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Апстракт: Во прилогот што следи, презентирано е истражувањето на одбранбениот ѕид на 
источното подградие на тврдината Маркови Кули, Скопје. По големите градежни активности, 
преземени со трасирање на патот што води до населбата Сончев Град северно од с.Сопиште, бе-
ше оштетен дел од подградието. Со истражувањата e откриена целата траса на одбранбениот 
ѕид на подградието, при што беше констатирано оштетувањето на североисточната страна. 
Истражувањата покажаа дека подградието има две фази на градба. Во текот на V век кога било 
изградено, подградието егзистирало до крајот на VI - почеток на VII век, како прва фаза и во те-
кот на X-XI век кога било обновено, до периодот од XIII-XIV  век, втора фаза. Неколку наоди на мо-
нети потврдуваат одредени активности и во текот на XV век, но, по овој датум, тврдината 
престанува на егзистира. 

Клучни зборови: тврдина, предградие, одбранбен ѕид, рановизантиски, 
среден век 

Во текот на 2013 и 2014 година, непосредно до археолошкиот локалитет 
Маркови Кули, Водно, Скопје, градежна оператива на Гранит изведуваше гра-
дежни работи пробивање на пат. Се работи за пат што требаше да ги поврзe но-
вата населба што се гради на потегот северно од с. Сопиште именувана како 
„Сончев град“ со постоечкиот пат што води до хотелот „Водно“, на потегот над 
поранешниот хотел „Панорама“. Преку трасираната коловозна лента, од почет-
ната дестинација кај с.Сопиште, патот се протега кон север, го сече источниот 
дел на планината Водно во должина од околу 4 км. На третиот километар од 
оваа почетна дестинација, при трасирање на патот е оштетено источното под-
градие на археолошкиот локалитет Маркови Кули. Поради таквата состојба, во 
текот на 2014 година беа преземени активности за изведување археолошки ис-
тражувања на останатиот дел од подградието, со цел да се утврди состојбата со 
археолошките содржини. Цел на истражувањето беше откривање на целокупна-
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та траса на одбранбениот ѕид на подградието, за да се утврди колкаво е оштету-
вањето. 

Локалитетот Маркови Кули се наоѓа на источниот крај на Водно, на околу 
568 м над рамницата и лежи на истурен јазичест гребен што доминира над по-
широката југозападна околина на градот Скопје. Трите негови страни, север-
ната, источната и јужната се стрмни падини, додека од западната страна е нај-
пристапно. На врвот од гребенот лежат остатоци од утврдениот град, додека на 
источната страна неговото подградие исто така е утврдено со одбранбен ѕид 
(Сл. 1). Утврдениот дел од градот е долг околу 350 м, (со подградието околу 400 
м), а широк околу 110 м. 

Сл. 1 – Позиција на тврдината Маркови Кули 

На локалитетот досега археолошки е интервенирано неколку пати. За прв-
пат археолошки истражувања се изведени во периодот од 1976 - 1980 година, 
претежно сконцентрирани на дел од акрополата, кога се истражувани повеќе 
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објекти.1 Во периодот од 2005 - 2008 година се вршени истражувања на локали-
тетот во централниот дел на населбата, со цел да се утврдат и да се констатира-
ат археолошките слоеви, нивната зачуваност и стратиграфија.2 Во текот на 2014 
година повторни ревизиони истражувања беа изведени на западната триагонал-
на кула со челниот бастиот,3 а во текот на 2017 година истражувања се вршени 
на дел од северниот одбранбен ѕид, на потегот од составот со челниот бастион, 
до составот на северниот со попречниот одбранбен ѕид на акрополата.4 На прос-
торот што го зафаќа утврдениот дел од градот со досегашните археолошки ис-
копувања констатирани се повеќе градби. Покрај одбранбениот ѕид на јужната 
страна и попречниот одбранбен ѕид, што ги дели акрополата со долниот град и 
што речиси се распознаваат на површината, откриени се две цистерни за скла-
дирање на вода (поголема и помала со капацитет од околу 4000 м3 вода), бања, 
објект за кој се претпоставува дека е резиденција и др., при што е констатирано 
дека населбата со прекини егзистирала во периодот од IV – XIV век.  

Според позицијата што ја зазема во однос на утврдувањето, подргадието се 
наоѓа на неговата крајна источна страна на коса стрмна падина. Освен кратки 
површински опсервации на теренот, досега археолошки истражувања на под-
градието на населбата не се вршени.5 На целата површина од просторот што го 
затвора одбранбениот ѕид на подградието, констатирана е карпеста здравица, 
што од друга страна наведува да констатираме дека целиот културен слој, до-
колку го имало, бил одвлечен и оштетен од природните услови, заради изразито 
косата нивелација на теренот. По неговата површина не беа откриени остатоци 
од градби или движен археолошки материјал.  

Со овие археолошки истражувања требаше да се констатираат остатоците 
од трасата на одбранбениот ѕид, неговата зачуваност, ширина, опус на ѕидање, 
правец на простирање и да се истражат евентуалните археолошки целини и си-
туации. Притоа беше опфатена целокупната траса на одбранбениот ѕид и тоа од 
неговиот состав на југоисточниот агол со одбранбениот ѕид на тврдината, до не-
говиот состав на североисточниот агол со бедемот на тврдината. Заради фактот 
што веќе беше трасиран новиот пат, истражувањата беа лоцирани на работ од 
профилот што го зазема патот, со висинска разлика од околу 9-12 метри (Сл. 2). 

                                                        
1 И. Микулчиќ, М. Никуљска, 1978, 137-150; И. Микулчиќ, М. Никуљска, 1979, 65-74; Н. Никуљска, 
И. Микулчиќ, 1980, 123-133; И. Микулчиќ, М. Билбија, 1987, 205-220. 
2 Истражувањата беа во организација на Музејот на градот Скопје под раководство на авторот. 
Резултатите од истражувањата не се публикувани. 
3 Х. Талевски, 2015, 151-172. 
4 Истражувањата беа во организација на Музејот на градот Скопје под раководство на авторот. 
Резултатите од истражувањата не се публикувани. 
5 И. Микулчиќ, 1982, 48-53, 129-133. 
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Тоа придонесе истражувањата да се одвиваат со голема тешкотија, особено на 
оние места на кои одбранбениот ѕид беше целосно уништен. 

Сл. 2 - Позиција на кула 1, 2 и 3 со источниот ѕид, врз теренскиот профил на градежната 
оператива 

Според предвидената динамика, при истражувањата беше применет метод 
на сондажно истражување и отворање на одделни делови од одбранбениот ѕид, 
во правец од високиот кон понискиот стрмен дел, односно откривање на лицето 
од надворешната пониската страна на одбранбениот ѕид. На тој начин се обез-
бедува целосно согледување на правецот на трасата, неговата ширина, опус на 
ѕидање и зачуваност, а во исто време се обезбедува натамошна зачуваност од 
оштетување, до неговото целосно откривање, конзервација, реконструкција и 
ревитализација. Во целата должина, одбранбениот ѕид на подградието е зачува-
но со висина која се движи од околу 0,30 – 1 метар. Со оглед на тоа што на цели-
от простор што го зазема подградието е констатирана карпеста здравица, цела-
та должина на бедемот е фундирана врз карпеста здравица. 

Одбранбениот ѕид е граден од делкани камени плочи врзани со кал, а само 
на одделни места, претежно на аглите од одбранбените кули, тие се зајакнати 
со варов малтер. Со откривање на целокупната должина на бедемското платно 
на подградието се констатира дека оштетувањето е направено на североисточ-
ната страна, токму на свиокот на патот и тоа помеѓу профил 77 и 83, како и на 
дел од одбранбена кула на профил 86 (План 1). Токму на оштетениот дел од под-
градието се соединуваат северниот со источниот одбранбен ѕид. При ваква сос-
тојба, нема можност да се претпостави позицијата и правецот на простирање 
што ја создаваат овие два ѕида, како и позицијата и бројот на евентуалните од-
бранбени кули, при што во изработката на техничката документација е изведена 
произволна, односно претпоставена реконструкција (План 2). 

Со оглед на тоа што патот е трасиран непосредно до зачуваниот дел од од-
бранбениот ѕид, неопходно беше да се изврши негова санација и заштита за да 
не дојде до понатамошни оштетувања. Заради подобра прегледност за текот на 
истражувањата, прегледот го проследуваме преку презентација на одделни не-
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гови делови редоследно според просторот што го заземаат на теренот, почнувај-
ќи од југ кон север сметано според ознаките на градежната оператива и нивните 
податоци. Тоа ни овозможува да ја проследиме целокупната должина на од-
бранбениот ѕид само за потегот што беше предмет на истражување. 

 

 

 

 

План 1 - Позиција на тврдината и подградието во однос на патот (реконструкција) 

 

 

 

 

 

 

 

 



488                                                       Киро Ристов – Маркови кули-Скопје, источно подградие 

 

 

План 2 - Позиција на истражениот дел 
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Јужен ѕид (профил 86) 

Го опфаќа јужното крило на подградието. На западната страна се врзува за 
трасата на одбранбениот ѕид од тврдината, а на исток завршува со одбранбена 
кула. Се работи за јужен дел од одбранбениот ѕид на подградието долг 15 м ши-
рок 1.90 м. За разлика од одбранбениот ѕид на тврдината, што е ѕидан од крупен 
делкан и кршен камен, врзан со варов малтер, јужниот ѕид на подградието е гра-
ден  од кршен и делкан камен, врзан со кал.  

На западната страна се составува како интегрален дел од одбранбениот ѕид 
на тврдината преку градежен елемент што има функција да ја зајакне одбраната 
и контролата на влезната порта. Овој градежен елемент има неправилна трапе-
зоидна основа со основни димензии кои изнесуваат 1,40 х 2,30 м, ѕидан од 
кршен и делкан камен, врзан со кал, зачуван во висина од 1,20 м, мерено од под-
ното ниво на прагот од влезната порта (Сл. 3, План 3). Внатрешниот дел на ова 
зајакнување е целосно исполнет со камен залиен со кал, додека надворешните 
лица се малтерисани со варов малтер. На него веднаш се надоврзува влезната 
порта широка 2 м, градена со аголни испусти на краевите, прилагодени за по-
ставување на дрвена еднокрилна порта, која ја носел железен анкерен носач, по-
ставен на источниот внатрешен агол. На оваа страна, за целата широчина на од-
бранбениот ѕид, подот на портата е зајакнат и поплочен со две делкани камени 
плочи, на кои во внатрешниот агол од портата, поставен е основниот отвор за 
фиксирање на железниот носач, кој сè уште се распознава во подното ниво (Сл. 
4). Останатиот дел од подот на портата, како и нејзиниот праг, немало потреба 
да се поплочува, бидејќи тој претставува карпеста здравица, врз која е фунди-
ран целиот потег на јужниот ѕид.  На источната страна овој одбранбен ѕид зав-
ршува со аголна кула 1, која речиси целосно е оштетена со градежните актив-
ности, при што нема можност да ѝ се определат димензиите и нејзината прво-
битна форма. Од источното крило на влезната порта до кула 1, ѕидот на одбран-
бениот ѕид е долг 8 м, зачуван во висина од околу 0,70 – 0.90 м, фундиран врз 
карпеста здравица која ја претставува основната подлога на овој дел од теренот. 
Ѕидан е со делкани и клесани камени плочи, хоризонтално нивелирани и редени 
во однос на изразито стрмната коса нивелација на теренот, а внатрешноста со 
полнетица од камен, залиен со кал (Сл. 5).  

Кула 1 е поставена на аголот што го формираат јужниот и источниот од-
бранбен ѕид. Заради големите оштетувања од градежните активности и мошне 
малата зачуваност тешко може да ù се определи формата, иако според остато-
кот на дел од нејзиниот надворешен јужен ѕид се има впечаток дека се работи за 
четириаголна кула. Со истражувањата од неа се откриени само дел од темелните 
партии што не можат да ги дефинираат нејзините димензии (Сл. 6). Основата на 
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кулата била позиционирана врз карпестата здравица со исполнување на сета 
површина со камен, залиен со варов малтер. Од работниот градежен профил се 
забележува дека пред да биде поставена кулата, теренот бил подготвен со от-
странување на сета земја, а темелното јадро длабоко вкопано во карпестата 
здравица (Сл. 7). По заливањето на темелната зона и изградбата на контурните 
ѕидови, внатрешноста на горните катни позиции исто така биле исполнети со 
камен, залиен со варов малтер. Притоа, со истражувањето се констатира дека од 
кулата се зачувани само темелните зони на јужната и на западната страна. 

План 3 - Јужно крило на одбранбениот ѕид на подградието со влезна порта 
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Сл. 3 - Влезна порта на јужниот одбранбен ѕид (од север) 

Сл. 4 - Поплочување на влезната порта 
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Сл. 5 - Внатрешно лице на јужниот одбранбен ѕид 

Сл. 6 - Средновековниот ѕид поставен врз остатоците на рановизантиската кула 1. 
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Сл. 7 - Остатоци од темелното јадро на рановизантиска кула 1 во градежниот профил 
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Источен ѕид (профил 82– 86) 

Го зафаќа потегот од кула 1 до кула 3. Се протега во правец од југ кон север 
во должина од околу 55 м. На откриената должина на овој потег, покрај првата, 
откриени се уште две одбранбени кули. Ѕидот на одбранбениот ѕид ја следи ли-
нијата на изохипсата до потегот помеѓу работниот градежен профил 82 и 83, ка-
де што е прекинат и оштетен со градежните активности на патот. Во основата е 
широк 1,90 м, зачуван во висина која изнесува на места 0,50 - 0,80 м. Од кула 1 
до кула 2 е откриен во должина од околу 25 м, додека од кула 2 до кула 3 е от-
криен во должина од 20 м. Помеѓу кула 1 и кула 2 ѕидот е мошне оштетен, на 
места е целосно разграден и уништен од косата нивелација на теренот. Ѕидан е 
и граден од делкани и кршени камени плочи, врзани со кал, хоризонтално ниве-
лирани и ѕидани паралелно со теренската изохипса, фундиран попречно на ко-
сата карпеста здравица. На овој потег одбранбениот ѕид лежи врз цокла поста-
вена врз карпестата здравица, ѕидана од еден ред камен, висока 0,15 м. На исти-
от начин и со истата висина, цоклата е градена и помеѓу кула 2 и кула 3.  

Заради целосно откривање на одбранбениот ѕид на потегот помеѓу кула 1 и 
кула 2 од внатрешната страна на одбранбениот ѕид, поставени се сонда 1 и сон-
да 1а, со цел да се утврди зачуваноста, неговата евентуална ширина и правец на 
простирање, со оглед на тоа што овој дел од теренот претставува изразито коса 
стрмна падина. Сонда 1 е со димензии 3,5 х 1 м, ориентирана паралелно на од-
бранбениот ѕид, поставена од претпоставената внатрешна западна страна од од-
бранбениот ѕид. Во нејзината содржина беше констатирано внатрешното лице 
на одбранбениот ѕид. Како и на другите места и на овој дел одбранбениот ѕид е 
ѕидан со големи делкани камени плочи што обезбедуваат цврста врска помеѓу 
себе, врзани со кал. Одбранбениот ѕид е фундиран врз карпеста здравица. Во 
сондата не се откриени археолошки содржини или наоди. 

Сонда 1а  е поставена во непосредна близина, а јужно од сонда 1 со димен-
зии 3 х 1,5 м, ориентирана паралелно на одбранбениот ѕид. Во основа претставу-
ва продолжување на сонда 1, оддалечена од неа само 0,30 м. Целта беше да се 
констатира правецот на одбранбениот ѕид, неговата ширина и ниво на зачува-
ност. Со оглед на тоа што на овој дел источната страна на одбранбениот ѕид пра-
ви скршнување, неопходно беше да се утврди на што се должи тоа. Со истражу-
вањето на оваа сонда се констатира дека одбранбениот ѕид е оштетен и речиси 
целосно недостасува неговата западна страна, бидејќи на ова место тој бил фун-
диран врз плитка карпеста здравица и немал можност да биде зачуван од вре-
менските прилики. 
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Сл. 8 - Кула 2 

Сл. 9 - Кула 3 
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Сл. 10 - Надворешно лице на источен одбранбен ѕид помеѓу кула 2 и кула 3 

Кула 2 има димензии од 4,50 х 3,80 м (Сл. 8, План 4). Ѕидана е од кршен и 
делкан камен, врзан со варов малтер, идентично како претходната кула 1, со ѕи-
дови што се широки 0,90 м. Градена е со три надворешни ѕида, додека од внат-
решната страна во основата целосно е отворена за нејзината ширина. Според 
концепираната градба,  заклучуваме дека од внатрешната страна на кулата била 

План 4 - Кула 2 
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изградена дрвена конструкција за пристап до највисоките зони на одбранбени-
от ѕид. Од позицијата и од градбата на кулата, се забележува дека најпрво била 
изградена кулата, а потоа бил дограден одбранбениот ѕид од јужната и од север-
ната страна. Се работи за класична четиристрана одбранбена кула, изградена 
според вообичаената стратегиска дефанзивна концепција, со функција на зајак-
нување и стабилност на одбранбениот ѕид и одбраната на населбата. Ѕидовите 
на кулата се ѕидани од кршен и делкан камен, а слободните места помеѓу нив се 
пополнувани со поситен кршен камен, прилагодуван на големината на просто-
рот, со мошне тесна фуга дополнително малтерисана. Само од надворешната 
предна страна е поставена цокла висока 0,30-0,50 м, во зависност од зачуваната 
висина на карпата. Ѕидовите на кулата во висина се зачувани околу 0,80-1 м. 

Кула 3 е оддалечена од претходната кула 2 околу 13 м. Основата е речиси 
четириаголна со димензии кои изнесуваат од 4,20 х 4,50 м, градени од големи 
кршени и делкани камени плочи врзани со кал, ориентирана запад-исток (Сл. 9). 
Градена е на мошне невообичаен начин. Најпрво била позиционирана со изград-
ба на јужниот ѕид широк 1,15 м, а од источната, северната и западната страна би-
ле изградени само лицата во ширина на два реда камен со широки фуги, што 
подразбира дебел слој малтер (кал), додека целиот внатрешен простор на кулата 
бил исполнет со помали кршени камења, залиени со кал. Засега нема можност 
да се претпостави градбата на горните катни партии, иако може да се претпос-
тави дека се работи за дополнително зајакнување, кое поради изразито косата 
нивелација на теренот, што настапува во наредната изохипса кон исток, се иска-
жала потреба тој на оваа позиција да биде проектиран на ваков начин. Од друга 
страна, ако претпоставиме дека оваа внатрешна полнетица претставува само ос-
новна конструктивна супструкција за подно ниво, тогаш секако ваквиот невоо-
бичаен начин на проектирање на основата наоѓа оправдување како дополните-
лен градежен елемент, што има непосредна врска со поставувањето на бедем-
ското платно на нејзината надворешна страна. Имено, во функција на совладу-
вање на големата коса нивелација на теренот, ѕидот на одбранбениот ѕид намес-
то да продолжува веднаш од надворешната страна до влезот во кулата, според 
сите дотогашни градежни правила, тој е поставен од надворешната страна на 
североисточниот агол, на составот на источниот со северниот ѕид на кулата 
(План 5). Проектирањето на овој начин придонесува да се постигне зајакнување 
на овој дел од одбранбениот ѕид и зајакнување  на одбраната на населбата, а во 
исто време совладување на изразито косата нивелација на теренот. Иако ретко 
се употребува ваков начин на проектирање, сепак во одредени случаи, условите 
и конфигурацијата на теренот во голема мерка ја усмеруваат и ја диктираат ло-
кацијата, правецот на одбранбениот ѕид, но и неговите одбранбени кули. Иден-
тичен начин на поставување на кула со слични услови на теренот е употребена 
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на локалитетот Врсенице (Србија) со изградба на рановизантискиот одбранбен 
ѕид, обновена во раносредновековниот период.6 

План 5 - Кула 3 

Со истражувањата на одбранбениот ѕид помеѓу кула 2 и кула 3 од внатреш-
ната страна беше поставена сонда 2, со цел да се открие неговата ширина, но и 
заради констатирање на степенот на оштетеност, опус на ѕидање, темелна пар-
тија и начин на неговото фундирање, со оглед на тоа што надворешното лице на 
овој потег беше целосно откриено (Сл. 10). Сонда 2 е поставена од внатрешната 
страна помеѓу кула 2 и кула 3 со димензии 3,5 х 1,20 м, ориентирана во правец 
север-југ, паралелно со внатрешната линија на бедемот. Со нејзиното истражу-
вање беше откриено внатрешното лице на одбранбениот ѕид, кој на овој потег е 
широк 1,80 м. Одбранбениот ѕид е фундиран врз карпеста здравица, а неговата 
висинска зачуваност на овој потег изнесува 1,10 м. Во содржината на сондата не 
се откриени археолошки наоди. 

                                                        
6 M. Popović, V. Bikić, 2009, 39, 97, Sl. 20. 
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Северен ѕид (профил 76 – 78) 

Се протега во правец запад-исток, на потегот од кула 4 кон исток. На источ-
ната страна е оштетен и уништен од градежните работи на патот, а на овој потег 
е зачуван во должина од околу 12 м. Започнува со кула 4, поставена на аголот на 
кој се соединува со западната траса, каде што прави свиок  под агол од речиси 
90° и продолжува кон исток, сè до вертикалниот профил од патот во изградба, 
каде што е прекинат. Со цел да се определи правецот на движење, степенот на 
зачуваност, опусот на ѕидање и евентуални археолошки содржини, од внатреш-
ната страна на бедемот е поставена сонда 3 (Сл. 11). Има димензии од 2 х 1 м, 
ориентирана запад-исток, поставена паралелно со внатрешната страна на од-
бранбениот ѕид. На овој потег одбранбениот ѕид е широк 1,60 м, додека од от-
криеното внатрешно лице се констатира дека е граден од крупни делкани и 
кршени камени плочи врзани со кал, поставувани со поголем слој малтер поме-
ѓу нив. Во содржината на сондата, освен градежен шут, не беа откриени други 
археолошки содржини. При изградбата на северниот дел од одбранбениот ѕид, 
се забележува дека теренот најпрво бил израмнет и прилагоден за трасирање и 
фундирање, додека аголната одбранбена кула била поставена на природната 
конфигурација, на изразито стрмен дел од теренот. 

Сл. 11 - Внатрешно лице на северениот одбранбен ѕид во содржина на сонда 3 
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На аголот што ги соединува западниот и северниот одбранбен ѕид, поставе-
на е одбранбена кула 4, делумно оштетена со градежните работи, но заради ко-
сата нивелација на теренот и употребеното врзно средство кал, претрпела сери-
озни оштетувања од временските прилики, а од неа се останати минимални 
траги. Од кулата е откриен само јужниот ѕид што се потпира на надворешното 
западно лице на одбранбениот ѕид и минимални остатоци од западниот ѕид (Сл. 
12). Со оглед на позицијата што ја зазема на изразито косата стрмна падина и 
плитката темелна партија, целиот габарит на кулата се срушил во северната 
провалија, оставајќи минимални траги од темелните зони. Ова, веројатно, се 
должи на високата карпеста здравица, која на овој дел од теренот речиси е на 
површината и конфигурацијата на теренот преку изразито косата стрмна па-
дина. Кулата е градена со крупен кршен и делкан плочест камен, врзан со кал. 

Сл. 12 - Остатоци од кула 4, на аголот од северниот и западниот одбранбен ѕид 

Западен ѕид (профил 76) 

Со цел да се открие составот на одбранбениот ѕид од утврдувањето со од-
бранбениот ѕид на подградието и заокружување на просторот на подградието, 
паралелно со трасата на одбранбениот ѕид од тврдината, беше поставена сонда 
4, со димензии 5 х 2,5 м, ориентирана во правец исток-запад (Сл. 13). Во содржи-
ната на сондата беше откриен составот на одбранбениот ѕид на тврдината со 
оној на подградието. Од овој потег што зазема повисока кота, бедемското плат-
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но на подградието се спушта по стрмниот терен од југ кон север, до составот со 
северниот одбранбен ѕид  на подградието во должина од 16 м (План 6). На ова 
кратко растојание градителот го трасирал бедемското платно со висинската раз- 

 

План 6 - Западно крило на одбранбениот ѕид на подградието 

лика која изнесува нешто повеќе од 7 м, за да ја совлада косата нивелација на те-
ренот. Секако, како олеснителна околност треба да се смета на плитката карпес-
та здравица врз која бил фундиран, а која дополнително придонела ѕидот да до-
бие зајакнување. На целиот овој потег, ѕидот е граден со хоризонтално реден 
крупен кршен и делкан камен во однос на косата нивелација на теренот, на мес-
та исполнуван со помали камења, градени со поголем слој малтер (Сл. 14). Бидеј-
ќи се работи за изразито коса стрмна падина на целата северна страна од лока-
литетот, без можност за посериозно загрозување на одбраната, градителот при-
менил уште еден градежен елемент за зајакнување на целата конструкција на 
овој дел од одбранбениот ѕид на подградието. Имено, од составот со бедемот на 
тврдината кон север, ѕидот на подградието е широк 1,90 м во должина од 13 м, 
каде што од надворешната страна е скратен со забец широк 0,30 м (Сл. 15). Оста-
натата должина до аголот на кој се составува со северниот ѕид тој е широк 1,60 
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м. Со оглед на тоа што на овој агол е поставена одбранбена кула 4, а со овој гра-
дежен елемент ја изедначил ширината со северниот ѕид, претставува јасна на-
мера за зајакнување и стабилизирање на  одбранбениот ѕид, а со тоа и на цело-
купната одбранбена концепција на населбата. 

 
Сл. 13 - Забец на надворешното лице на западниот одбранбен ѕид 

 
Сл. 14 - Внатрешниот агол на северниот и западниот одбранбен ѕид 



Folia Archaeologica Balkanica IV, 2018                                                                                          503 

 

 

Сл. 15 - Состав на западниот одбранбен ѕид на подградието со одбранбениот ѕид на 
тврдината во содржина на сонда 4 

Археолошки наоди 

 Редуцираните археолошки наоди, откриени со археолошките истражу-
вања, сосема јасно зборуваат дека подградието никогаш не било искористено за 
живеење. Малиот простор што бил на располагање и изразито стрмниот терен 
не бил погоден за живеење, што од друга страна наведува на заклучок дека 
просторот на подградието бил користен и организиран исклучиво за присуство 
на војска во одбранбени цели. На целата негова површина констатирана е 
карпеста здравица, која послужила за фундирање на одбранбениот ѕид на под-
градието, концепиран и условен според позицијата на одбранбениот ѕид на 
тврдината. Се работи за крајна источна страна на ридот врз кој е поставено ут-
врдувањето, со визуелна прегледност над целата Скопска котлина.  

 Од движниот археолошки материјал, покрај градежните елементи во кои 
спаѓаат неколку клинци и кламфа, откриени се монети и неколку покарактерис-
тични наоди, што ќе бидат предмет во натамошниот дел од текстот. Фрагмент 
од фибула со подвиткана нога и псеудофедер за функционирање на иглата, от-
криена е од внатрешната страна на источниот одбранбен ѕид, помеѓу кула 2 и 
кула 3 (Сл. 16/1,1а). Од неа се зачувани едната половина од лакот и отвор на шар-
нирот со граничник за блокирање на федерот. Лакот по должина на средината е 
украсен со длабок жлеб, на почетокот украсен со две врежани топчиња во фор-
ма на „птичје око“, а од едната и од другата страна на рабовите од жлебот, укра-
сен е со врежани низи составени од вертикални цртички. Едната половина од 
лакот, ногата, шарнирот и иглата недостасуваат.7 Во Македонија се откриени на 

                                                        
7 Димензии на зачуваниот дел од фибулата: должина 2,7 см, ширина на лак 1 см. 
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локалитетите Градиште, Пчиња и Јагуновце определени во тип 3, датирани во 
периодот од VI - почетокот на VII век.8  Со разни варијации на формата и украс-
ните мотиви на лакот, претставуваат фибули, карактеристични за VI и почето-
кот на VII век, претежно откривани на локалитетите долж Дунавскиот лимес.9 
Слични наоди како нашиот се откриени во Србија, на локалитетите Акве,10 Ца-
ричин град11 и Горњи Стреоц, Kосово12 од VI век. Според типологијата на иден-
тичните фибули од A. Măguranu, нашата фибула припаѓа на наодите од група C, 
датирани во периодот од VI до почетокот на VII век.13 

Сл. 16 - Движни наоди: Фибула (1, 1а), стаклен тег-егзагија (2, 2а), оловен тег (3), секира 
(4, 4а), врв од стрелка (5) 

Два различни тега по форма, изработени од стакло и олово, откриени се со 
истражувањата. Претставуваат ретки и невообичаени наоди за овој дел од 
тврдината, со оглед на тоа што служат за проверка и размена на златни монети. 
Од друга страна, карактерот на подградието укажува на тоа дека овие тегови ве-
ројатно биле сопственост на војник со висок офицерски чин. Меѓу нив посебно 

                                                        
8 И. Микулчиќ, В. Лилчиќ, 1995, 259, Т. III/24, 26. 
9 P. Špehar, 2010, 62-66. 
10 Ibid, 2010, 63, T. IV/95, 96. 
11 B. Bavant, 1990, 237, cat.no. 270, 271, Pl. XLII/270, 271. 
12 V. Ivanišević, P. Špehar, 2006, 138, Fig 3/3, 4. 
13 A. Măguranu, 2008, 6, 7, 16-18, Pl. II. Типологијата претежно ги опфаќа бронзените фибули со 
подвиткана нога на шарнир, со граничник за блокирање на федерот, откриени на Дунавскиот 
лимес и поединечни наоди од Романија, Бугарија и Србија. Определени се во петнаесет основни 
групи (А-О), според соодносот на лакот и ногата и украсните мотиви на нив. 
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се издвојува кружниот тег, изработен од темно сино стакло (Сл. 16/2, 2а).14 Од 
предната страна длабоко е втиснат монограм, додека од задната страна е рамен. 
На монограмот во средината е втисната буквата А, со по една вертикална црта 
од страните, од горната и долната страна ограничени со по една мала цртичка, 
по што се формираат две идентични букви I. Врз вертикалните црти (буквите I) 
се поставени буквите О и V, а десната буква I на средина има уште една мала 
црта, по што се формира буквата Е. Засега тешко може да се идентификува овој 
монограм со одредена личност, со оглед на тоа што слични претстави се јавува-
ат на повеќе примероци. Сепак, идентичен монограм, претставен на тег со те-
жинска вредност од една номизма, се наоѓа во Британскиот музеј, на кој моног-
рамот се поистоветоветува со името “of Pelagios“.15 Овие тегови претставуваат 
замена за златни (semisis) или сребрени (siliqua) монети, преку кои се проверува-
ла нивната тежинска вредност. Според тежинската вредност, нашиот тег нај-
многу се приближува до тежинските вредности на златната монета semissis.16 
Од овој тип тегови се познати повеќе варијанти со различни тежински вред-
ности, почнувајќи од половина semisis (0,90-1,2 гр.) до една номизма (4,54 гр.). 
Според типологијата на Entwistle C., Meek A., нашиот тег е определен во приме-
роците што припаѓаат на тип C, прецизно датирани во периодот од 500-550 го-
дина.17 Со идентични или слични типолошки и хронолошки вредности, стаклени 
тегови претежно се откриени на Источниот Медитеран, Сицилија, Северна Аф-
рика, а ги поседуваат повеќе збирки во големите светски музеи без поконкретно 
место на откривање.18 

 Вториот тег е изработен од олово во форма на идеална коцка (Сл. 16/3).19 
Со оглед на тоа што не е означен со каков било знак за неговата вредност, а од 
друга страна неговата тежина ја претставува вредноста на три номизми, сепак 
го проследуваме во изборот на наоди, бидејќи се работи за мошне редок пример 
на тег. Идентични тегови исто така без ознака на вредноста, со нешто поголеми 
тежински мерки, откриени се на локалитетот Daskyleion, Бурса, Турција.20 Спо-

                                                        
14 Тегот е откриен од внатрешната страна на одбранбениот ѕид на подградието, до јужниот ѕид 
од кула 3. Димензии: 22 х 4 мм, тежина: 2,13 гр. 
15 C. Entwistle, 2002, 614, Pl. 10. 
16 Златната монета semisis имала тежинска вредност од 2,27 гр. и претставува половина солид 
(4,55 гр.). (Ibid, 613-614). 
17 C. Entwistle, A. Meek, 2015, 4, Fig. 4/a, b. 
18 G. Davidson, 1952, Cat.no. 2870-2872, Pl. 136/2870-2872.; M. Margaret, F. Heintz, 1998, 105-120.; C. 
Entwistle, 2002, 613-614.; A. M. Eser, 2003, no. 61-62.; B. Tobias, 2015, cat. no.  705 - 742, Pl. 187-200.;  
A. Michele, 2016, 163-188, Fig. 18, (Авторот дава преглед на сите досега откриени наоди на стакле-
ни тегови). 
19 Откриен е од внатрешната страна на одбранбениот ѕид помеѓу кула 1 и кула 2. Димензии: 11х11 
х11 мм, тежина:12,56 гр. 
20 O. Tekȋn, Ancient and Ottoman 2013., 329, 333, cat.no. 23, 24, Pl. 23, 24. 
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ред формата, начинот на изработка, тежинската вредност  и местото на откри-
вање, авторот овие тегови ги определил во групата оловни тегови што припаѓа-
ат на Хелинистичкиот или Рано римскиот период. Засега други аналогни приме-
ри од оваа форма тегови не се познати. Сепак, нашиот тег тешко може да се оп-
редели во периодот на кој припаѓаат овие аналогни тегови, со оглед на тоа што 
најраните наоди што се откриени на локалитетот се од IV-V век.21 Ако се земе 
овој датум како terminus ante quem, тогаш тегот најрано би можел да се датира 
во овој, а како најдоцна граница (terminus post quem), рушењето на утврдување-
то при крајот на VI - почетокот на VII век. Од друга страна, со оглед на тоа што 
тврдината е мошне активна во средновековниот период, но и по доаѓањето на 
Османлиите (X-XV век), не е исклучена можноста да припаѓа на овој период.22   

На внатрешниот агол од забецот, поставено на надворешното лице на од-
бранбениот ѕид на подградието, откриена е бојна секира (Сл. 16/4, 4а).23 Секира-
та е со лачно подвиено тело и нагласени триаголни крилца на отворот за 
држалка. Има правоаголно сечило, кое во еден правец нагло лачно се шири на-
долу кон острилото. Од задната страна е комбинирана со чекан. Претставува 
форма која често се определува како орудие, но и како оружје, а, ако се земе 
предвид контекстот на откривање и помалите димензии, нашиот наод претста-
вува оружје.24 Според формата на горниот дел од телото со отворот за држалка, 
се приближува до наодите, определени во рановизантискиот период, но, ако се 
земе предвид контекстот на откривање и острилото, тогаш овој тип секира пове-
ќе аналогии наоѓа кај раносредновековните слични наоди. Во Македонија сли-
чен примерок е откриен во Стрежево (Битола), датиран при крајот на VI, почето-
кот на VII век.25 Од друга страна, неколку слични примероци од Србија, открие-
ни во повеќе групни наоди, определени се во периодот од X-XI век.26  

Една железна стрелка за пробивање на оклоп откриена е во внатрешноста 
на кула 2 (Сл. 16/5).27 Има долг пирамидален врв, на составот со трнот закосу-

                                                        
21 Досега во стручната литература се сметаше дека најраните наоди на локалитетот се од VI век 
(И. Микулчиќ, 1982, 48-53), но, со најновите истражувања во текот на 2005-2008 година, на цент-
ралниот простор од утврдувањето, но и во 2017 година на северниот бедем на акрополата, беа 
откриени наоди и монети од крајот на IV- поч. На V век, кои потврдуваат дека утврдувањето за-
почнало да егзистира на овој простор многу порано. (Истражувањата беа изведени во организа-
ција на Музејот на градот Скопје, под раководство на авторот, резултатите не се публикувани). 
22 Овие тегови не се непознати во овој период. Еден идентичен тег е идентификуван како исламски, 
исто така неозначен, но украсен со мотив на птичје око, тој се наоѓа во колекцијата на музејот во 
Анамур, Турција, датиран е во периодот од X- XIII век (O. Tekȋn, Weights 2013, 180, cat.no. 20, Pl. 20). 
23 Секирата е со димензии: висина 16,3 см, должина на сечило 8 см. 
24 И. Бугарски, В. Иванишевић, 2013, 141. 
25 Т. Јанакиевски Т., 1983, 101, T. 1/c. 
26 И. Бугарски, В. Иванишевић, 2013, 141-143, Сл. 8/8, Сл. 9/3, 5. 
27 Стрелката е долга 90 мм.  
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вање, по кој се надоврзува трн со кружен пресек. Разни варијанти на овие стрел-
ки се присутни на повеќе средновековни локалитети во Македонија и пошироко 
на Балканот, претежно датирани во IX-XIV век. Една идентична стрелка е откри-
ена на Маркови Кули (Скопје) од поранешните истражувања, датирана е во пери-
одот од XI-XIII век,28 додека сличната стрелка од Варош (Прилеп) е датирана во 
рамките на периодот од IX-XIII век.29 Во средновековните хоризонти на локали-
тетот Рас (Србија) се откриени поголем број слични стрелки, определени во не-
колку типови и варијанти, датирани во периодот од втората половина на XII, до 
првите децении на XIII век.30 Истите стрелки, во Бугарија се откриени на лока-
литетот Трапезица и определени во тип XII, кои како форма се среќаваат низ це-
лиот средновековен период.31 Идентичните наоди од Русија се определени во 
тип 93, датирани во поширок хронолошки период од X-XIV век.32 

Археолошките истражувања на подградието покажаа дека одбранбениот 
ѕид има две фази на градба. Според наодите на неколку откриени монети од V и 
VI век, констатираме дека првата фаза на градба се случила во рановизантиски-
от период, веројатно во V век, а тврдината со подградието егзистирале до крајот 
на VI - почетокот на VII век, кога се случиле големите разурнувања од страна на 
Аварите и Словените. Како потврда на оваа констатација секако претставуваат 
остатоците од оваа прва фаза на кула 1 и кула 2, што се градени со варов малтер, 
но, со различен опус на градење, за разлика од другиот дел на одбранбениот 
ѕид. Малкуте остатоци од овој период не даваат можност да се претпостави пра-
вецот на трасата, но, со оглед на позицијата на овие кули во втората фаза, се 
има впечаток дека правецот на простирање на трасата ги зафаќа истите пози-
ции, а со обновата во средниот век само била прилагодена трасата според овие 
веќе постоечки кули. Големата обнова во средниот век веројатно се случила во 
текот на X-XI век, кога северниот одбранбен ѕид на тврдината и на целиот потег 
на одбранбениот ѕид на подградието се обновени и градени со камен врзан со 
кал. Оваа констатација се потврдува со обновата на северниот ѕид на акропола-
та на тврдината33 и во содржината на сонда 4. Во содржината на сонда 4, покрај 
ѕидот на тврдината граден со камен врзан со кал, беше откриена одбранбена  

                                                        
28 И. Микулчиќ, Н. Никуљска, 1978, 147, Сл. 19. 
29 Б. Бабиќ, 1986, 278, Сл. 60/9. 
30 M. Popović, 1999, 255-257, Sl. 217/5-7. 
31 Д. Рабовянов, 2015, 218, Т. 52/1353-1354, Т. 53/1355-1359. Авторот наведува бројни паралели од 
Бугарија, not. 202. 
32 А.Ф. Медведев, 1966, 84, Т. 21/19. 
33 Со истражувањата во 2017 година беше откриен дел од северниот ѕид на тврдината, граден од 
делкани камени плочи врзани со кал, додека на еден сегмент од одбранбениот ѕид на овој потег, 
тој е ѕидан со камен врзан со варов малтер. Откриените наоди на монети и движен археолошки 
материјал ја потврдуваат оваа констатација.  
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кула од тврдината градена со варов малтер, но со различен опус во однос на ѕи-
дот на подградието. Ако се земе предвид откриениот групен наод на 46 бронзе-
ни монети од XIII век,34 тогаш подградието егзистирало до времето кога биле 
депонирани овие монети. Од друга страна, неколку наоди на монети од XIV-XV 
век укажуваат дека тврдината егзистирала до овој период, што, веројатно, не е 
случај со подградието. За разлика од тврдината како крајна дата на егзистирање 
на источното подградие веројатно е крајот на XIII век. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
34 Групниот наод на монети, откриен од внатрешната страна на кула 2.  Досега целосно не е об-
работен. 
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Kiro RISTOV 

MARKOVI KULI - SKOPJE  
EASTERN SUBURB 

Summary 

In the course of 2013 and 2014, near the archaeological site Markovi Kuli, Vod-
no, Skopje, Construction Company Granit performed construction work on the road 
that was supposed to connect the new settlement built on the move north of the vil-
lage of Sopište named "Sončev Grad" with the existing road leading to Hotel Vodno, 
on the move over the ex-Hotel Panorama. Through the traced lane, from the initial 
destination near the village of Sopište, the road extends north, cuts the eastern 
branches of Mount Vodno in a length of about 4 km. On the third kilometre of this 
initial destination, while paving the road, the east suburb of the archaeological site 
of Markovi Kuli was damaged. Due to this situation during 2014, activities were un-
dertaken for performing archaeological researches on the rest of the suburbs in or-
der to determine the state of the archaeological contents. The purpose of the survey 
was to detect the entire alignment of the suburban defensive wall to determine the 
extent of the damage. 

The southern wall covers the southern wing of the suburbs. On the west side it 
binds for the route of the fortification of the fortress, and ends in the east with a de-
fensive tower in length of 15 m, wide 1.90 m. On the west side, a structure with an 
irregular trapezoidal base with dimensions of 1.40x2.30 m, made of crushed stone 
and crushed stone, is set on the composition with the fortification wall of the fort. 
An entrance port, 2 m wide, built with angled exits at the ends, adapted for setting 
up the wooden single-leaf port, which was worn by an iron anchor carrier, placed 
on the eastern inner corner, is immediately attached to it. On the east side, the de-
fensive wall ends with a defensive tower 1 set on the corner forming the southern 
and eastern defensive wall. Due to the large damage made from the construction ac-
tivities and the very small preservation, it is difficult to determine the shape, altho-
ugh according to the rest of the part of its outer southern wall there is the impressi-
on that it is a quaternary tower. 

The eastern wall occupies the move from tower 1 to tower 3. It stretches from 
south to north in the length of about 55m. At the detected length of this move, besi-
des the first, two more towers were discovered. The base is 1.90m wide, preserved 
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at a height of 0.50 - 0.80m. From tower 1 to tower 2 it was discovered at a length of 
about 25 m, while tower 2 to tower 3 was discovered in a length of 20 m. The wall 
between tower 1 and tower 2 is highly damaged. In some parts it is completely de-
graded and destroyed by the aslope site. The dimensions of Tower 2 are 4.50x3.80 
m. It is made of crushed and carved stone bound with lime mortar, identical to the 
previous tower 1, with walls 0.90 m wide. It is built with three external walls, while 
on the inside of the base it is completely open to its width. Tower 3 is at about 13 m 
distance from the previous tower 2. The base is almost quadrangular with dimensi-
ons of 4.20x4.50 m, built of large broken and tattered stone mud-bound, oriented 
west-east. 

The north wall extends in west-east direction, from the tower 4 to the east. On 
the eastern side, it was damaged and destroyed by the construction work on the 
road, and this move was preserved in the length of about 12 m. It starts with tower 4 
set on the corner to which it connects with the western alignment, where it bends 
at an angle of almost 90° and continues east to the vertical profile of the road under 
construction, where it is interrupted. At the corner joining the west and north de-
fensive walls, a defensive tower 4 was discovered, which was partially damaged by 
the construction work, but because of the aslope site of the terrain and the used 
mud-bound, suffered serious damage from the weather.  

In the content of probe 4, the composition of the fortress's fortified wall with 
the western wall of the suburbs was discovered. The dimensions of the probe are 
5x2.5 m, oriented east-west. The wall is set on steep slope to tower 4, leaving mini-
mal traces left. To strengthen the construction of this part of the defensive wall of 
the substructure from the fortification with the wall of the fortress to the north, 
the wall of the subgrade is 1.90 m wide at a length of 13 m, where it is shortened 
from the outside by a tongue 0.30 m. The remaining length to the angle on which it 
is assembled with the north wall is 1.60 m wide. Considering the fact that a defensi-
ve tower 4 is installed on this corner and with this construction element has equali-
zed the width with the north wall, it is a clear intention for strengthening and stabi-
lizing the defensive wall, and thus the overall defence concept of the settlement. 

Research has shown that the subgrade has two phases of construction. During 
the 5th century when it was built, the suburbia existed until the end of the 6th and the 
beginning of the 7th century, as the first phase and during the 10th-11th centuries when 
it was renewed, until the period from the 13th-14th centuries, the second phase. 
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