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Preface

Кон крајот на 20 и првите децении на 21 век
на територијата на Р Македонија се истражувани
стотици археолошки локалитети. Едни се со назнака
„капитални“, други плански, долгорочни и систематски
ископувања, трети имаат статус на превентивни со
заштитен режим заради инфраструктурни и земјени
работи на теренот, дел од нив се наоѓани со стручно
рекогносцирање, но има и такви кои сеуште се мета
на нелегални трагачи чија цел е „скриено азно“ што
ветува незаконска трговија.

Hundreds of archaeological sites have been
researched on the territory of the Republic of Macedonia
in late 20 and early 21 century. Some of them were
called “capital” research, others planned, long-term and
systematic excavations, still others have the status of
preventive with a protective regime due to infrastructural
and earth work on the ground, part of them were
discovered through expert field surveys, however there
are still some sites that are targeted by illegal diggers
who are trying to find “hidden treasures” that suggests
illegal trade.

Бројот на движните наоди се искачува на повеќе
стотици илјади почнувајќи од огромниот студиски
материјал до ексклузивните примери на врвни
археолошки артефакти од сите етапи на човековата
егзистенција на овие простори.

The number of movable findings amounts to
hundreds of thousands, from the huge amount of
study material to exclusive examples of state-of-theart archaeological artifacts from all stages of people’s
existence in these areas.

Археолошката
документација,
главно,
педантно ги забележува податоците на нивното
наоѓање. Медиумите, јавните гласила и социјалните
мрежи речиси секојдневно објавуваат детали за овие
откритија. Со тоа, до некаде се задоволуваат дневните
интересирања на пошироката јавност меѓутоа, за
научно фундираните статии, за анализи и расправи, за
монографии и други референтни публикации потребни
се повеќегодишни, макотрпни истражувања така што
нивниот број објективно не може да соодветствува со
новопронајдените материјали.

Archaeological documents, mainly, keep pedantic
records of data about their discoveries. Media, public
outlets and social networks publish details about these
discoveries almost daily. This somewhat satisfies the
interests of the broader public, however, scientificallybased articles, analyses and debates, monographs and
other reference publications require lengthy and vigorous
research so that their numbers cannot objectively
correspond with the newly discovered materials.
Archaeology is not and must not be an ephemeral
occurrence. Surveys, excavations, then conservation
and presentation of movable and immovable objects
are actions which will lose their credibility if they are
not verified with adequate expert interpretation before
the public. They would undoubtedly transform into
anachronistic oral legends and not into part of global
humanistic insights.

Археологијата не е и не смее да биде ефемерна
манифестација. Рекогносцирањата, ископувањата,
потоа конзервацијата и презентацијата на движните
и недвижни објекти се дејствија кои ако не се
верификуваат со соодветна стручна интерпретација
пред јавноста губат од својата веродостојност.
Тие неминовно се престоруваат (претвораат) во
анахрони, усмени преданија а не во дел од глобалните
хуманистички спознанија.

These trends and global experiences lead us
to believe that this unfavourable situation could be
overcome by establishing a publication whose name
Arheološki Informator (Archaeological Newsletter)

Како поук од овие трендови и од светските
искуства се дојде до заклучок дека овие неповолни
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состојби можат да се надминат со формирање на
гласило чие име „Археолошки Информатор“ само
по себе ја објаснува намената и ја зацврстува оваа
послаба алка во нашите професионални стремежи.
Прелиминарни или претходни извештаи за третираните
локалитети, издржани елаборации за ексклузивните
наоди, рецензии за нова и провокативна стручна
литература и други информации од областа на
археологијата форматирани во куси но, содржајни
известувања можат да бидат вистински вовед за
натамошна по продлабочена работа на одделна
археолошка проблематика. Имено, од разни причини,
од непредвидливи прилики/неприлики ваквите
текстови неретко остануваат како единствени, првични
и меродавни соопштенија за извршените работи.

explains its purpose and strengthens this weak link in our
professional endeavors. Preliminary or preceding reports
on the treated sites, well-founded elaborations about
exclusive finds, reviews on new and provocative reference
publications and other information from the field of
archaeology formatted in short, but substantial reports
might be the proper introduction for further in-depth
work on particular archaeological issues. Namely, due
to various reasons and unforeseen circumstances, these
texts often remain the only competent notifications
about work that was carried out.
We believe that this would encourage many young
researchers to present, first-hand, the results of their
activities, while those with more experience to summarize
their observations on a particular issue or thesis that has
matured in their minds over time.

Веруваме дека на ваков начин многу
млади истражувачи ќе се охрабрат да ги изнесат
(презентираат) од прва рака резултати од своите
активности, додека поискусните да ги сублимираат
насобраните опсервации за некое свое видување или
теза која кај нив созреала со текот на времето.

Hoping that this initiative would be beneficial for
all, we want the Archaeological Newsletter to have a long
life, be successful and well received in the global quest for
progression of archaeological notions.
The editorial board

Со надеж дека оваа иницијатива ќе биде од
полза за сите на списанието Археолошки Информатор
му посакуваме долговечност, успех и добар прием во
глобалната потрага за напредок на археолошката
мисла.
Од редакцијата
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Маркови Кули

Markovi Kuli (Marko’s Towers)

Ридот Маркови Кули се издига од север и
североисток над прилепската населба Варош. Станува
збор за карпесто возвишение, ракав на средновисоката
планина Златоврв која, пак, претставува западен огранок
на масивот на Бабуна. Изграден е од разнообразни
масивни карпи, гнајсеви, гранити, гранодиорити кои
му даваат монументален и величенствен изглед. Во
2006 година, од владата на Р Македонија е прогласен
за Споменик на природата додека, пак, како огранок
на Златоврв се наоѓа на привремената листа на Унеско
за заштита на природното наследство. Разиграните
карпести форми образуваат стрмен и впечатлив рид кој
поради позитивните дефанзивни карактеристики бил
предмет на рано населување додека, пак, поради самиот
изглед и богатото културно наследство, денес е на мета
на бројни посетители.

The Markovi Kuli hill rises on the north and northeast over the Prilep settlement of Varoš. The hill is a rocky
elevation, a branch of the medium high mountain Zlatovrv,
which is itself a western branch of the Babuna range.
It was built of various massive rocks, gneiss, granites,
granodiorites, which lend it a monumental and glorious
appearance. In 2006, the Government of the Republic of
Macedonia declared it a Nature Monument. At the same
time, since the hill is a branch of Zlatovrv, it has been
inscribed on the Tentative list of UNESCO for protection
of natural heritage. The diverse rocky forms shape a steep
and impressive hill, which, due to the positive defense
characteristics was populated early, whereas, due to its
appearance and the rich cultural heritage, is today the
destination of numerous visitors.
In terms of archeology, Markovi Kuli along with
the hill foot in the immediate vicinity, in its chronological
sequence reflects a large number of the cultural processes
which took place in Northern Pelagonia. As an archeological
site, it has been researched, with some interruptions, in the
past four decades. The earliest evidenced human presence
on the hill is associated with the so-called rocky settlement,
subject to investigation within the framework of the
Yugoslav-Polish mission (1977-1983). The settlement is
located on the northern side of the hill and has a wide-span
dating, between the end of the Neolite until the beginning
of the early Bronze Age. However, it should be highlighted
that a large part of the material published in that report
has the strongest analogies with the Treštena Stena site in

Од археолошки аспект, Маркови Кули со
непосредното подножје, во својата хронолошка
секвенца рефлектира голем дел од културолошките
процеси кои се одвивале во Северна Пелагонија. Како
археолошки локалитет се истражува, со прекини, во
последниве четири децении. Најраното евидентирано
човечко присуство на ридот, се поврзува со т.н. карпесто
живеалиште, истражено во рамки на Југословенскополската мисија (1977-1983). Се наоѓа на северната
страна од ридот и широко е датирано, од крајот на
неолитот до почетокот на раното бронзено време.Сепак,
треба да се напомене дека голем дел од материјалот
објавен во извештајот, најсилни аналогии наоѓа кај
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Ил. 1 - Сателитска снимка од Маркови Кули и приближна
позиција на локациите од текстот

Fig. 1 - Satellite imagery of Markovi Kuli and an approximate
position of the locations referred to in the text

локалитетот Трештена Стена, Мариовско, од времето на
доцниот енеолит, сè уште непознат кога се истражува
ова живеалиште.Во продолжение, откриени се траги
од човечка присутност од сите наредни периоди,
бронзеното и железното време, раната и доцната антика и
особено средниот век, кога тврдината на Маркови Кули и
населбата во подножјето на ридот доживуваат вистински
процут. Подигнати се повеќе цркви и манастири, а во
еден од нив („Св. Архангел Михаил“) е сочуван кирилски
натпис од 996 година, со што се вбројува помеѓу
најстарите познати кирилски натписи. Со распадот на
српското средновековно царство на Стефан Душан,
Прилеп станува седиште на кралството на Волкашин, а
подоцна и на неговиот син Марко.. По смртта на Марко,
во битката кај Ровине, во 1395, Марковите Кули потпаѓаат
во целосно османско владеење.

Mariovo, dating from the era of the late Eneolyte, which lay
still undiscovered at the time of research of this settlement.
There has been continuous discovery of traces of human
presence from all the following periods, the Bronze and
Iron Age, the early and late Antiquity and particularly, the
Middle Ages, when the fortress of the Markovi Kuli and the
settlement of the foot of the hill reached their peak. A
number of churches and monasteries had been erected at
the time, and in one of them (St. Archangel Michael), was
preserved a cyrillic inscription dating from the year of 996
AD, which is why it is enumerated among the oldest known
cyrillic inscriptions. Following the breakup of the medieval
Serbian Kingdom of Stefan Dušan, Prilep was turned into
a seat of the kingdom of Volkašin and later-on, of his son
Marko. After Marko’s death in the 1395 battle of Rovine,
Markovi Kuli was fully under Ottoman rule.

Карпесто сликарство на Маркови Кули

Rock Paintings of Markovi Kuli

Средновековен Прилеп, со околината, покрај
економски и административен, претставувал и силен

The medieval Prilep and its surroundings, apart
from economic and administrative, was also a strong
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духовен центар, каде биле подигнати невообичаено
голем број цркви и манастири во коишто се одвивала
континуирана циркулација на градителски и сликарски
тајфи, а покрај тоа се развивале и силни локални
зографски и резбарски школи.Често, христијанското
сликарство излегувало од црковните кругови, па на
повеќе локации на стрмниот рид и неговото подножје
се наидува на карпи, живописани со претстави на
христијански светители.

spiritual centre, where extraordinarily large number
of churches and monasteries were erected, which was
the cause for many constructors and painters to be
circulating through it, thus leading to the development
of strong local icon painting and wood carving schools.
Oftentimes, the Christian painting went beyond the
religious circles; hence, one may stumble upon rocks with
picturesque representations of Christian saints on various
locations of the steep hill and its foot.

Но, покрај ваквата карпеста уметност, со
христијанско сиже, се сочувани и претстави и
композиции кои немаат црковна тематика.

In spite of this rock art with Christian motifs, a
number of representations and compositions without
religious motifs have been preserved.

Такви примери се регистрирани на повеќе
локации. Тука, опфатени се претставите на јужната
и северната страна на врвот Чардак, т.е. највисокиот
дел на овој локалитет, потоа на потегот Кукуделица
и т.н. Варосан Камен. Повеќето од овие примери
на сликање врз карпите на Маркови Кули, не се
познати за стручната јавност. Поради ова, се направи
релативно позиционирање и фото-документирање на
овие загaдочни сликарства, а беше опфатена и една,
досега, непубликувана претстава која оддава впечаток
на христијанска матрица. Притоа, треба да се истакне
дека наменски и детални опсервации за детектирање
на вакви појави на просторот на Маркови Кули не
се вршени, така што можно е да постојат и други,
неоткриени примери на сликање врз карпа на овој рид.

Such examples have been registered on various
locations. Some of them are the representations on the
southern and northern side of the Čardak hill, i.e. the
highest point of this site, as well as on the strip Kukudelitsa
and the so-called Varosan Kamen (whitewashed stone).
The expert public is not even familiar with the majority
of these examples of rock painting of Markovi Kuli. This
is why, a relative positioning and photo-documentation
was made of this intriguing painting, encompassing
a, so-far unpublished representation, which gives the
impression of a Christian topic. At the same time, it is
important to underline that neither targeted, nor indepth observations for detection of such phenomena in
the space of Markovi Kuli have been conducted. In other
words, there is a possibility for existence of other, yet
undiscovered examples of rock painting on this hill.

Три од регистрираните позиции се наоѓаат
во т.н. Дел А/Двориште А, под самиот врв Чардак,
во рамки на најнепристапната зона на ридот, а со
тоа и на утврдувањето. Останатите две локации, се
наоѓаат надвор од тврдината, во подножјето на ридот.
Позиционирањето и номенклатурата на претставите
од првата група се изведени во сооднос со планот на
утврдувањето, изработен во рамки на Југословенскополската мисија, додека за останатите две се
искористени локалните називи и позиционирани се врз
основа на достапните сателитски снимки.

Three of the registered positions are located on the
so-called Part А/Yard А, under the Čardak hill itself, within
the framework of the most inaccessible zone on the hill,
and thus on the fortification. The remaining two locations
are found outside of the fortress, in the foot of the hill.
The positioning and nomenclature of the representations
of the first group have been conducted in proportion with
the fortification plan drafted within the framework of the
Yugoslav-Polish mission, whereas for the remaining two,
the local titles were used and they were positioned on the
basis of the available satellite imagery.

Чардак – Север (ил. 1.1)

Čardak – North (fig. 1.1)

Во рамки на Дел А или Двориште А на тврдината,
на северната страна на врвот Чардак, вертикално, до
самиот врв, се издига карпа која го затвора двориштето

Within the framework of Part А or Yard А of
the fortress, on the northern side of the Čardak hill, a
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Ил. 2 - Цртежи врз карпа, Чардак – Север

Fig. 2 - Rock paintings, Čardak – North

од југ. Во извесен период, од карпата се откршиле
некои делови при што се формирале вертикални мазни
површини над кои, како настрешница, надвиснуваат
деловите од карпата кои не се отцепиле, па така,
заедно со пукнатините и помалите ниши ѝ даваат
доста впечатлив изглед на карпата (ил. 2). Во една
од овие ниши се наоѓа лошо сочувана, стилизирана
човечка фигура (ил. 2. А). Десната рака на фигурата
хоризонтално е испружена кон напред, во висина на
рамото, така што многу наликува на фигурата на стрелец
од другата, јужна, страна на врвот. Пред стрелецот се
сочувани нејасни траги од сликање, можеби животно
кон кое цели стрелецот. На левиот ѕид од нишата е
изведен некаков крстовиден симбол или стилизирана
птица. Над оваа, условно речено, композиција се наоѓа
подобро сочувана претстава на животно, но и покрај
тоа, во моментов, тешко може да се каже од кој вид е
(ил. 2. Б). Нејаснo е дали овие претстави се изведени во
еден потесен временски период, во еден замав или, пак,

rock rises vertically to the peak itself, closing the yard
on the south. At a certain point, some fragments of
the rock had fallen off, which led to the formation of
vertical smooth surfaces over which, similar to eaves,
the remaining fragments of the rock were overhanging.
These fragments, along with the cracks and the smaller
niches lend quite an outstanding appearance to the
fortress (fig. 2). A badly preserved, stylized human figure
may be found in one of these niches (fig. 2. А). The right
arm of the figure is horizontally stretched ahead, thus
resembling tremendously the figure of an archer on the
other, southern side of the hill. In front of the archer
were preserved unclear painting traces, perhaps it was
an animal which was the archer’s target. Some sort of
cross-like symbol of a stylised bird is located on the left
wall of the niche. A better-preserved representation of
an animal is located over this, so to speak, composition,
but other than that, it is currently difficult to specify
the type of animal (fig. 2. B). It is unclear whether these
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датираат од различно време. Во секој случај, сличноста
помеѓу човечката фигура и стрелецот од јужната
страна на Чардак, но и на животинската претстава со
оние од југ, навестуваат дека овие цртежи имаат блиска
хронологија со цртежите од јужната страна на Чардак.

representations were made in a shorter period, all at
once, or if they can be chronologically dated in separate
eras. Nonetheless, the semblance of the human figure
and the archer on the southern side of Čardak, as well
as the similarity of the animal representation with the
ones on the south, suggest that these drawings have a
close chronology with the drawings on the southern side
of Čardak.

Чардак – Југ 1 (ил. 1.2)
Најпознатото карпесто сликарство на Маркови
Кули кое нема христијанска тематика се наоѓа под
самиот врв, од неговата јужна страна. Во литературата
е забележано од Ј. Хан уште во 1868 год. Следните
осврнувања се од страна на К. J. Јиречек во 1876 и
Јован Хаџи-Васиљевиќ во 1902 год., кој хронолошки го
поставува во „трачко-илирско време“.Ова сликарство,
за време на Југословенско-полската мисија (19771983), е објавено како сензационално откритие и
повеќе весници во тогашна Југославија ја пренесуваат
веста (Политика, 1978, 14.; Новости, 1978, 8.; Вечер,
1978, 3). Цртежите биле документирани и објавени во
извештајот од оваа „мисија“, во 1985 год. Хронолошки,
се поставени кон крајот на бронзеното или почетокот
на железното време, а како аналогни, наведени се
цртежите од Трен во југо-источна Албанија. Била
предвидена и засебна публикација, посветена на овие
цртежи која, за жал, не се реализирала. Цртежите
се изведени под една природна карпеста стреа, која
можеби била предмет и на човечка интервенција (ил.
3). Димензиите на оваа впечатлива творба се следните:
должина од околу 4,50 м, ширина од околу 2,0 м до
2,30 м и висина од околу 1,50 м во делот на сликите и
околу 2,40 м во крајниот надворешен дел. Претставите
се на некој начин групирании и оддаваат впечаток
на засебни композиции. Интересно е што групите
соодветствуваат на природната поделба на карпата,
изразена преку напукнувања. Сепак, со подетални
проучувања, можеби ќе се потврди дека сите се дел
од една поголема композиција со соодветна нарација,
односно во служба на пренесување на заедничка
идеја. На внатрешноста од карпестото испакнување
кое, одлево ја оградува вертикалната, рамна површина
по која се изведени претставите, се сочувани траги
од сликање, оштетени до непрепознатливост (ил. 3.1)
Во првата зона (според природните напукнувања на
карпата), е насликана човечка претстава која јава на
коњ или магаре, во едната рака држи некаков издолжен

Čardak – South 1 (fig. 1.2)
The most well-known rock painting on Markovi Kuli
without a Christian motif is located below the peak itself,
on the southern side. J.Hahn referenced it in literature as
back as 1868. Afterwards, it was referenced by C. J. Jireček
in 1876 and Jovan Hadži-Vasiljević in 1902, who dated the
painting in the Thraco-Illyrian era. During the YugoslavPolish mission (1977-1983), this painting was published
as a sensational discovery and many newspapers in the
then Yugoslavia reported the news (Политика, 1978,
14.; Новости, 1978, 8.; Вечер, 1978, 3). The drawings
were documented and published in the report of this
“mission” in 1985 (Markovi Kuli, 1985). Chronologically,
these belong to the end of the Bronze or the beginning
of the Iron Age, and the drawings of the Tren Cave in
south-eastern Albania are believed to be their analogy.
A separate publication dedicated to these drawings has
been foreseen, but unfortunately it has not seen the
light of day. The drawings are under natural rocky eaves,
which might have been man-made (fig. 3). This impressive
creation has the following dimensions: length of about
4.50 m., width of between 2.0 m and 2.30 m and height of
about 1.50 m in the area of paintings and about 2.40 m in
the ending external part. The representations are grouped
in some manner and give the impression of separate
compositions. It is interesting that the groups correspond
to the natural split of the rock expressed through
cracks. However, more detailed analyses could perhaps
confirm that they all form part of a larger composition
with adequate narration, i.e. they serve the purpose
of conveying a common idea. Traces of painting were
preserved on the internal side of the rocky promontory,
which fences to the left the vertical, flat surface where
the representations have been made. Nevertheless, these
traces have been damaged and are hardly recognisable
(fig. 3.1). In the first zone (according to the natural cracks
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Ил. 3 - Цртежи врз карпа, Чардак - Југ 1

Fig. 3 - Rock paintings, Čardak - South 1

предмет, додека во другата нешто налик на штит (ил.
3.2.). Во целост, оваа претстава има димензии од 0,50
м ширина и 0,50 м висина. Пред неа била изведена
претстава која не е препознатлива, а можеби се работи
за уште еден јавач, со видно помали димензии. Следува
претставата со најголеми димензии. Се работи за
четириножно животно, веројатно прободено со една
или повеќе стрели или копја (ил. 3.3). Заедно со нив,
има должина од 1,00 м, додека само животното има
должина од околу 0,45 м и висина од околу 0,35 м. По
целата површина на полето, издвоено со природните
пукнатини на карпата, сочувани се траги од сликање.
Десно, и нешто повисоко од оваа претстава е изведена
група од неколку животни, а во средината меѓу нив,
е насликан крајно стилизиран стрелец кој во раката
држи лак (ил. 3.4). Стрелецот има висина од околу 0,15
м и стилски, потсетува на човечката фигура, насликана
на северната страна од врвот Чардак. Позади
стрелецот е насликано животно, веројатно магаре,
со должина од 0,27 м и висина од 0,23м. Веднаш зад
него е претставено животно кое доста наликува на
срна, а има должина од ок. 0,27 м. и висина од 0,18
м. Под стрелецот е насликано животно од непознат
вид, со доста издолжен врат, со што има висина од
ок. 0,45 м и должина од 0,30 м Пред стрелецот, исто
така е изведено поголемо четириножно животно,
нажалост, многу лошо сочувано. И во оваа зона, по
површината, сочувани се траги од боја од некакви

of the rock), a representation of a human riding a horse
or a donkey, was painted, holding some elongated object
in one hand and something resembling a shield in the
other (fig. 3.2.). In its totality, this representation has
dimensions of 0.50 m of width and 0.50 m of height.
Before this one, there was a representation which was
not even recognizable, and perhaps it was yet another
rider, with visibly smaller dimensions. The representation
with the largest dimensions comes next. This is a fourlegged animal, probably pierced with one or more arrows
or spears (fig. 3.3). Along with them, it has a length of
1.00 m., whereas the animal alone has a length of about
0.45 m and a height of about 0.35 m. Traces of painting
have been preserved along the total surface of the field,
split with the natural cracks of the rock. To the right, and
a little bit higher than this representation, a group of
animals is represented, and in the middle, between them,
a largely stylized archer was painted, holding a bow in
his arm (fig. 3.4). The archer has a height of 0.15 m and,
according to the stylistic features, resembles the human
figure painted on the northern side of the Čardak hill. An
animal is painted behind the archer, probably a donkey,
with a length of 0.27 m and a height of 0.23. An animal
largely resembling a doe is represented immediately
behind it, with length of about 0.27 m and height of 0.18
m. Underneath the archer, an unknown animal is painted,
with quite an elongated neck, with a height of about
0.45 m and length of 0.30 m. Furthermore, in front of the
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претстави кои денес не се распознаваат. Особено
интересна е претставата на коњаник, во горната зона
на вертикалата. Коњот на кој јава човечката фигура е
претставен во галоп, додека коњаникот држи некаков
издолжен предмет, најверојатно копје и предмет со
овална форма, веројатно штит (ил. 3.5). Како се чини,
се работи за најдобро и највнимателно изведената
претстава. Десно од неа, исто така во горната зона на
нишата се изведени две нејасни форми, од кои едната,
е можеби стилизирана претстава на птица.

archer, a larger four-legged animal is painted, which is,
unfortunately, badly preserved. In this zone, too, along
the surface, colour traces of certain representations are
preserved, unrecognizable to this day. The representation
of a horseman is quite an interesting one, in the upper
vertical zone. The horse that the man rides is represented
in gallop, whereas the horseman holds some elongated
object, most probably a spear and an object with an oval
shape, probably a shield (fig. 3.5). As it seems, this is the
best and most carefully painted representation. To the
right of it, in the upper niche zone, as well, two unclear
shapes are painted, one of which may be a stylized
representation of birds.

Сите фигури се изведени со бела боја. Денес, на
одредени површини се забележува црвеникава боја, но
не е јасно дали станува збор за втор слој на намерно
боење или, пак, едноставно, реакција на самата бела
боја. Ова, се разбира, треба да се потврди или отфрли
со соодветни хемиски анализи, во иднина.

All figures were painted in white. Today, reddish
hue may be spotted in some surfaces, but it is unclear
whether this is an intentional second layer or whether it
is simply a reaction of the white colour. This, of course,
should be either confirmed or rejected through adequate
chemical analyses in the future.

Иако, како што се спомена досега, цртежите се
сместувани во крајот на бронзеното или почетокот на
железното време, во археолошките кругови е застапено
и мислењето дека тие датираат од средниот век. Во
моментов, во недостаток на подетални истражувања,
подеднакво блиски и подеднакво далечни, се чинат
и двете гледишта. Исто така тешко е да се каже
дали претставите се изведени во еден замав или пак
внатрешноста на оваа карпеста стреа била предмет
на сликање во еден подолг временски период, од
различни автори.

Although, as was mentioned, the paintings were
located near the end of the Bronze or the beginning of the
Iron Age, the archeological circles opt for the opinion that
these can be dated in the Middle Ages. At the moment,
due to the lack of more in-depth research, both opinions
may be equally accurate or inaccurate. Furthermore, it is
difficult to say whether the representations were painted
all at once, or whether the interior of the rocky eaves
was the subject to painting for a longer period and by
different authors.

Чардак - Југ 2 (ил. 1.3)
Во близина на познатата композиција и во рамки
на истото двориште (А), на една помала јужна тераса,
под врвот Чардак, на карпата која ја оградува терасата
од запад, со бела боја се насликани две претстави.
Првата е претстава на птица со висина од околу 0,40
м, изведена во една вдлабнатина на левата страна на
карпата. (ил. 4. А). Во средишниот дел на карпата, пак,
формирана е природна ниша, а во неа се изведени три
човечки лика (глави), широки околу 0.10 м и наредени
еден до друг со што прават низа долга ок. 0.30 м (ил.
4. Б). И ликовите и претставата на птица се крајно
стилизирани. Во моментов, тешко е да се каже нешто
поконкретно околу нивното прецизно временско
определување.

Čardak - South 2 (fig. 1.3)
Two representations are painted in white near
the known composition and within the framework of the
same yard (А), on a smaller southern terrace, under the
Čardak hill, on the rock which fences the terrace to the
west. The first one is a representation of a bird with a
height of about 0.40 m, painted in a crevice on the left
side of the rock. (fig. 4. А). A natural niche was formed in
the middle part of the rock and in it were painted three
human faces (heads), about 0.10 m wide and placed next
to each other, thus creating a series which has a length
of about 0.30 m. (fig. 4. B). Both the characters and the
bird representations are finely stylized. At the moment,
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Fig. 4 - Rock paintings, Čardak – South 2

Кукуделица (ил. 1.4)

it is difficult to say something more specific about their
chronological dating.

Месноста Кукуделица се наоѓа во подножјето на
ридот. Низ просторт се разместени повеќе одронати
карпи. На една од нив, во природно оформена ниша, е
изведен машки лик, до појасот,со висина од околу 0,60
м и ширина околу 0,35 м (ил. 5.1/5.1.А) Претставениот
лик има кадрава коса, а во пределот на грлото има
детаљ кој тешко се распознава, дали во случајов се
работи за брада или некаков накит, тешко е да се каже.
Интересен атрибут на претставата е меч/сабја, со
завиен крај, кој ликот не го држи во леввата рака, туку
е левитациски претставен, прекривајќи дел од неговата
лева страна. Наместо да го држи мечот, левата рака
на ликот е отворена и положена на неговиот стомак.
Десната рака на ликот е многу слабо сочувана, но се
чини дека е завиена во лактот и крената до висина на
градите. На прв поглед, претставата оддава впечаток

Kukudelitsa (fig. 1.4)
The area of Kukudelitsa is located on the foot of
the hill. Throughout the space were scattered a multitude
of crumbling cliffs. On one of those, in a naturally formed
niche, a male figure was painted, until the waist, with
a height of about 0.60 m and a width of about 0.35 m
(fig. 5.1/5.1.А). The represented face has a curly hair, and
on the throat, there is a hardly recognisable detail and
it is difficult to say whether this is a beard or some type
of jewelry. A peculiar attribute of the representation is
a sword/sabre, with a rolled end, which the character
does not hold in his left hand, it is rather levitating and
covering part of the character’s left side. Instead of
holding the sword, the left side of the character is open
and laid on his stomach. The right arm of the character is
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Ил. 5 -Цртежи врз карпа, 1, 1А Кукуделица; 2, 2А Варосан Камен
Fig. 5 - Rock paintings, 1, 1А Kukudelitsa; 2, 2А Varosan Kamen
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на христијански светител од категоријата на свети
воини. Меѓутоа, позицијата на мечот, не е типична
при изведбата на овие светители, така што е потребна
подлабока анализа или осврнување кон други средства
за попрецизно датирање на овој лик.
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badly preserved, but it seems to be twisted in the elbow
and risen to the level of the chest. At first glance, the
representation gives the impression of a Christian saint
from the category of holy warriors. However, the sword
position is not typical for them, therefore this is food for
thought or we might need to resort to other means in
order to date this character more precisely.

Варосан Камен (ил. 1.5)
Локалниот назив, „Варосан Камен“, директно се
однесува на еден поголем камен, откршок од некогашна
карпа,на кој е насликана композиција од два лика, жена
и “воин“. Се наоѓа 50 м северозападно од Кукуделица.
Композицијата е изведена во една ниша на каменот,
која покрај природното вдлабнување, можеби била
предмет и на човечка дообработка, со цел, создавање
на погодна површина за зафатот (ил. 5.2/5.2. А).

Varosan Kamen (fig. 1.5)
The local title, Varosan Kamen, directly refers to
a larger stone, which has crumbled from what had once
been a rock, on which a composition of two characters
has been painted, a female and a “warrior”. It is located on
50 m of the north-west of Kukudelitsa. The composition
was made in a niche of the stone, which, apart from
the natural carving, may have been man-made smooth
working surface. (fig. 5.2/5.2. А)

И двата карактери се сочувани до половината,
но според димензиите на поединечните делови од
телата и траги на боја, се чини дека биле претставени
и нозете.

Both the characters have been preserved to the
waist, but, judging by the dimensions of the single parts
of the bodies and colour traces, it seems that the legs
were presented, too.

Женскиот лик има висина од околу 0,35 м,
претставен е во амфас, со поглед насочен кон воинот
пред неа. Иако изведен со само неколку црти, изразот
на лицето дава гротескен впечаток, особено преку
високоподигнатите веѓи и полно изведените очи.
Ликот има бујна коса што го надвишува челото, каде
е нејасно дали ликот носи и некаков обрач, односно
украс на главата. Кај вратот, сочувана е одредена “V“
форма, која повеќе наликува на накит отколку на дел
од облеката на ликот. Под неа се нагласените гради,
според што и ликот е детерминиран како женски.
Нејасно е дали се тоа самите гради или нешто што се
носи врз нив. Под градите, во пределот на колковите,
кон нозете, е изведено сликање кое не е сосема јасно,
сепак, тука може да стане збор за некакво здолниште.
Рацете на ликот не се распознаваат, можеби тие биле
поставени врз здолништето. Се забележува и одредена
овална форма, на местото каде што природно би бил
десниот лакот, иако асоцира на штит, во моментов е
тешко да се потврди истото.

The female character has a height of about 0.35
m, represented en face, her eyes are directed towards the
warrior in front of her. Although this was painted with
the use of only a few lines, the facial expression gives a
grotesque impression, especially because of the highly
raised eyebrows and the fully painted eyes. The character
has luxuriant hair coming high above the forehead, where
it is unclear whether the character carries some kind of
head band, or head decoration. Near the neck, a certain
“V“ shape is preserved, which looks more like jewelry than
like part of the character’s clothes. Underneath can be
seen the protruding breasts, identifying the character
as a female. It is unclear whether those are the breasts
themselves or something worn over them. Under the
breasts, in the hips area, towards the legs, something is
painted, but it is not completely clear, this can however
be some kind of skirt. The hands of the character are
indistinct, they might have been placed over the skirt.
A certain oval shape can be spotted on the place where
the right elbow would be placed naturally, although it
resembles a shield, it is currently difficult to confirm it.

Машкиот лик, тука наречен “воин“, свртен е кон
женскиот карактер, а со 3/4 од телото и лицето, кон
гледачот. Едната рака му е подигната и испружена во
правец на женскиот лик. Иако трагите од боја се оскудни,

The male character, who is called the “warrior”
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повеќе од извесно е дека нозете на оваа фигура биле
претставени. Особено интересен е шлемот кој ликот
го носи на главата, поради што е и наречен “воин“.
Се работи за шлем со перјаница. Ваквите шлемови,
на овие простори се користат во времето на антиката.
Доколку ваквата изведба на шлемот е рефлексија на
времето кога е изведена оваа композиција, тоа упатува
на нејзино датирање во антиката.

here, is turned towards the female character, and with
3/4 of the body and the face, towards the observer. One
arm is raised high and stretched towards the female
character. Although the colour traces are pale, it is more
than certain that the legs of this figure were presented.
What is particularly interesting is the helmet that the
character carries on the head, which is why he is called
the “warrior”. This is a helmet with plumage. Such
helmets have been used in this region since the Antiquity.
If the helmet depiction is a reflection of the era when
this composition was drawn, this indicates that it may be
dated in the Antiquity.

Резиме
Прикажаните претстави откриваат еден
поинаков аспект од животот на ридот Маркови Кули.
Покрај познатите естетски форми, населението
кое го населувало овој простор прибегнувало и кон
карпестото сликарство, нетипично за територијата на
Р Македонија. Уште повеќе, документираните примери,
веројатно, со исклучок на оној од месноста Кукуделица,
немаат христијанска содржина, што ги прави вистински
раритет помеѓу културното наследство во земјава.
За смислата и значењето на прикажаните претстави,
во моментов, не може да стане збор, пред сè, поради
самата хронологија која, досега не била предмет на
посериозни истражувања и како таква не е сигурно
определена. За крај, ќе се истакне и тоа дека на
просторот на Маркови Кули не се вршени детални
теренски проспекции со цел откривање на вакви
појави, со што се допушта можноста за постоење и на
други примери на карпесто сликарство, непознати за
стручната јавност.

Summary
The depicted representations reveal a different
aspect of life on the Markovi Kuli hill. In addition to the
known esthetic forms, the population inhabiting this
space resorted to rock painting, which is not typical for
the territory of the Republic of Macedonia. Even more,
the documented examples, probably with the exception
of the one in the settlement of Kukudelitsa, do not
have Christian content, which makes them a true rarity
among the cultural heritage of the country. Currently
it is impossible to deal with the significance and the
meaning of the shown representations, most of all, due
to the chronology itself, which so far, has not been the
subject to more serious research and as such is certainly
not defined. In the end, we would like to underline that on
the Markovi Kuli area, no detailed field prospections have
been conducted for the purposes of discovery of such
phenomena. This opens up the possibility of existence of
other examples of rocky painting, unknown to the expert
audience.

БИБЛИОГРАФИЈА / BIBLIOGRAPHY
Маркови Кули, Извештаи од работите на мисијата
1977-1983, 1985.
J. G. V. Hahn, Reise von Belgrad Nach Salonik, 1868.
Constantin J. Jireček, Geschichte der Bulgarem, 1876.
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