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ÌMAKEDONSKATA DINASTIJA
 NA PTOLEMEITE  

Пишува: 
Александар ДОНСКИ

Птолемеј Втори  бил наследен од 
својот син Птолемеј Трети (околу 
282-221 пред Христа). Тој успеал 

да ја припои Киренајка кон Египет. Исто 
како и татко му, и тој ја збогатил биб лио-
теката во Александрија и ја поддржувал 
уметноста. Во негово време еконо ми ја-
та на Египет доживеала уште поголем 
процут.

Потоа на власт дошол Птолемеј Чет    вр -
ти чија сопруга исто се викала Ар синоја. 
Тој не владеел долго и бил нас леден од 
својот син Птолемеј Пет ти, кој фор мал-
но дошол на власт по смртта на својот 
татко, кога имал само пет години. Тогаш 
прак тично власта во Египет била во ра-
цете на корумпираните ми нис три на Пто-
лемеј Чет вр ти, што до  вело до последици 
по државата. Пто ле меј Петти  имал сес-
тра, по име Ар си ноја (Трета). Користејќи 
ја вак ва та сос тојба и таа посакала да 
дојде на власт. Но, во тоа не успеала би-
дејќи би ла убие на, веројатно по налог на 
корум пира ни те министри. Практично 
Птоле меј Пет ти бил само формален вла-
детел на Еги пет. Кога наполнил шеснаесет 
го дини, бил оженет со Клеопатра Прва, ко-
ја била ќер ка на Антиох Трети, маке дон-
ски крал од династијата на Селевкидите. 
Во бракот со Клеопатра Прва му се ро-
диле два сина. Птолемеј Петти умрел на 
воз раст од дваесет и осум години. Се 
смета дека бил отруен. Него го наследил 
синот Пто лемеј Шести кој, исто така, имал 
само пет години кога умрел неговиот 
татко.

Сосема точно се знае родословната линија од Птолемеј Први до 
Клеопатра Седма!

Во низа денешни сериозни енциклопедии и публикации по тен ци-
рано е македонското етничко потекло на Клеопатра Седма.

ПРЕДЦИТЕ НА КЛЕОПАТРА

Птолемеј Шести (околу 186 - 145 
пред Христа), исто така, немал среќа во 
владеењето со Египет. Тој војувал про-
тив Антиох Четврти (кралот на Селев-
кидите, при што бил заробен. Тогаш бил 
заменет од својот брат Птолемеј Седми. 
По падот на Антиох Четвр ти Птолемеј 
Шести се вратил на престолот во Египет 
и заеднички владеел со сво јот брат 
Птолемеј Седми. Подоцна из бил судир 
меѓу нив. Во 145 година пред Христа на 
власт во Египет дошол Пто лемеј Осми 

кој, исто така, бил син на Птолемеј 
Петти. Тој бил опишан како суров 
владетел, иако вовел либерални ре-
форми во религиозните институции. 
Бил оженет со Клеопатра Трета. Во бра-
кот им се родиле два сина (Птолемеј Де-
ветти и Птолемеј Десетти Александар) 
и три ќерки (Клеопатра Четврта, Клео-
патра Трифена и Клеопатра Селена). 
Пто  лемеј Осми умрел во 116 година 
пред Христа. Престолот на Египет тогаш 
дошол во рацете на неговата жена Клео-
патра Трета. Таа го форсирала својот 
помлад син Птолемеј Десетти, како нов 
владетел на Египет, иако граѓаните на 
Александрија повеќе са ка ле Птолемеј 
Деветти да им биде крал. Птолемеј Де-
ветти прво бил поставен за гувернер на 
Кипар, но под притисок на граѓаните на 
Александрија, бил вратен да владее со 

Египет. Подоцна неговата мајка Клео-
патра Трета го обвинила дека наводно 
подготвувал заговор против неа и пов-
торно успеала да го испрати на Кипар. 
Наместо него, на престолот повторно 
дошол неговиот помлад брат Птолемеј 
Десетти. Клеопатра Трета умрела во 101 
година пред Христа. Пто лемеј Десетти 
останал да владее со Египет како мош-
не непопуларен крал. Загинал во една 
битка во 88 година пред Христа. По не-
говата смрт, Птолемеј Деветти се вра-
тил од Кипар во Египет и повторно ста-
нал крал. Тој владеел со Египет уште осум 
години, сè до својата смрт. Пто лемеј Де-
ветти имал два сина, но тие умреле ка-
ко мали деца. Поради тоа, бил наследен 
на прес толот од сво јата ќерка Клео-
патра Береника. Спо ред еги пет ската 
тра диција (според која секоја жена вла-
детелка морала да има крај себе лич-
ност од машкиот пол за да може да вла-
дее) Клеопатра Береника била при ну-
дена да се омажи за својот братучед 
Птолемеј Еди нае сет ти, кој бил син на 
Пто лемеј Десетти. Но, само по де вет нае-
сет дена од свадбата Птоле меј Еди нае-
сетти ја убил својата со п руга Клеопатра 
Береника. Тоа ги разг невило граѓаните 
на Александрија, кои насилно влегле во 
кралскиот дворец и го убиле својот 
крал Птолемеј Еди нае сетти. То гаш во 
Египет завла деал хаос. На престолот до-
шол Птолемеј Два нае сетти, кој бил син 
на Птолемеј Деветти и кој владеел  до 
својата смрт во 51 година пред Христа. 
Тој имал четири ќерки и два сина. Една 
од неговите ќерки била Клеопатра 
Седма. Всушност, тоа е поз на та та 
египетска кралица Клеопатра, чие име 
денес е познато во цел свет. Значи, нај-
слав ната египет  ска кралица всушност 
била етничка Македонка! Таа била да-
лечна правнука на Алек санд ровиот ге-
не рал и другар од детството Пто ле  меј 
Лагов. 

СВЕДОШТВА ЗА 
МАКЕДОНСКОТО ПОТЕКЛО

Денес не постои ниту една се риоз-
на и објективна историска енци кло-
педија или друга публи кација, во 
која не е по тен цира но маке донското 
етни ч  ко потекло на Клеопатра Сед-
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MACEDONIAN PTOLEMAIC
 DYNASTY

Written by: 
Alexander DONSKI

Ptolemy II has been inherited from 
his son Ptolemy III (around 282-221 
before Christ). He succeeded to put 

together Cirenaica with Egypt. Same as his 
father, he has enriched the Alexandrian li-
brary. He supported the art. During his time, 
the economy in Egypt was fl ourishing.

Than, Ptolemy IV came in power, which 
wife was named Arsinoa. He has ruled 
long time. He has been inherited from his 
son Ptolemy, which formally came on 
power after his father death, when he was 
fi ve years old. Than, practically the au-
thority in Egypt was in the hands of the 
corrupted ministers of Ptolemy IV that has 
consequences on the state. Ptolemy V has 
sister, named Arsinoa (Third). 

Using the situation, she has wanted to 
come in power. But, she didn’t succeed 
because she was murdered, probably 
from the corrupted ministries. Practically, 
Ptolemy V was formally ruler of Egypt. 
When he was sixteen, he was married 
with Cleopatra I, which was daughter of 
Antioh III, Macedonian king from the Se-
leucids Dynasty. In the marriage with 
Cleopatra I, two sons were born. Ptolemy 
V has died in his twenty-eight year. It is 
considered that he was poisoned. He has 
been inherited from his son Ptolemy VI, 
which was also only fi ve years old when 
his father died. 

ANCESTORS OF CLEOPATRA 

Ptolemy VI (around 186-145 before 
Christ), also, didn’t have lucky in his ruling 

The genealogical line from Ptolemy I up to Cleopatra VII is completely 
known! 

In many serious modern encyclopedias and publications is empha-
sized the Macedonian ethnic origin of Cleopatra VII. 

of Egypt. He waged war against Antioh IV 
(King of the Seleucids) and he was prison-
ered. At that time, he was replaced from 
his brother Ptolemy VII. After the Antioh 
IV fall, Ptolemy VI returned on the throne 
and has ruled together with his brother 
Ptolemy VII. Later there was a clash be-
tween them. In 145 year before Christ, on 
the throne of Egypt comes Ptolemy VII, 
which was also son of Ptolemy V. He was 
described as brutal ruler, even though he 
has brought liberal reforms in the reli-
gious institutions. He was married with 
Cleopatra III. In that marriage two sons 

were born (Ptolemy IX and Ptolemy X Al-
exander) and three daughters (Cleopatra 
IV, Cleopatra Trephine, Cleopatra Selena). 
Ptolemy VIII has died in 116 year before 
Christ. Than the throne has came in the 
hands of Cleopatra III. She has forced her 
younger son Ptolemy X for the ruler of 
Egypt, even though the citizens of Alex-
andria have more wanted Ptolemy IX for 
their king. Ptolemy IX fi rst was appointed 
for governor of Cyprus, but under the 
pressure of the Alexandrians citizens he 
was returned to rule with Egypt. Later, his 
mother has accused him for conspiracy 
against her and she again succeeded to 
return him in Cyprus. On his place has 
come his younger brother Ptolemy X. 
Cleopatra III has died in 101 year before 
Christ. Ptolemy X has staid to rule with 

Egypt as very unpopular king. He was 
killed in one battle in 88 year before 
Christ. After his death, Ptolemy IX has re-
turned from Cyprus in Egypt and he has 
again become king. He has ruled eight 
years, until his death. Ptolemy IX has two 
sons, but they have died as small children. 
Because of that, he was inherited from his 
daughter Cleopatra Bernice. According to 
the Egypt tradition (every woman which 
is ruler must have man beside her) 
Cleopatra Bernice was forced to married 
with her cousin Ptolemy XI, which was 
son of Ptolemy X. But only nineteen days 
after the weeding, Ptolemy XI has killed 
his wife Cleopatra Bernice. That has infuri-
ated the Alexandrian citizens and they 
have entered in the king’s castle and mur-
dered their king Ptolemy XI. On the 
throne has came Ptolemy XII, which was 
son of Ptolemy IX and he has ruled until 
his death in 51 year before Christ. He has 
four daughters and two sons. One of his 
daughters was Cleopatra VII. She was the 
famous queen of Egypt, which name is 
well known today all over the world. The 
most famous queen of Egypt was Mace-
donian by origin! She was distant great-
granddaughter of the Alexandrian gener-
al and friend from the childhood Ptolemy 
Lagov. 

TESTIMONIES FOR THE 
MACEDONIAN ORIGIN 

Today either one serious and objec-
tive historical encyclopedia or other 
publication exists; in which is not em-
phasize the Macedonian ethnic origin 
of Cleopatra VII. We will give few exam-
ples as proof . 

In the CD encyclopedia dedicated to 
the world history under the title: “Chron-
icle Encyclopedia of History” (USA, 1997), 
in the chapter for Cleopatra VII (Chronol-
ogy) we read: 

“In 69 year, the third daughter of 
one Macedonian Pharaoh of Egypt, 
Ptolemy XII was born”. 

On the Internet edition of the world fa-
mous research corporation “Discovery 
Communications” about the short biog-
raphy of Cleopatra we read: 

“ Cleopatra was Macedonian by ori-
gin” (Copyright 1999 Discovery Commu-
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(continue)(продолжува)

ма. Ќе наведеме неколку примери во пот кре па на ова. 
Во ЦД енцикло пе дијата посветена на светската историја под наслов: "Chronicle 

Encyclopedia of History" (USA, 1997), во пог ла вието за Клеопатра Седма (Chronolo-
gy) читаме:

"Во 69 година се родила третата ќерка на еден од маке донските фараони на 
Египет, Птолемеј XII".

Во Интернет изданието на светски познатата истражувачка кор порација "Dis-
covery Communications" во врска кратката био гра фија на Клеопатра читаме:

"По потекло Клеопатра била Македонка" (Copyright © 1999 Discovery Commu-
nications Inc.).

Во Интернет изданието на Riverworld penmush org, во врска со етнич кото 
потекло на Клеопатра читаме:

"Клеопатра била висока и витка жена од чисто македонско потекло" (Cleopa-
tra VII Thea Philopater, description 
http://river world.pennmush.org/~alansz/rw-pbem/bg/chars/cleopatra.html).

Во подолгата статија за Клеопатра, објавена во историската публи кација во 
издание на ИнтерОз од САД, во врска со етничкото потекло на оваа славна 
египетска кралица, читаме:

"Клеопатра била енергична македонска кралица. Таа била брили јант на 
жена, која сонувала за голема светска империја. За малку и ќе успеела во 
тоа... Единствен владетел кој може да фрли сенка врз фасцинантноста на 
Клеопатра бил Александар, кој исто така бил Македонец... Птолемеите биле 
по потекло Македонци, кои владееле со Египет како фараони. Клеопатра 
била последниот египетски фараон" (подетаљно во: Cleopatra VII, Ptolemaic Dy-
nasty, Design, Layout and Graphic Art by Jimmy Dunn, an Inter City Oz Inc Employ-
ee USA, 1996). 

nication Inc). On the Internet edition of 
Riverworld pennmush org, about the 
Cleopatra’s origin we read: 

“ Cleopatra was high and slim wom-
an from the clean Macedonian origin” 
(Cleopatra Vii Thea Philoper, description 
http://riverworld.pennmush. Org/alansz/
rw-pbem/bg/chars/cleoatra.html.) In the 
longer paragraph for Cleopatra, published 
in the historical publication in edition of 
the InterOz from USA, about the ethnic or-
igin of this famous Egypt queen, we read: 

“Cleopatra was energetic Macedo-
nian queen. She was a brilliant woman, 
which has dreamed for her own em-
pery.   Almost she succeeded . . . The on-
ly ruler that can cast a shadow on fasci-
nating Cleopatra was Alexander, which 
was also Macedonian … the Polemics 
were Macedonians by origin, which 
have ruled with Egypt as pharaohs. 
Cleopatra was the last pharaoh of 
Egypt” (more details in: Cleopatra Vii, 
Ptolemaic Dynasty, Design, Layout and 
Graphic Art by Jimmy Dunn, an Inter 
City Oz Inc Emplyee USA, 1996).     

  
                    
                 


