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ÊÓËÒÓÐÀ
НОВА КНИГА О   

Книгата на авторот Ѓоре 
Це нев, "Небото над Ма-
кедонија", е една ретко 

ин тересна книга, која се ба-
зира врз верувањата и ка жу-
вањата на повеќе постари ли-
ца за по врзаноста на небото 
и на зем јата со нивните жи-
воти. Во неа се прикажани 
резултатите од 22 - годишното 
собирање мате ријал за ими-
њата, за ве ру ва ња та и за оби-
чаите на маке дон скиот на-
род при што авторот заедно 
со уште неколкумина со ра-
ботници минале околу 120 се-
ла на територијата на цела 
Ма  кедонија. 

За модерната наука пос-
тојат појави кои се случуваат 
во земјината атмосфера и се 
пред мет на проучување на 
метеоро логијата и појави и 
тела кои се надвор од ат мос-
ферата и се предмет на проу-
чување на ас трономијата. Ис-
тражувањата на авторот Це-
нев покажале де ка маке дон-
скиот народ има сво ја ори-
гинална претстава за ѕвез де-
ното небо и свое тол ку вање 
на движењата и изгледот на 
небесните тела и атмос фер-
ските појави.

ИСТРАЖУВАЊЕ

"Идејата за да ја напишам 
книгата - вели авторот Ценев - 
се јави уште пред 25 години. 
Како млад раководител на 
'Пла нетариумот' на Македо-
нија за едно со моите сора-
ботници дојдовме до соз на-

``
Од страна на УНЕСКО, небото се призна како 

светско културно наследство и се препорачаа 
истражувања од областа на етно астро но ми-
јата и археоастрономијата во сите земји во 
светот за сите народи, за да се согледа раз-
војот на човековата мисла.

ние дека ние ги учиме на-
шите посе ти тели за изгледот 
на небото, за распоредот на 
ѕвездите и со ѕвез дието спо-
ред важечката ас  трономска 
по делба, која се ба зира на 
верувањата и на оби чаите 
присутни во хеле нис тич киот 
или римскиот период. Се 
обидовме да најдеме инфор-
ма ции кои би се однесувале 
на нашиот народ затоа што 
се знае дека секој народ во 
текот на историјата развил 
некоја своја претстава за не-
бото, свои имиња, своја по-
делба. Во постоечката етно-
лошка лите ратура, која ја 
кон султиравме, практично 
не најдовме ништо, и не само 
за македонскиот на род, би-
дејќи живеевме во по ра неш-
на Југославија при што не ма-
ше податоци ниту за дру гите 
народи. Тогаш се решивме са-
ми да ги собереме тие по да-
тоци од населението, пред 
сè, во Македонија. Во тоа 
време постоеја младински 
ис тра жу вачки акции каде 
што сите та лентирани млади 
луѓе кои са каат да се за ни-
маваат со било какво истра-
жување можат да се вклучат 
и да реализираат различни 
проекти познати од типот на 
екологија, на ис то ри ја, на 
етнологија... Ние орга низи-
равме еден таков истра жу-
вачки проект, кој го наре ков-
ме етноастрономија". 

Господинот Ценев, заедно 
со група истражувачи, истра-
жувањата ги почнал во пе ри-
о дот од 1982 до 1985 година, 
ко га се испитувале одделни 
ре гиони во Македонија и тоа 
по триесетина села во текот 
на ед на година. Тоа бил кон-

ти нуи ран процес кој покажал 
дека ваквите материјали тре-
ба да се собираат во многу 
подолг временски период.

"Искуството - додава Це-
нев  - покажа дека во нашите 
села физички се прекинува 
врската меѓу старите и мла-
дите гене рации, затоа што 
младите се иселуваат од се-
лата, оста ну ва ат старите, а 
ваквите инфор ма ции еднос-
тавно не се напи ша ни, туку се 
пренесуваат од ко лено на ко-
лено по устен пат. Со изу ми-
рањето на старите ге не ра-
ции кои ги помнеле овие 
информации нема на кого 
тие да се пренесат и еднос-
тавно се забораваат. Досега 
се по се тени повеќе од 120 
села од це ла Македонија. Во 

тоа време на правивме пре-
сек за полесна астрономска 
дескрипција и за визуели-
зација на народната прет-
става на небото, така што во 
2000 година ја издадовме и 
Ѕвездената карта на маке дон-
скиот народ. Сега прв пат Ма-
кедонците имаат комплетна 
Ѕвез дена карта и ние сме ме-
ѓу ретките народи кои ја има-
ат. Тогаш постоеше само кар-
тата како илустрација на не-
бото, но решивме за по ши ро-
ката јав ност да ги објавиме и 
резул татите од долго го диш-
ните ис тражувања. Предмет 
на истра жувањето е така на-
речената ет ноастрономија во 
сферата на науката, но за 
мно гумина ас трономијата по-
кажа дека има допирни точ-
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ки со многу науки. Дури и 
УНЕСКО пред година ипол ја 
призна во Венеција ка де што 
се одржа специјална сед-
ница на тема астрономијата 
во културата. Во тоа време се 
призна и небото како светско 
културно наследство и се 
пре порачаа истражувања од 
об ласта на етноас троно ми-
јата и археоастрономијата во 
сите земји во светот за сите 
народи, за да се согледа раз-
војот на човековата мис ла 
или на чове ковата култура во 
погледот на светот". 

ЗНАЧЕЊЕ

Во многу случаи, наб љу ду-
вајќи го небото, неговиот из-
глед и движењето на небес-
ни те тела претставувало ос-
нова за развој на многу дру-
ги науки. Уште од почетокот, 
во со ра ботка со тогашниот 
Институт за фолклор "Марко 
Цепенков" и Етнолошкиот му-
зеј на Маке донија, госпо ди-
нот Ценев за едно со не го ви-
от тим на пра виле соод ветен 
прашалник по делен во од дел-
ни области. 

"Народот - објаснува Це-
нев - не прави разлика која 
појава се случува во атмос-
ферата или надвор од неа, 
што гледано од научен ас-
пект би било ме тео ро логија 
и астрономија. За не го, сите 
настани се случуваат на не-
бото за кое има свое тол-
кување, верување, имиња и 
по делби. Решивме да ги собе-
ре ме тие информации кои 
подоц на соодветно ги класи-
фи ци ра вме во две подрачја - 
етно ас трономија и етно ме-
теоро ло гија. Во книгата 'Не-
бото над Ма кедонија' се ток-
му тие две гла ви, етноас тро-
номија и етно ме теоро ло гија, 
кои се исклу чи тел но зна-
чајни затоа што ста нува збор 
за презентација на ори ги-
налниот материјал. Се по-
кажа дека македонскиот на-
род има своја оригинална 

пре т става на небото. На при-
мер, во Македонија ѕвездено 
јато е поз нато под името 
квачка со пилиња. Само на 
подрачјата кои се граничат 
со Србија е познато како Вла-
шичи, што е сосема друга 
претстава. Со ве кови маке-
донскиот народ це лата своја 
околина ја пре не су вал на не-
бото, од куќата, дво рот, поли-
њата... Затоа на не бо то се 
наоѓаат и софра, пи рус тија, 
маши како одлика на не го-
вата куќа, потоа гумното, дел 
од ралото, јаремот, во дворот 
се животните, квач ки те, сви-
њите. Сè тоа е прет ста вено 
на небото. 

Што се однесува на на уч-
ни от поглед на светот може 
да се изведе една паралела, 
едно од базичните верувања 
на Маке донецот е тоа што тој 
верува дека сè е создадено 
од земја, цел свет вклучувајќи 
ги Сон цето и Месечината. Од 
научен аспект тоа можеме да 

го апрок симираме и да ка-
жеме дека целата Вселена е 
изградена од една иста ма-
терија што е и нау чен факт. 
Бидејќи станува збор за ори-
гинален материјал, има ат ис-
клучително значење за по-
веќе научни области како: ет-
нологијата, антропологијата, 
метеорологијата, социоло ги-
ја та, лингвистиката, вклучу-
вајќи ја и теологијата". 

За подобро да ја ин фор-
мира македонската јавност, 
особено младите генерации, 
госпо ди нот Ценев издаде и 
весник "Вселена".

"Денес - истакна Ценев - 
не сме многу свесни дека жи-
вее ме во таканаречената вто-
ра ре во луција во развојот на 
астро но мијата. Кога збо ру ва-
ме за неа и за светот под-
разбираме Все лена. Со по-
мош на сателитите, со из-
градбата на џиновските те-
лескопи, набљудувањето на 
Вселената во цел еден елек-

тромагнетен спектар, наед-
наш таа се отвора со целата 
нејзина убавина, со настани 
и појави кои беа неза мис ли-
ви, а денес се фасцинантни. 
Сè тоа е при сутно во за пад-
ните медиуми каде што ние 
имаме само до пир од сате-
литските врски и преку Ин-
тернет, но за жал, кај нас 
многу ретко се презен ти раат 
тие информации или, пак, се 
многу лошо преведени и не-
соодветно разбрани. Во Аме-
рика најавија дека некаде за 
20-30 години дека ќе из гра-
дат бази на Марс, а така на-
јави и Европската вселенска 
аген ци ја, како и Руската, и Ја-
понската, но само ние сме 
некаде на маргините. Веќе 
доаѓаат ин фор мации дека пр-
виот все лен ски брод кој ги 
направи првите два исто рис-
ки лета сега е во музеј. Многу 
брзо луѓето ќе летаат во Все-
лената, како сега со авио ни-
те на небото. Кај нас младите 
немаат каде да про читаат за 
сè ова, па затоа и го создадов 
весникот 'Вселена', а со ова 
апелирам конечно ас тро но-
мијата да се воведе во обра-
зованието. А на праша ње то 
што е со тврдењето дека во 
периодот 2012-2019 година 
ќе го снема светот!? 

Пред сè, тоа се прет ска жу-
вања на астрологијата која 
не ма врска со астрономијата. 
Таа не е наука. Но, во нашата 
сре дина многу повеќе се зас-
та пени таквите ненаучни пог-
леди на светот, отколку науч-
ниот. Опасностите за пла не-
тата отсекогаш постоеле и ќе 
пос тојат, прашање е само кол     -
ку ние сме биле свесни за 
тоа. Со градењето цели мре-
жи на ра но предупредување 
денес во светот на астро но-
мијата так вите појави веќе се 
набљу ду вани, така што ма ли-
те тела мо жат на времено да 
би дат униш тени и Земјата да 
биде заш ти тена. Во светот 
многу се ра бо ти на ова поле, 
што за, жал, кај нас не е така".        

 АВТОРОТ ЃОРЕ ЦЕНЕВ


