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ИДЕНТИФИКУВАНИ ПИСМО И ЈАЗИК НА АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ
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Во просториите на МАНУ 
академик Никола Кљу-
сев, раководител на 

Цен тарот за стратегиски ис-
тражувања, со воведен збор 
ја отвори презентацијата на 
книгата "По трагите на пис-
мото и јазикот на античките 
Македонци", додека за неа 
говореа авторите - академик 
Томе Бошевски од МАНУ и 
проф. д-р Аристотел Тентов 
од Институтот за компју тер-
ска техника и информатика 
на Електро-техничкиот фа-
кул тет во Скопје. Презен ти-
раната книга е резултат од 
тригодишниот научно истра-
жувачки проект "Деши фри-
рање на средниот текст на 
Каменот од Розета" на двај-
цата македонски научници, 
кои успеаја да ја обелоденат 
двестегодишната мистерија 
за светската наука - средниот 
текст од "Каменот од Розета". 

"Се обидовме да ја разрешиме заблудата 
во светот. Второто писмо не е демотско, туку 
слоговно античко македонско писмо, кој бил 
службен јазик во Египет кога владееле Пто ло-
меите, македонската династија која во Еги-
пет донела многу промени, го донела и сво-
јот јазик", вели академик Бошевски.

Текст на египетски камен во местото Розета 
е дешифриран како антички македонски на-
пис, тврдат македонските научници по некол-
кугодишни истражувања. Ова, велат истра-
жувачите, потврдува дека античките Маке-
донци биле писмени, што се коси со до се гаш-
ните тврдења на светската наука.

ИСТРАЖУВАЊЕ

Во Египет пред 207 години, 
поточно во 1799 година, при 
копање за изградба на фор-
тификациски објекти од ст-
рана на француската војска 
во текот на египетската кам-
пања на Наполеон Бона пар-
та, пронајден е такана ре че-
ниот "Каменот од Розета", ог-
ромна карпа-камен со три 
пис ма, кој датира од пред 
2.200 години (196 година пр-
ед Христа, II век). Изработен 
е од гранит со димензии - ви-
сочина 1,44 метри, широчина 
0,72, дебелина 0,28 и тежина 
762 кг, а на него е забележан 
Декрет на Птоломеј V Епи-

фан, напишан со три писма - 
хиероглифи, "демотско" и 
старогрчко. Во 1822 година 
францускиот научник Шам-
полион, врз основа на ан ти ч-
ко грчкиот текст успеал да ги 
дешифрира хиероглифите, 
но со средното писмо свет-
ската наука сè уште има про-
блеми со читањето и со раз-
бирањето кое, пак, исто така, 
предизвикало најмногу ин-
терес и кај двајцата маке дон-
ски автори. Затоа токму на 
средниот текст на каменот 
авторите Бошевски и Тентов 
го посветиле своето триго-
дишно истражување. Како 
резултат на истражувањето, 
судејќи според приложените 
167 зборови, тие дошле до 
сознание дека тој текст е на 
македонски јазик со слич-
ност до идентичност на од-
дел ни зборови со сегашните 
македонски говори и дија-
лекти. Писмото е слоговно 
од типот согласка-само глас-
ка, идентификувани се 25 
согласки и 8 самогласки. Ос-
новните знаци (согласките) 
се наоѓаат во по 8 положби и 
во зависност од позицијата, 
односно аголот под кој се 
наоѓаат, се чита слогот со из-
говор на самогласката.

"Тема на нашето истра-
жување беше средниот текст. 
Често се употребуваат пред-
логот 'на' и сврзникот 'и', а 
множина се прави со дода-
вање на 'и' на крајот од збо-
рот. Средниот текст е на ма-
кедонски јазик со запре пас-
тувачка сличност до иден-
тичност со сегашните ма ке-
донски говори и дијалекти, 
според приложените 167 зб о-
рови. Исто така, од вкупно 26 
согласки во денешниот ма-
кедонски јазик во текстот кој 
го проучувавме ја нема само 
буквата 'њ', а најдоминантна 
од сите забележани знаци е 
вертикалната црта. Антич ки-
те Македонци пишувале од 

ОТКРИЕНА МИСТЕРИЈАТА  
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десно на лево, користеле 
слоговно писмо, именки со 
множинска форма, заменки, 
членови, пасивна глаголска 
форма. Античкиот македон-
ски збор 'мо' на денешен ма-
кедонски јазик значи јас, ме - 
мои, најзе - нејзе, суа - свој, 
се то – сите. Еве и некои збо-
рови: наше име, најнаше име, 
деца, децана, деца мои, бо-
жен, најбожен, господар, гос-
подари, же(и)во, бога, бо га 
нашион, на нашево бога Се 
(Светлина, Севс?), на бога се 
деца, налеа", објасни про фе-
сорот Бошевски. Всуш  ност, 
средниот текст не се совпаѓа 
буквално со другите два текс-
та. Никој во светот не успеал 

207 години да го де шифрира 
средниот текст би дејќи сите 
поаѓаат во така нареченото 
озвучување на зборот спо-
ред јазиците во употреба на 
египетското под рачје. Двај-
цата истражувачи тргнале од 
претпоставката дека јазикот 
бил македонски, односно од 
балканскиот ареал. Основа 
за таков при стап е фактот 
што со Египет владееле ма-
кедонски ди нас тии цели 302 
години: Маке донска динас-
тија со фараони Александар 
Македонски, брат му Филип 
Аридеј и Алек сандар Четврти 

(од 323 до 304 година пред 
Христа) и Пто ломеиди (до 
последната македонска прин-
цеза Клео патра Седма - 50 
година пред Христа). Според 
преводот, во македонскиот 
текст Егип јаните се запишани 
како Аѓуп ци, Македонците 
ка  ко Живи господари, а Гр-
ците како Данајци. 

(НЕ)ПИСМЕНОСТ

Според истражувачите, сè 
ова потврдува дека антич ки-
те Македонци биле писмени, 
што се коси со досегашните 
тврдења на светската наука.
"Досега светската наука има-
ше став дека античките Ма-

  НА КАМЕНОТ ОД РОЗЕТА



38  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 627 / 7.7.2006

ОТКРИТИЕ
ОТКРИТИЕ

кедонци биле неписмени, де-
ка од нивниот јазик не ос-
танала запишана ниту една 
реченица, а камоли цел тек-
ст, и тоа многу голем. Во на-
шиот труд ние практично прв 
пат комуницираме со ан тич-
ките Македонци, и тоа ди-
ректно, а не преку по сред ни-
ци, како што се, Египќаните 
или други народи. Не ни бе-
ше логички прифатливо сто-
јалиштето на современата 
наука дека на писмото и на 
јазикот на античките Ма ке-
донци не е зачувана ниедна 
осмислена реченица. Имајќи 
сознанија за 'Каменот од Ро-
зета' појдовме со идеја дека 
во средниот текст е упо тре-
бен античко -македон ски от 
јазик, кој во тој период, со ог-
лед на фактот дека со Еги пет 
владеела династијата Пто ло-
меи (кои се антички Маке-
донци, зашто основач на ди-
настијата е Птоломеј Сотер, 
генерал на Алексан дар Ма-
кедонски), бил и др жавен ја-
зик на Египет на кој се пишу-
вале сите државни докумен-
ти", истакна Бошев ски. 

Ака демикот Томе Бошев-
ски, ка ко енергетичар по про-
феси ја, има навидум не спои-
во ис куство со ова лингвис-
тичко истражување. Тој вели 
дека во дешифрирањето на 
текс тот се употребени по ве-
ќе различни научни методи 
од логиката, математиката, 
фи зиката и слично. 

"Се прет поставува дека се-
кој научник треба да го поз-
нава јазикот, а кога е пи шу-
ван текстот пред 2.000 годи-
ни не постоела по делба на 
научни дисциплини. Истра-
жувањето е проблем кој мо-
же да се решава со ши рок 
спектар на методи. За тоа, за 
нас најважно беше да се 
спуш  тиме на нивото на зна-
ење од пред 2.000 години за 
да можеме да го про тол ку-
ваме она што е напишано", 
вели Бошевски.

Материјалот од истражу-
вањето веќе е испратен до 
релевантни институции, кои 
се занимаваат со овој исто-
риски период, а коментарите 
допрва се очекуваат. Денес 
"Каменот од Розета" се наоѓа 
во Британскиот музеј во Ло н-
дон, каде што е изложен ка ко 
еден од најпознатите екс по-
нати.


