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Reasumując wyniki wolno postawić robocaą hipotezę, ii odsłonię t« éledy obu domoatw fera* odkryta now· nury ilustrują naj- Wosetfnlejszą fazę вmbudowy ns Karkowyoh Kulaoh to Jest в okresu bellenlstyoznego, Utrzymujący sie w literaturę· przedmiotu pogląd, 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.

FRIl£p-7AR0StS.R.IUa«donia 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 Va- rodowe 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.Miobałâ Archanioła. Stanowi północny «kraj éredniowiaoznej osady' Var os. BksplorsoJe prowa
dzano w dwóoh wykopaoh /5*5/ - ćwiartki 52 i 62. V trakoie wy- 'kopallsk odsłonięto na głębokości około 40 on południowy fragment silnia zniszczonej konstrukcji kamiennej, prawdopodobnie budynku mieazkalnsgo /6x5/. Za taką interpretacją prsamawia wy
stąpienie я południowej partii obiektu obrobionyoh płyt kamiennych 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 głębokości 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 której pochodzą dwa oałe naczynia. Oddzielone są warstewką praer- syooną 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 awląza- 
nycb 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 wojownika zaohowana w b. dobrym stania.

Zabytki znajdują się w Museum Herodowym w Prllepia·
Badania będą kontynuowane*


