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С Е КО Ј  Н А  С Е КО ГО  М ОЖ Е  Д А  М У  П   

Македонската кралска династија 
Кастриот има богата историја, 
култура и традиција. Најнапред 

се јавува како кнежевска, уште во сре-
дината на XIII век, а потоа и како крал-
ска династија, Кралството Епир и Маке-
донија. Поради стратегиската геопо ли-
тичка положба на тоа Кралство, дина с-
тијата Кастриот играла значајна улога, 
како во политичкиот, така и во економ-
скиот живот на Балканот и на Меди те-
ранот. Таа била традиционален сојузник 
со најмоќните држави, во тоа време, во 
Европа - со Анжујската и Венецијанската 
република. Нејзините кнезови и кра ле-
ви, поради својата политичка зрелост, 
мудрост и способност за раководење, 
во историските извори оставиле трајни 
и неизбришливи траги и сведоштва. 
Благодарение на тоа денес имаме це-
лосна и многу јасна слика и претстава 
за генеолошкиот развој на нејзините 
припадници, за кнезовите и кралевите 

 Овој дијаграм е 
изработен според 
"Родословното дрво" на 
родот Кастриот, чиј автор 
е учителот Коста 
Жунгулоски. 
Родословието е 
изработено во 1898 
година во манастирот "Св. 
Јован Владимир", кај 
градот Коњух (Елбасан), 
денес во Албанија. 
Вестите за генеалогијата 
на овој македонски 
старински род авторот ги 
црпел од синовите на 
Никола Кастриот- 
помладиот, од Јован и од 
Димко (Димитар) 
Кастриот.

и за нивното потомство. Врз основа на 
тие историски факти и сведоштва е из-
работен дијаграм - родословие во кое е 
прикажано движењето на овој маке дон-
ски старински православен христи јан-
ски род.

Публицистот Петар Поповски изне-
сува изворни факти за големиот маке-
донски стратег и голем борец против 
османлиското навлегување на Балка-
нот. Немирниот и бестрашен дух на 
Георгија Кастриот, со дарба за тактичка 
борба и влевање дух на сигурност и 
победа кај своите соборци, по низата 
победи над многубројниот непријател 
е поистоветен со Александар Маке дон-
ски и е наречен втор Александар Ма-
кедонски.

На Георгија Кастриот му е направена 
голема неправда која треба да се по-
прави. Во турските документи кои одиг-

Податоци за поважните личности од 
лозата на Кастриотите:

- Константин (1186-1247) властелин-
архонт. Владеел со територијата во 
Сред на Матија, од градот Дрча (Drač) на 
север, до под Јанина, на југ.

- Јован (1261-1327), познат како Ка-
нински, бил властелин.

Имотите на својот дедо Константин 
ги проширил на север до над р. Дрим, 
опфаќајќи ги градовите Кроја, Дајин, 
Кукуш (Kuks), Светиград и Дебар.

- Јован, син на Бранко, внук на Јован, 
во периодот меѓу 1348 и 1357 г. бил 
епископ во Драч.

- Методиј, син на Бране (+ 1411), бил 
епископ на Кројската епархија.

- Александар, син на Павле (+ 1418) 
бил војвода и пратеник во Светата сто-
лица во Рим.

- Репош, син на Иван ( + 1449), бил ди-
пломат и игумен на манастирот "Св. Ѓор-
ѓи", на Света Гора, каде што е по гребан.

- Бране, син на Репош ( + 1496), бил 
дипломат и командант во одбраната на 
градот Кроја од Османлиите.

- Славјани, син на Константин (+ 1503) 
дипломат и командант во од бра ната на 
градот Дебар од Османлиите.

- Гојко, син на Ангелина, амбасадор 
на Епирското кралство во Венеција.

- Георгија, син на Иван, во 1444 г. 
прогласен за крал на Епир и Македонија 
и за Втор Александар Македонски.

ВИСТИНИ ВИСТИНИ 

(Георгија живеел до 1468 година), фи-
гурира исклучително македонски еле-
мент и тука живееле исклучително Ма-
ке донци.  

Според Поповски, Георгија Кастриот 
– Искендер не бил ниту Скендер, ниту 
бег, туку тој бил Македонец, прогласен 
за крал на Епир и Македонија, со свое 
знаме и печат. 

Македонскиот народ има право и 
заслужува да биде изворно инфор ми-
ран за својата историја, за своите чеда, 
за своите херои и за нивните животи.

РОДОСЛОВНОТО ДРВО НА ДИНА    СТИЈАТА РОДОСЛОВНОТО ДРВО НА ДИНА  
КАСТРИОТ Е ЖИВ ДОКАЗ     ЗАКАСТРИОТ Е ЖИВ ДОКАЗ   
МАКЕДОНСКОТО ПОТЕКЛО НА     ИСКЕНДЕРМАКЕДОНСКОТО ПОТЕКЛО НА   

раа најголема улога јасно стои името 
Искендер. Георгија Кастриот го заслу-
жил името Искендер затоа што во 1444 
година на Дебарско поле се одиграла 
една од најголемите битки во истори-
јата на човековата цивилизација, во 
која загинале повеќе од 30. 000 осман-
лиски војници, а само 300 од страната 
на Искендер. Според турските пописни 
дефтери, во 1583 година, на тие про сто-
ри, 115 години по смртта на Кастриот 
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 ОД И Г Н Е  С П О М Е Н И К
ЛОЗАТА НА КАСТРИОТИ ОД ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XII ДО ЛОЗАТА НА КАСТРИОТИ ОД ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XII ДО 

КРАЈОТ НА XVI ВЕККРАЈОТ НА XVI ВЕК

РОДОСЛОВНОТО ДРВО НА ДИНА    СТИЈАТА СТИЈАТА 
КАСТРИОТ Е ЖИВ ДОКАЗ     ЗА ЗА  
МАКЕДОНСКОТО ПОТЕКЛО НА     ИСКЕНДЕР ИСКЕНДЕР
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