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СТРАНСКО ИНТЕРЕСИРАЊЕ ЗА "ЦО  

Последниот заклучок 
на стручните лица од 
Францускиот 
национален центар за 
научни истражувања е 
дека "Цоцев камен" е 
далеку позначаен 
праисториски 
локалитет, отколку што 
во моментов се мисли.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

ЦРВЕНАТА БОЈА ГИ 
ПОТВРДИ ПРАИСТОРИСКИТЕ 

КАРПЕСТИ ЦРТЕЖИ
Во Лисабон, Португалија, минатиот 

месец се одржа Светскиот кон-
грес на истражувачите од областа 

на карпестата уметност, кој работеше 
во повеќе сесии. Претставник од Маке-
донија беше д-р Душко Алексовски, кој 
настапи со свој реферат на тема "Цоцев 
камен", единствено место во светот кое 
на едно место содржи праисториска оп-
серваторија, место за жртвување, сли-
кана и гравирана карпеста уметност. 

Откако Министерството за култура, 
како по обичај, немало пари за учес т-
во на д-р Душко Алексовски на овој 
зна чаен светски собир, неговиот прес-
тој во Португалија го финансираше 
еден од најголемите донатори во ма-
кедонската култура, нашиот најголем 
бизнисмен во дијаспората, господинот 

КАРПЕСТА УМЕТНОСТКАРПЕСТА УМЕТНОСТ

Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски.
Научните работници кои работеле 

во сесијата C02 со особено интере си-
рање и внимание го следеле излага-
њето на д-р Алексовски, а исто така, и 
фотографиите од "Цоцев камен".

"Мегалитите правени од човечка ра-
ка и поставени на источната страна од 
седиштето за набљудување на небес ни-
те тела во однос на мегалитите, беа во 
центарот на вниманието, како и сли ка-
ната карпеста уметност од западната 
страна на 'Цоцев камен'. Тие ја поз-
дравија одлуката на CNRS (Национален 
центар за научни истражувања) од Па-
риз, Франција, да направат лабо ра то-
рис ка анализа на староста на бојата со 
која се нацртани праисториските кар-
пести цртежи откриени на локалитетот 

ЕДИНСТВЕНО МЕСТО НА КОЕ ИМА ОПСЕРВАТОРИЈА, ЕДИНСТВЕНО МЕСТО НА КОЕ ИМА ОПСЕРВАТОРИЈА, 
МЕСТО ЗА ЖРТВУВАЊЕ И КАРПЕСТА УМЕТНОСТМЕСТО ЗА ЖРТВУВАЊЕ И КАРПЕСТА УМЕТНОСТ



 ЦЕВ КАМЕН"

'Цоцев камен'", вели д-р Алексовски.
Неодамна, Светската академија за 

карпеста уметност добила извештај за 
првите резултати од овој вид анализа, 
односно писмено соопштение, како и 
графичка презентација во колор од ана-
лизата на бојата која лично од самото 
место ја презела познатата француска 

истражувачка на Долината на чудата во 
Франција, д-р Emilia Masson. Првите ре-
зултати од анализата се позитивни, од-
носно е констатирано дека станува збор 
за цртежи направени во пра ис торијата. 

"Од причина што е потребен уште 
еден милиграм од црвената боја, овој 
месец ќе пристигне директорот на На-

ционалниот центар за научни истра жу-
вања од Франција, M. Findling Nathaniel 
во придружба на д-р Emilia Masson и ќе 
го посетат 'Цоцев камен'. Тие ќе се оби-
дат да земат соодветно количество од 
црвената боја, со која се изработени пра-
историските цртежи за нивно по пре циз-
но датирање", објасни д-р Алек совски. 

БОИТЕ НА 
ГРАФИКОНОТ ЈА 
ДОКАЖУВААТ 
СТАРОСТА НА 
КАМЕНОТ

ПРИСТИГНАТИОТ 
ИЗВЕШТАЈ ОД 
ФРАНЦУСКИОТ 
ИНСТИТУТ


