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ÌMAKEDONSKOTO ETNI^KO
POTEKLO NA KLEOPATRA SEDMA
Клеопатра Седма потекнувала од македонската династија на
Птолемеите!
Македонското потекло на Птолемеите е потенцирано во
повеќе светски изданија!

Пишува:
Александар ДОНСКИ

П

родолжуваме со презентирањето
податоци за славни личности низ
историјата, кои по потекло биле
етнички Македонци. Во продолжение ќе
пишуваме за најпознатата египетска кралица Клеопатра Седма, за која ќе направиме осврт кон нејзиниот лик т.е. кон
нејзиното македонско етничко потекло.
По смртта на Александар Македонски, големата Македонска империја се
распаднала на неколку држави, но со
нив и натаму останале да владеат Македонците. Државата Македонија останала да егзистира сè до окупацијата од
страна на Рим.
Со Египет и околните земји, по смртта на Александар Македонски, останал
да владее неговиот генерал и другар од
детството Птолемеј Лагов. Тој ја основал
династијата Птолемеи, чии припадници
владееле со Египет и со околните земји
сè до 30 година пред Христа, по што
Египет, исто така, бил окупиран од Римјаните.

МАКЕДОНСКОТО ПОТЕКЛО
НА ПТОЛЕМЕИТЕ
Од бројните древни и современи сведоштва за македонското етничко потекло на династијата на Птолемеите, доволно е да го спомнеме цитатот од светски
познатата општа ЦД енциклопедија Енкарта (Microsoft Encarta, USA, 1998), каде во насловот "Династијата на Птолемеите" (Ptolemaic dinasty), читаме:
"Династијата на Птолемеите прет-

ставува македонско семејство кое владеело со Египет за време на хеленистичкиот период, од смртта на Александар Велики во 323 година пред
Христа, па сè до времето кога Египет
станал римска провинција во 30 година пред Христа. Во различни временски периоди Птолемеите ја држеле под своја власт и Киренајка (која
се наоѓа во северна Либија), Палестина и Кипар. Династијата била основана од Александровиот генерал Птолемеј... Иако не биле со египетско
потекло, Птолемеите се придржувале кон повеќе египетски традиционални обичаи. Исто како што правел
и Александар, така и тие се претставувале себеси на јавните споменици
во египетски стил и облеки... Сепак,
во нивната војска доминирале грчките и македонските должносници...
Последната и сигурно најславна владетелка од Птолемеите била Клеопатра, која независно владеела, прво со
поддршката од Јулие Цезар, а подоцна и од Марко Антоние...".
Значи, најславна претставничка на
македонската династија Птолемеи била далечната правнука на Македонецот Птолемеј Лагов - познатата египетска кралица Клеопатра.
Македонското етничко потекло на
Птолемеите го потенцира најпознатиот
древен еврејски историчар Јосиф Флавиј, кој живеел во I век по Христа. Кралевите од династијата на Птолемеите
тој сосема јасно ги нарекува "Македонци" (Флавиус Агаинст Апион...II, 5).
За македонското етничко потекло на
Птолемеите пишува и ранохристијанскиот писател Иринеј. Дел од неговото
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нохристијански историчар Евсевие Кесариски (околу 260 - 340 година). Пишувајќи за создавањето на библиотеката
во Александрија и Иринеј го спомнува
македонското потекло на Птолемеите.
Овде читаме:
"Уште пред Римјаните да ја воспостават својата империја, во времето
кога Македонците сè уште ја држеа
Азија, Птолемеј-синот на Лаг, посакал
да ја збогати библиотеката што тој ја
направи во Александрија со вредни
книги од сите луѓе..." (Eusebius of Caesarea: Church History, Book V, Chapter 8,
The Statements of Irenaeus in regard
to the Divine Scriptures).
Македонското етничко потекло на
Птолемеите е спомнато и на официјалната веб-страница на Интернет, поставена од египетската Влада (конкретно
од Министерството за туризам на Египет). Во краткиот осврт кон историјата
на Египет, Птолемеите се наречени како
"Македонска династија" (Alexander the
Great, Macedonian Dinasty,
http://interoz.com/egypt/ macdyn01 .htm).

ПОЧЕТОКОТ НА
ДИНАСТИЈАТА
Прв владетел од династијата на Птолемеите бил Птолемеј Лагов (познат и
како Птолемеј Први Сотер). Тој бил роден во 367 година пред Христа. Од 323
година пред Христа бил гувернер на Египет и на Либија, а од 305 до 284 година
пред Христа владеел како крал. Во неговата биографија, во спомнатата енциклопедија Енкарта (наслов Ptolemy I),
читаме:
"Птолемеј Први... бил основач на
династијата Птолемеи. Син на Лаг и
Македонец по род, Птолемеј бил
генерал во армијата на Александар
Велики, кој играл главна улога во подоцнежниот поход на Александар во
Азија...".
За македонското етничко потекло на
Птолемеј Први зборува и фактот дека му
бил другар од детството на Александар
Македонски (всушност бил и негов полубрат). Поради тоа, тој подоцна станал

MACEDONIAN AIM

MACEDONIAN ETHNIC ORIGIN
OF CLEOPATRA THE SEVENTH
Cleopatra VII origin is from Macedonian dynasty of Ptolemaists!
Macedonian origin of the Ptolemaists emphasize in more international publications!

Written by:
Alexander DONSKI
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e are continuing with presentations of the data for the famous
characters trough the history,
which are ethnic Macedonian by origin. In
continuation we will write for the most famous Queen of Egypt, Cleopatra VII, as
well as, we will make review of her image
trough her Macedonian ethnic origin.
After the death of Alexander the Great,
Macedonian, the great Macedonian Empire fall apart to several states, but Macedonians has continued to rule with them.
The state Macedonia has remained to exist till the occupation from the side of
Rome.
After the death of Alexander the Macedonian, his general and friend from the
childhood, Ptolemy Lagov has continued
to rule with Egypt and surrounding countries. He founded the Ptolemaic dynasty,
which members have ruled with the
Egypt and surrounding countries till the
30-year before Christ, after that Egypt was
also occupied from Rome.

MACEDONIAN ORIGIN OF
THE PTOLEMAISTS
From numerous ancients and contemporary testimonies for the Macedonian
ethnic origin of the Ptolemaic dynasty, it
is enough to mention the citation of the
world famous universal CD encyclopedia
Encarta (Microsoft Encarta, USA, 1988)
where under the title “Ptolemaic dynasty” is written:
“The Ptolemaic dynasty presents

the Macedonian family which has ruled
with Egypt during the time of the Hellenic period, after the death of Alexander the Great in 323 year before Christ
up to the time when Egypt has become
Roman province in the 30 year before
Christ. In diﬀerent time periods, the
Ptolemaists have kept under their
power Cirenaica (which is in North Libya), Palestine and Cyprus. Alexander’s
general Ptolemy founded the dynasty
… Even they were not with Egyptian
origin; the Ptolemaists have observed
the Egyptian traditional customs. They
represented in the same way as Alexander represented himself on the public monuments in Egyptian stile and
clothes. . . But still, in their army dominated Greek and Macedonians suits...
The latest and for sure the most famous ruler of the Ptolemaists was
Cleopatra, which has ruled independently, ﬁrst with support of Julie Cesar
and later of Marko Antonio . . .”.
That means, that the most famous representative of the Macedonian Ptolemaic
dynasty was the distant great-granddaughter of the Macedonian Ptolemy Lagov – the famous Egyptian Queen Cleopatra. The most famous ancient Jewish historian Josef Flavij, who lived in I century
after Christ has emphasized the Macedonian ethnic origin of the Ptolemaists. The
kings from the Ptolemaic dynasty are
named “Macedonians” (Flavius Against
Apion … II, 5).
For the Macedonian ethnic origin of
Ptolemaists also write the early orthodox
writer Irinej. The famous orthodox historian Eusebius of Caesarea hands out the
part of his word creation (around 260 –
340 year). Writing about the foundation
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of the library in Alexandria and Irenaeus,
he mentions the Macedonian origin of
Ptolemaists. Here we read:
“Before the Romans have founded
their empery, during the time when Macedonians have kept Asia, Ptolemy son
of Lag, wished to enrich the library that
was made by him in Alexandria with
valuable books from all people…” (Eusebius of Caesarea: Church History, Book
V, Chapter 8, The statement of Irenaeus
in regard to the Devine Scriptures).
Macedonian ethnic origin of the Ptolemaists is also mention in the oﬃcial website on Internet, made by the Egyptian
government (more speciﬁcally from the
Ministry of tourism of Egypt). In the short
review trough the history of Egypt, the
Ptolemaists are called “Macedonian dynasty” (Alexander the Great, Macedonian Dynasty, http:/interoz.com/egupt/
macdyn01.htm).

THE BEGGING OF
THE DYNASTY
First ruler of the Ptolemaic dynasty was
Ptolemy Logov (also known as Ptolemy I
Soter). He was born in 367 year before
Christ. From 323 year before Christ he was
governor of Egypt and Libya and from
305 up to 284 before Christ he ruled as
king. In his biography, in the mentioned
encyclopedia Encarta (title Ptolemy I),
we read:
“Ptolemy I . . . was founder of the
Ptolemaic dynasty. Son of Lag and Macedonian by blood, Ptolemy was general in the army of Alexander the Great,
which has played leading role in the
latest campaign of Alexander in Asia . . .”
For the Macedonian ethnic origin of
Ptolemy I also is talking the fact that he
was friend of Alexander the Great since
their childhood (he was his half brother).
Because of that, he has become one of
the most conﬁdant generals of Alexander
and especially he has distinguished himself in the battle for submission of Persia.
When he has become king of Egypt, he
proclaimed Alexandria for capital city of
his kingdom. Ptolemy I has founded the
famous Alexandrian library. He has write
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еден од најдоверливите генерали на Александар, кој особено се
истакнал во битките за потчинување на Персија. Откако станал крал на
Египет, тој ја прогласил Александрија за главен град на своето кралство.
Птолемеј Први ја основал и познатата Александриска библиотека. Ја
напишал и биографијата за Александар Македонски, која денес не е
зачувана, но се знае дека од неа црпеле подоцнежните древни
биографи на Александар. Птолемеј Први бил оженет со Береника
Прва, која имала извесно влијание во неговото владеење. Береника
претходно била мажена за некој Филип, офицер во војската на
Александар Македонски. По смртта на сопругот Филип, Береника се
премажила за Птолемеј Први. Во нејзината биографија (The Columbia
Encyclopedia, Sixth Edition. 2001, наслов: Berenice) читаме:
"Береника (340 -281 или 271 пред Христа), придружник и полусестра на Птолемеј Први, крал на древен Египет. По потекло
Македонка, таа била вдовица на Филип, еден од офицерите на
Александар Велики и од тој брак станала мајка на Магас (кралот
на Кирена), Антигона (жената на Пир од Епир) и Теоксена (жената
на Агатокле, владетелот на Сиракуза). Береника чиј портрет се
појавува заедно со портретот на Птолемеј на многу медалјони, од
бракот со него ги родила Птолемеј Втори и Арсиноја Втора".
Во 284 или 285 година пред Христа, Птолемеј Први го напуштил
престолот во полза на синот Птолемеј Втори (309-246 пред Христа), а
во 283 година пред Христа, Птолемеј Први починал. Птолемеј Втори
војувал против македонската династија на Селевкидите (кои тогаш
владееле со дел од Азија). Во негово време Египет доживеал економски и културен процут. Птолемеј Втори значително ја збогатил
библиотеката во Александрија и активно ја поддржувал уметноста. Во
тоа многу му помагала сопругата Арсиноја (316-271 пред Христа), која
имала големо влијание во неговото владеење.

the biography of Alexander Macedonian, which is not
saved today, but it’s known that this book was used by
many latest ancient biographers of Alexander. Ptolemy I
was married with Berenice I, which has certain inﬂuence
in his rolling. Berenice was married before with some Fillip, oﬃcer in the army of Alexander Macedonian. After
the death of her husband Fillip, Brenice married with
Ptolemy I. In her biography (The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, 2001, title: Berenice) we read:
“Berenice (340-281 or 271 before Christ), companion and half sister of Ptolemy I, king of ancient Egypt.
Macedonian by origin, she was widow of Fillip, one of
the oﬃcers of Alexander the Great and from that marriage she become mother of Magus (king of Cirena),
Antigua (wife of Pir from Epir) and Teocsena (wife of
Agatocly, ruler of Syracuse). Berenice which portrait
appeared together with the portrait of Ptolemy in
many medallions, from that marriage she has born
Ptolemy II and Arsine II”.
In 284 or 285 year before Christ, Ptolemy I has left the
throne for beneﬁt of his son Ptolemy II (309-246 before
Christ) and in 283 before Christ, Ptolemy I has died. Ptolemy II has ﬁght against the Macedonian dynasty of Seleucids (which have ruled with part of Asia). In his time,
Egypt lived economical and cultural bloom. Ptolemy II
has increased the Alexandrian library and has supported the art actively. His wife Arsigua (316-271 before
Christ) helped him and has big inﬂuence in his ruling.
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