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ÊÓËÒÓÐÀ
ДУШКО АЛЕКСОВСКИ ЗА НЕ   

Д ушко Алек-
совски, ос-
но вач на 
Це н   та р от 

за карпеста умет-
ност, ја изне нади 
свет ската на ука во 
областа на па лео-

лин   г вис ти ката. Тој се на де вал 
на одре дено откри тие, но не 
оче ку вал тоа да би де вака 
спекта куларно. Ново от крие-
ните печати со едно ставни и 

"Сакам да ја откријам Македонија во времето на 
праисториската култура и писменост", вели 
Алексовски. 

"На една амулетка е претставена бремена жена - 
објаснува Алексовски - над која има неколку 
мали дупчиња со претстава на ѕвезди од кои 
едно дупче е во близина на нејзината глава 
со кратка вертикална линија. Тоа симбо ли-
зирало дека е запалена нова ѕвезда на не-
бото која претскажува раѓање на нов живот 
на Земјата".

сло жени свастики и зна чај-
ните амулетки, осо бе но оние 
ис пишаните, ја ста ваат Маке-
донија на врвот на светската 
писмена култура.

Сите сознанија господинот 
Алексовски ги преточува во 
неговата докторска теза "По-
теклото и развојот на пис-
мото во Македонија од пра-
историјата до денес", чиј мен-
тор ќе биде еден од најго ле-
мите експерти на ова поле, 
Германецот, акад. проф. д-р 
Харалд Хаарман, директор на 
Институтот за архео ми то ло-
ги ја од Калифорнија, САД.  

ЗНАЦИ

Според господинот Алек-
совски, симболите од аму-
летките се многу битни за ис-
торијата на писмената кул ту-
ра на територијата на Ре пу б-
лика Македонија. Врз аму лет-
ките се изгравирани след ни-
те симболи   ,   ,   ,   . Исти те 
знаци се среќаваат по доц на, 
во многу стари писмени сис-
теми, врз керамиката од Вин-
ча културата од пред по веќе 
од 6.000 години, ги има врз 
карпите и камењата од вре-
мето на неолитот, па сé до но-
вото време. 

"Особено е значаен знакот 
    - вели Алексовски - кој по-

доцна се среќава во брон-
зеното и во железното вре-
ме, а во Крушево фотогра-
фирав и една монета од ан-
тичкиот период, која го со-
држи овој писмен знак. Зна-
ците   ,   , имаат долга пис-
мена традиција и тие се сре-
ќаваат меѓу Винчанскиот пис-
мен знаков систем. Во селото 
Шопско Рударе - Кратовско, 
знакот    се среќава како ка р-
пест гравир и како сли кан 

карпест знак од брон зеното 
време. Знакот    е многу би-
тен за проучувањето на ма-
кедонската писмена исто ри-
ја, тој се среќава од не оли тот 
до новото време, односно 
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присутен е во ста рома ке дон-
скиот средно ве ковен пис-
мен систем.    од една од аму-
летките се по тврдува фактот 
дека старо македонското пи-
смо од сре ден век има сво ја 
традиција во нео лит скиот 
писмен сис тем создаван на 
наше тло. Тоа е основниот бе-
лег на глас, од овој глас се 
создале и некои други во ка-
ли. Од денешен аспект за-
беле  жу ваме колку било не-
потребно исфрлањето на оваа 
буква при создавањето на на-
шата азбука по Втората свет-
ска војна". 

Причините зошто луѓето 
ги зачувале овие глинени 
плочки се поради мислењето 
дека кога Турците си зами-
нувале тие го криеле златото 
и на вакви плочки запишу-
вале каде го ставиле. Некои 
од нив се обратиле и до гос-
подинот Алексовски, но се 
разочарале кога им објаснил 
дека плочките потекнуваат 
од времето кога светот не 
знаел за златото. Луѓето ги 
зачувале само плочките кои 
биле целосни, додека голем 
број фрагменти со испишани 
знаци биле оставени на мес-
тото каде што биле про нај-
дени. Од овие плочки може 

многу да се прочита, а се чи-
таат само пиктографските 
писма. На една од нив е за-
пишано дека богот на рибар-
ството треба да се дарува 
наутро пред изгрејсонце. Од 
друга, пак, се чита дека ве че-
рно време овците треба да 
се враќаат во трлото, кога 
соѕвездието Власци (вечерта) 
или Сонцето (преку денот) ќе 
бидат на неколку остени ви-
сочина (остен, стара мерка 
за височина на ѕвездите, Ме-
сечината и Сонцето над ис-
точниот хоризонт). Овчарот 
и стадото се сосема шематски 
прикажани                     . 

"На една амулетка е прет-
ставена бремена жена - об јас-
нува Алексовски - над која 
има неколку мали дупчиња 
со претстава на ѕвезди, од 
кои едно дупче е во близина 
на нејзината глава со кратка 
вертикална линија. Тоа сим-
болизирало дека е запалена 
нова ѕвезда на небото, која 
претскажува раѓање на нов 
живот на земјата". 

ПОВРЗАНОСТ
 
Индикациите дека токму 

во Македонија ќе се откријат 
артефакти од овој вид пр-
венствено тргнаа со откри-
вањето фрагменти на божи-
ци, а подоцна и на сосема 
зачувани божици. Најимпре-
сивни примероци од тера-
котни божици со врежувања 
се чуваат во Прилепскиот му-
зеј. Фрагменти од божици 
биле откриени во злетов-
скиот крај и тие им биле пре-
дадени на стручни лица од 
Републичкиот завод за заш-
тита на спомениците на кул-
турата. 

"Во селото Топаловиќ - Кра-
  товско, при една оби кол ка 
на теренот - додава Алек-
совски - како случаен наод 
бе ше откриена теракотна 
фраг ментарна Геа Матер, ко-
ја му беше предадена на Му-
зејот на град Кратово. Бо жи-
цата беше откриена со сема 
случајно, кога со гости од Ка-

нада минувавме низ мес нос-
та Стари Згради". 

Порано господинот Алек-
совски го обвинуваа дека со 
сила сака во Македонија да 
открие Ашур и Нинава. 

"На тие обвинувања одго-
ворив дека не сакам да от-
кривам Ашури и Нинави во 
Македонија, бидејќи тие ни-
когаш и не биле во Маке-
донија.  Сакам да ја откријам 
Македонија во времето на 
праисториската култура и 
писменост. Токму тоа и го сто-
рив. Сметам дека Ашур и Ни-
нава се далеку од тоа што на 
полето на писменоста прет-
ставува една Велушина од 
Ма  кедонија, со повеќе од 
800 добро зачувани натписи 
од времето на бронзениот 
пе риод, како и просторот во 
селата Коњух, Шопско Ру да-
ре итн.", вели Алексовски.

Во однос на тоа што кон-
кретно претставуваат гли не-
ните плочки и какво е нив-
ното значење за маке дон-
ската палеолингвистичка на-
ука, господинот Алексовски 
вели дека, за жал, во Ма ке-
донија палеолингвистичка 
нау   ка не постои. Маке дон-
ската академија на науките и 
уметностите ниту се инте ре-
сира ниту, пак, пројави жел-
ба да помогне да почне пос-
тапка за воведување на овој 
вид наука во Македонија, 
толку позната во светот.

 "За мислете, тие имаат 
проект 'Културата и писмото 
во Ма кедонија'. Каков би бил 
тој проект без консултирање 
на архивите на Центарот за 
кар песта уметност на Маке-
до нија, каде се наоѓа севкуп-
ниот материјал за културата 
и писмото во Македонија, со 
повеќе од еден милион ар-
хивски единици. Факт е дека 
во светски рамки Македонија 
е најбогата со документи од 
областа на палеолин гвис ти-
ката, за која се интересира 
светската наука, додека МА-
НУ нема никаков интерес. За-
мислете, во Белград, Срп ска-
та академија имаше Конгрес 

за неолитското писмо на Вин-
ча, старо повеќе од 6.000 го-
дини, а МАНУ немаше свој 
претставник", додава Алек-
совски.

Господинот Алексовски 
често пати го употребуваше 
терминот старомакедонско 
пи смо наместо вообичаениот 
термин старословенско. За 
ова тој вели: 

"Конечно сфатив дека сé 
што е создадено во Маке до-
нија е поврзано со Маке до-
нија, без разлика на меша ње-
то на културите и на ро дите 
на овие простори. Дали и 
ова писмо, старо околу 6.000 

години, некој го донел од 
заткарпатите? Дали тоа пис-
мо не настанало на маке-
донско тло под влијание на 
старата писмена култура, 
толку присутна во Маке до-
нија? Со еден збор треба да 
ја откриеме и да ја негуваме 
нашата лингвистичка тра ди-
ција, која е сведок на нашиот 
македонски идентитет на 
овие простори. Еднаш засе-
когаш треба јасно да се ди-
ференцираме и пред светот 
да се претставиме како Ма-
кедонци". 


