partii zachodniej fraęeent muru/.
W oentrum na poziomie podłogi znajdowało się palenisko. Kilka
dalszych palenisk /pleoów/ odkryto w pobliłu obiektu na głębo
kości 60-80 om. Mlektóre w nich ałuftyo mogły do wytopu telasa,
na oo wskazuje duże nagromadzenie żużla w warstwie kulturowej.
Ołebokośó warstwy kulturowej/oaloem Jest skaliste podłoże/ od
160 do 210 cm. Wyróżniono dwie fasy użytkowania terenu. Górna
warstwa związana a obiektem i paleniskami, oras dolna, z któ
rej pochodzą dwa oałe naczynia. Oddzielone są warstewką praersyooną węglem drzewnym.
Ceramika obu warstw nie różni si« kaaadnlcsot w dolnej
występuje ceramika Π Ι - И И w·, w górnej od XXII w* po nowo
żytną. V obu warstwach odkryto bardzo duto przedmiotów awlązanycb z tkaotwem oraz m.ln. monety od greckich po monet« cara
Dusaana /poł.XIII w,/ datującą obiekt kamienny* Bajolekawsaym
zabytkiem oakasała ai# brązowa hellenistyczna figurka wojow
nika zaohowana w b. dobrym stania.
Zabytki znajdują się w Museum Herodowym w Prllepia·
Badania będą kontynuowane*

