
50  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 568 / 20.5.2005

MAKEDONSKA KAUZA

ÌMAKEDONSKOTO ETNI^KO
 POTEKLO NA KLEOPATRA SEDMA  
Клеопатра Седма потекнувала од македонската ди  настија на 

Птолемеите!
Македонското потекло на Птолемеите е потен ци рано во 

повеќе светски изданија!

Пишува: 
Александар ДОНСКИ

нохристијански историчар Евсевие Ке-
сариски (околу 260 - 340 година). Пи шу-
вајќи за создавањето на биб лио  теката 
во Александрија и Иринеј го спомнува 
македонското потекло на Птолемеите. 
Овде читаме:

"Уште пред Римјаните да ја вос пос-
тават својата империја, во времето 
ко  га 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 Cae-
sarea: Church History, Book V, Chapter 8, 
The Statements of Irenaeus in regard 
to the Divine Scriptures).

Македонското етничко потекло на 
Пто  лемеите е спомнато и на офици јал-
ната веб-страница на Интернет, пос та-
вена од египет ската Влада (конк ретно 
од Ми нистерството за туризам на Еги-
пет). Во краткиот осврт кон исто ри ја та 
на Египет, Птолемеите се наре че ни како 
"Македонска династија" (Alexander the 
Great, Macedonian Dinasty,
http://interoz.com/egypt/ macdyn01 .htm).

ПОЧЕТОКОТ НА 
ДИНАСТИЈАТА

Прв владетел од династијата на Пто-
лемеите бил Птолемеј Лагов (познат и 
како Птолемеј Први Сотер). Тој бил ро-
ден во 367 година пред Христа. Од 323 
година пред Христа бил гувернер на Еги-
пет и на Либија, а од 305 до 284 година 
пред Христа владеел како крал. Во не-
говата биографија, во спомнатата енцик-
ло педија Енкарта (наслов Ptolemy I), 
читаме:

"Птолемеј Први... бил основач на 
ди  настијата Птолемеи. Син на Лаг и 
Македонец по род, Птолемеј бил 
генерал во армијата на Александар 
Велики, кој  играл главна улога во по-
доцнежниот 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 по-
лубрат). Поради тоа, тој подоцна станал 

ставува македонско се мејство кое вла-
деело со Египет за време на хе ле нис-
тичкиот пери од, од смртта на Алек-
сандар Велики во 323 година пред 
Хрис та, па сè до времето кога Египет 
станал римска провинција во 30 го-
дина пред Христа. Во различни вре-
менски периоди Птолемеите ја држе-
ле под своја власт и Киренајка (која 
се наоѓа во северна Либија), Палес-
тина и Кипар. Династијата била ос но-
вана од Александровиот генерал Пто-
лемеј... Иако не биле со египетско 
потекло, Птоле меите се придр жу ва-
ле кон повеќе египетски традицио-
нални обичаи. Исто како што правел 
и Александар, така и тие се претста-
вувале себеси на јавните споменици 
во египетски стил и облеки... Сепак, 
во нивната војска доми нирале грч-
ките и македонските должнос ници... 
Послед ната и сигурно нај славна вла-
детелка од Птолемеите била Клео пат-
ра, која независно владеела, прво со  
поддршката од Јулие Цезар, а по доц-
на и од Марко Антоние...".

Значи, најславна претставничка  на 
македонската династија Пто  лемеи би -
ла далечната правнука на Маке до не-
цот Птолемеј Лагов - познатата еги-
петска кра лица Клеопатра. 

Македонското етничко потекло на 
Пто  лемеите го потен цира најпознатиот 
древен еврејски историчар Јосиф Фла-
виј, кој живеел во I век по Христа. Кра-
левите од династијата на Птолемеите 
тој сосема јасно ги наре ку ва "Македон-
ци" (Флавиус Агаинст Апион...II, 5).

За македонското етничко потекло на 
Птолемеите пишува и рано христи јан-
скиот писател Иринеј. Дел од неговото 
творештво го пренесува позна тиот ра-

Продолжуваме со презентирањето 
податоци за славни личности низ 
историјата, кои по потекло биле 

етнички Македонци. Во продолжение ќе 
пишуваме за најпозна тата египетска кра-
лица Клеопатра Седма, за која ќе нап-
равиме осврт кон нејзиниот лик т.е. кон 
нејзиното македонско етничко по тек ло. 

По смртта на Александар Маке дон-
ски, големата Македонска импе рија се 
распаднала на неколку држави, но со 
нив и натаму оста нале да владеат Ма-
кедонците. Државата Македонија ос та-
нала да егзистира сè до окупацијата од 
страна на Рим.

Со Египет и околните земји, по смрт-
та на Александар Маке дон ски, останал 
да владее неговиот генерал и другар од 
детството Пто лемеј Лагов. Тој ја основал 
династијата Птолемеи, чии припад ници 
владееле со Египет и со околните земји 
сè до 30 година пред Христа, по што 
Египет, исто така, бил окупиран од Рим-
ја ните. 

МАКЕДОНСКОТО ПОТЕКЛО 
НА ПТОЛЕМЕИТЕ

Од бројните древни и современи све-
доштва за македонското етничко по тек-
ло на династијата на Птолемеите, до вол-
но е да го спомнеме цитатот од светски 
познатата општа ЦД енциклопедија Ен-
карта (Microsoft Encarta, USA, 1998), ка-
де во насловот "Династи јата на Птоле-
меите" (Ptolemaic dinasty), читаме:

"Династијата на Птолемеите прет-
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MACEDONIAN AIM

MACEDONIAN ETHNIC ORIGIN
 OF CLEOPATRA THE SEVENTH

Cleopatra VII origin is from Macedonian dynasty of Ptole-
maists!

Macedonian origin of the Ptolemaists emphasize in more in-
ternational publications!  

Written by: 
Alexander DONSKI

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 Ma-
cedonians 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…” (Eu-
sebius of Caesarea: Church History, Book 
V, Chapter 8, The statement of Irenaeus 
in regard to the Devine Scriptures).

Macedonian ethnic origin of the Ptole-
maists is also mention in the offi  cial web-
site on Internet, made by the Egyptian 
government (more specifi cally from the 
Ministry of tourism of Egypt). In the short 
review trough the history of Egypt, the 
Ptolemaists are called “Macedonian dy-
nasty” (Alexander the Great, Macedo-
nian 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 Ma-
cedonian by blood, Ptolemy was gen-
eral 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 confi dant generals of Alexander 
and especially he has distinguished him-
self 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 

the Macedonian family which has ruled 
with Egypt during the time of the Hel-
lenic period, after the death of Alexan-
der the Great in 323 year before Christ 
up to the time when Egypt has become 
Roman province in the 30 year before 
Christ. In diff erent time periods, the 
Ptolemaists have kept under their 
power Cirenaica (which is in North Lib-
ya), 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   Alex-
ander represented himself on the pub-
lic monuments in Egyptian stile and 
clothes. . .  But still, in their army domi-
nated Greek and Macedonians suits...  
The latest and for sure the most fa-
mous ruler of the Ptolemaists was 
Cleopatra, which has ruled indepen-
dently, fi rst with support of Julie Cesar 
and later of Marko Antonio . . .”.  

That means, that the most famous rep-
resentative of the Macedonian Ptolemaic 
dynasty was the distant great-grand-
daughter of the Macedonian Ptolemy La-
gov – the famous Egyptian Queen Cleopa-
tra.  The most famous ancient Jewish his-
torian Josef Flavij, who lived in I century 
after Christ has emphasized the Macedo-
nian 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 histori-
an Eusebius of Caesarea hands out the 
part of his word creation (around 260 – 
340 year). Writing about the foundation 

We are continuing with presenta-
tions of the data for the famous 
characters trough the history, 

which are ethnic Macedonian by origin. In 
continuation we will write for the most fa-
mous 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 Em-
pire fall apart to several states, but Mace-
donians has continued to rule with them. 
The state Macedonia has remained to ex-
ist till the occupation from the side of 
Rome. 

After the death of Alexander the Mace-
donian, his general and friend from the 
childhood, Ptolemy Lagov has continued 
to rule with Egypt and surrounding coun-
tries. 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 contem-
porary 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 dynas-
ty” is written:

“The Ptolemaic dynasty presents 
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еден од најдоверливите генерали на Александар, кој особено се 
истакнал во битките за пот чину вање на Персија. От како станал крал на 
Египет, тој ја прог ла сил Александрија за главен град на свое  то кралство. 
Птолемеј Први ја основал и познатата Александриска библиотека. Ја 
напишал и биографијата за Александар Македон ски, која денес не е 
зачувана, но се знае дека од неа црпеле по доц неж    ните древни 
биографи на Алек сан дар. Птолемеј Први бил оженет со Бе реника 
Прва, која имала извесно вли јание во неговото владеење. Береника 
претходно била мажена за некој Филип, офицер во војската на 
Александар Ма кедонски. По смртта на сопругот Филип, Береника се 
премажила  за Птолемеј Пр ви. Во нејзината биографија (The Columbia 
Encyclopedia, Sixth Edition.  2001, наслов: Berenice) читаме:

"Береника (340 -281 или 271 пред Христа), придружник и по-
лусестра на Птолемеј Први, крал на древен Еги пет. По по текло 
Македонка, таа била вдовица на Филип, еден од офицерите на 
Александар Велики и од тој брак станала мајка на Магас (кра лот 
на Кирена), Антигона (жената на Пир од Епир) и Теоксена (же ната 
на Агатокле, владетелот на Сира ку за). Береника чиј пор т рет се 
појавува заедно со портретот на Птолемеј на многу ме да лјо ни, од 
бракот со него ги родила Птолемеј Втори и Арсиноја Вто ра". 

Во 284 или 285 година пред Христа, Птолемеј Први го на пуштил 
прес толот во полза на синот Птолемеј Втори (309-246 пред Христа), а 
во 283 година пред Христа, Птолемеј Први починал. Пто лемеј Втори 
војувал против маке дон ската династија на Се лев кидите (кои то гаш 
владееле со дел од Ази ја). Во не гово време Еги пет доживеал економ-
ски и културен про цут. Птолемеј Втори значително ја збогатил 
библиотеката во Александ ри ја и  актив но ја под др жу вал уметноста. Во 
тоа многу му по ма гала 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 infl uence 
in his rolling. Berenice was married before with some Fil-
lip, offi  cer in the army of Alexander Macedonian. After 
the death of her husband Fillip, Brenice married with 
Ptolemy I. In her biography (The Columbia Encyclope-
dia, Sixth Edition, 2001, title: Berenice) we read:

“Berenice (340-281 or 271 before Christ), compan-
ion and half sister of Ptolemy I, king of ancient Egypt. 
Macedonian by origin, she was widow of Fillip, one of 
the offi  cers of Alexander the Great and from that mar-
riage 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 benefi t of his son Ptolemy II (309-246 before 
Christ) and in 283 before Christ, Ptolemy I has died. Ptol-
emy II has fi ght against the Macedonian dynasty of Se-
leucids (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 support-
ed the art actively. His wife Arsigua (316-271 before 
Christ) helped him and has big infl uence in his ruling.                  

(continue)(продолжува)


