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Со ова откритие 

локалитетот ги потврди сите 
свои вредности, со што дава 
значаен придонес во 
светската наука. Пред 
нецели два месеца, на 5 
декември, полната 
Месечина изгреала на 
левата пукнатина од 
маркерот на Кокино, а точно 
по 29 дена, на 3 јануари била 
забележана на десната 
пукнатина на обележјето. 
Според Ценев, тоа е 
непобитен факт дека 
тврдината е опсерваторија.

Маркерите кои се 
откриени даваат цврста 
основа дека станува збор за 
календар кој го мери 
времето според движењето 
на Месечината, која има 
свои фази и ритам кој се 
повторува во точно 
определени периоди.

По пет години истражување на ме-
галитската опсерваторија е от кри е -
но дека Кокино, освен што е оп-

серваторија, во своите карпи го крие и 
најстариот календар кој засега постои 
на овие простори и пошироко. Мега-
литската опсерваторија Кокино го ме-
рела времето по свој календар, во XIX 
век пред нова ера, односно пред 3.900 
години. Ова сознание до кое дојдоа ма-
кедонските истражувачи по петгодишно 
истражување, беше презентирано пред 
македонската јавност. 

Како и на останатите древни опсер-
ватории, така и на Кокино се следело и 
се маркирало движењето на Сонцето и 
на Месечината. На опсерваторијата се 
откриени три камени маркери за од-
бележување на местата на изгревање 
на Сонцето во деновите на кратко дне-
вицата, долгодневицата и на рамно дне-
вицата. Исто така, постојат четири ка-
мени маркери за одбележување на мес-
тата на изгревање на Месечината во 
деновите на најголемиот застој на Ме-
сечината во лето и во зима.

Во текот на истражувањата во по-

опсерваторија Кокино заклучила дека 
локалитетот е единствената опсерва-
торија во светот каде што луѓето пред 
илјадници години навистина го мереле 
времето. 

"На опсерваторијата Кокино - вели 
истражувачот Ѓоре Ценев - постои ка-
мен блок на кој се издлабени посебни 
маркери за означување на местата на 
изгревање на Месечината во денот на 
најголемиот застој зимно време, и 29 
дена подоцна на денот кога повторно 
изгрева полната Месечина, што е дол-
жина на лунарниот месец. Ист ваков 
блок постои и за летниот период, при 
што должината на лунарниот месец е 
30 дена. Покажавме дека календарот на 
Кокино е создаден и точно се приме-
нувал 1.400 години пред воведувањето 
на познатиот Метонов циклус на сме-
тање на времето, во кој на секои 19 го-
дини во ист календарски ден се пов-
торува иста фаза на Месечината. На 5 
декември минатата година, при извр-
шените астрономски мерења, Месечи-
ната се појавила на очекуваниот отвор 
на еден од маркерите, но и повторно по 

следниве неколку месеци се покажало 
дека постојат и два камени маркера кои 
служеле за мерење на должината на 
лунарниот месец. При тоа, во зима дол-
жината на лунарниот месец е 29 дена, а 
во лето 30 дена. Екипата која веќе не-
колку години врши археолошки и астро-
номски истражувања на мегалитската 

еден лунарен месец, по 29 дена, на 3 
јануари. При истражувањата се пока-
жале и два нови маркера, кои служеле 
за мерење на лунарниот месец, со што 
е докажано дека не само што се следеле 
фазите на Месечината, туку и буквално 
се мерело времето. Според постојните 
маркери, може да се тврди дека годи-

ната била поделена на две годишни 
времиња: зима и лето. Во текот на зи-
мата шесте месеци имале должина од 
29 дена, а во лето шесте месеци биле 30 
дена. Во престапните седум години се 
додавало по еден летен месец со дол-
жина од 30 дена. Во циклусот од 19 го-
дини секоја 2, 5, 8, 10, 13, 16, 18 година 
имала по 13 месеци. На овој начин раз-
ликата во должината на лунарните го-
дини и на тропската година на секои 
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осум години исчезнува, а на крајот на 
циклусот од 19 години се додаваат само 
3 дена. На тој начин бил изработен ка-
лендарот од Кокино", објаснува Ценев.

Новата година почнувала на денот 
на зимската краткодневица. Во сите 19 
го дини само во почетната година се по-
клопувала ноќта кога е Новата Месе-

чина и утрото кога е денот на крат ко-
дневицата.

"Тоа имало посебно значење за жи-
телите од тоа време, не само како по-
четок на новиот календарски циклус, 
туку и во религиозна смисла, како ден 
со најсилен потенцијал на повторно ра-
ѓање и обновување на силата на Сон-

цето и на Месечината, а со тоа и на 
вербата во обновувањето на животот 
на луѓето, животните и растенијата", ве ли 
Ценев.

Сè ова покажува дека луѓето кои жи-
вееле во близина на Кокино пред че-
тири милениуми биле многу интели-
гентни, кои со внимателно набљу ду ва-
ње на Месечината и на секое нејзино 
движење, направиле календар кој им 
бил неопходен за да преживеат. Според 
календарот, тие го определувале вре-
мето за сеидба, времето за собирање 
на плодовите, времето непогодно за 
одгледување земјоделски производи. 
"Сонцето изгрева и заоѓа секој ден, но 
Месечината има поинаков ритам. Треба 
да се обидеме да го сфатиме времето 
кога се случувале сите работи, кон кра-
јот на третиот и на почетокот на вториот 
милениум пред новата ера. Тогаш лу-
ѓето го напуштиле номадскиот на чин на 
живеење и станале земјоделци. Поч на-
ле да ја обработуваат земјата, да чуваат 
животни. Морале да го разберат и да го 
научат биолошкиот ритам на рас те ни-
јата за да добијат квалитетен род, од кој 

заедницата ќе живее квалитетно. Био-
лошкиот ритам бил пресуден. Почнале 
да го мерат времето за да знаат кога е 
добро време за сеење, кога е најтопло, 
зашто тогаш зреат плодовите, кога се 
намалува денот зашто тогаш сè замира. 
Ги направивме астрономските преме-
рувања. Сега очекуваме резултати од 

археолозите. Ако астрономските пода-
тоци се поткрепат со археолошки до-
кази, нашите тврдења ќе бидат несо-
борливи", потенцира Ценев.

Спо ред археологот Јовица Стан ков-
ски, директор на кумановскиот Музеј, 
од досегашните истражувања може да 
се заклучи дека луѓето кои живееле на 
Кокино имале организиран духовен и 
општествен живот, но не може да се 
каже дека таму живеела цивилизација 
или народ.

"Тогаш завршувале големите пре-
селби на народите. Кокино е доказ дека 
во тој период животот на луѓето почнал 
да се стабилизира. Почнале да живеат 
мирен живот, да прават трајни населби", 
истакна Станковски.

Од пронајдениот материјал на Коки-
но може да се наполни половина музеј. 
Конзервирани се многу пронајдени 
пред мети и се најавува дека во текот на 
овој месец ќе биде изработена и веб-
страница за Кокино, а напролет на ло-
калитетот ќе се прават патеки и ќе се 
поставуваат патокази со парите доде-
лени од американската Амбасада.
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