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ПЕРСЕЈ 
 (212-165 година пред н.е.) 

КРАЛ НА МАКЕДОНИЈА
 ОД МАКЕДОНСКИОТ НАРОД

Од описот на триумфот на кон зулот 
Емилиј Паул во Рим

Зад децата и нивната придружба че-
кореше Персеј, облечен во темна об-
лека во обувки на македонски начин. 

(Plutarh, Aem.Paul 32-34)

Точно пред 2.175 години, на 22 јуни 
168 година пред Исус Христос, во бит-
ката кај Пидна паднаа 20.000 маке дон-
ски воини. Тој ден заврши кралска Ма-
кедонија, зародена во далечниот VII век 
пред н.е. А таа, Македонија, под Филип 
II и Александар III блесна дури со импе-
ријален-царски цивилизациски блесок. 
Александар го освои светот, но како сè 
по него да беше хаос. Ја разнебитуваа 
Келтите - Скордисците, Дарданците, 
Рим јаните.

По петте века кралство Маке-
донија стана Република, поточно 
дел - провинција од Римската Ре-
публика. Сепак, името Македонија 
преживеа до денешен ден. Како да 
го зачуваме и да го предадеме да 
биде исто како некогаш? Кралство 
на Македонците? Само еден е од-

 Господинот Ѓорѓија-Џорџ 
Атанасоски со делегација на 
неговата партија Македонска 
Алијанса, од име на целиот 
македонски народ му оддаде 
достојна почит на кралот 
Персеј, при што во Италија, 
постави масивна бронзена 
спомен-плоча со вечното 
шеснаесетзрачно македонско 
сонце. Традицијата и почитта 
кон големите ликови од 
сопственото минато е нешто 
најсвето и ги носи народите 
секогаш кон посреќна иднина. 

Денес, по изминати речиси 
22 века, со гордост и пиетет се 
сеќаваме на овој човек и на 
неговите дела. Тој имаше само 
13 години кога како 
македонски принц јаваше на 
чело на дел од македонската 
армија кон Пелагонските 
теснеци, кај прилепското село 
Барбарас, каде го запре 
пробивот на Дарданските орди.

Долг е списокот на 
херојските подвизи на кралот 
Персеј и на војската на 
Македонците за одбрана на 
македонската цивилизација и 
на Кралството Македонија.

говорот. Мораме искрено да ја по-
читуваме античката македонска 
кралска куќа и секако кралското 
општествено уредување кое, како 
што гледаме, на голем број ев роп-
ски земји денес им носи ред, мир и 
благосостојба. Но, мораме да по-
ложиме континуитет. Сè поочи г-
ледно е дека е потребно обно ву-
вање на Кралството Македонија.

Токму тоа беше поводот да му од-
да деме достојна почит на Персеј. 

Но, кој беше човекот кој не би сме-
ел да остане запаметен во исто ријата 
како последен македонски крал?

КРАЛСКА ДИНАСТИЈА
Персеј е роден како постар син на 

Филип V со Поликратеја од Арг во 213 
година пред нашата ера. На престолот 
стапи во летото 179 пр. н.е. Живееше 48 
години. Три години по заробувањето, 

ШЕСНАЕСЕТЗРАЧ  
СОНЦЕ ОСВЕТЛИ     22 СОНЦЕ ОСВЕТЛИ   
ВЕК А НА ВЕК А НА 
КРА ЛСК АТА КРА ЛСК АТА 
МАКЕ ДОНСК А МАКЕ ДОНСК А 
ДИНАС ТИЈАДИНАС ТИЈА         
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по кусиот престој во затворот "Мамер-
тин" во Рим, и нешто подолгиот престој 
во Римската колонија Алба, на Фу кин-
ското Езеро, почина во 165 година пр. 
н.е. Некаде во Алба и денес се наоѓа 
неговата гробница во која можеби се 
погребани и неговите деца.

Крајот на Кралството беше драма-
тичен. Третата Македонско-Римска вој-
на заврши со битката кај Пидна, која 
траеше околу еден час.

Персеј се повлекува во Амфипол, 
потоа на Самотрака. И тогаш го 
ограбува и го напушта гардата од 
500 Критјани, бегајќи со маке дон-
ската благајна, со која тој планирал 
да го врати Кралството.

Конзулот Емилиј Паул го води крал-
ското семејство во Амфипол, потоа за-
едно со илирскиот крал Гентиј ги води 
во Рим. Во триумфалната церемонија, 
која траела три дена, низ улиците про-
дефилирале селектираните македонски 
богатства. Плутарх спомнува статуи, 
сли ки, македонско оружје, 750 ќупови 
со сребрени пари по околу 80 ки ло-
грами во секој, садови за вино, бикови 
со позлатени рогови, златни и сребрени 

садови, потоа 77 ќупови со по 80 ки-
лограми златни пари во секој, светата 
македонска урна од масивно злато теш-
ка 270 килограми, опточена со благо-
родни камења. Конечно дефилираше 
кралската кола на Персеј, со неговото 
оружје и кралската дијадема, неговите 
три деца, принцовите Филип VI, Алек-
сандар и ќерката Лариса. На крајот оди 
Персеј со кралската придружба.

Денес, по изминати речиси 22 века, 
со гордост и со пиетет се сеќаваме на 
овој човек и на неговите дела. Тој има-
ше само 13 години кога како македонски 
принц јаваше на чело на дел од ма ке-
донската армија кон Пелагонските те-
сне ци, кај прилепското село Барбарас, 
каде го запре пробивот на Дарданските 
орди.

На 43 години, како крал, повторно ја 
предводеше македонската војска во 
земјите околу планината Скард (Шар 
Планина), за да ги смири и да ги одбие 
илирските Пенести и Дарданците.

Долг е списокот на херојските под-
визи на кралот Персеј и на војската на 
Македонците за одбрана на маке дон-
ската цивилизација и на Кралството 

Македонија.
Бидејќи традицијата и почитта 

кон големите ликови од соп стве-
ното минато е нешто најсвето и ги 
носи народите секогаш кон по среќ-
на иднина, неколку дена пред тем-
ниот јубилеј, 22 јуни - Пидна, на-
шата партија Македонска Алијанса, 
под водство на господинот Ѓорѓија-
Џорџ Атанасоски, од име на целиот 
македонски народ му оддаде до-
стојна почит на кралот Персеј во 
местото каде тој не успеа да ја над-
мине тагата во 48 година од жи-
вотот.

Алба на Фукинското Езеро се наоѓа 
на околу 88 километри источно од Рим, 
поточно 7 километри северно од грат-
чето Авецано. До него водела Виа Ва ле-
риа. Тука била територија на италското 
племе Екви. Римјаните во 303 година 
оформиле колонија со 6.000 римски ко-
лонисти. Градот - акропол бил оформен 
на доминантен рид, на 966 метри над 
морето, на околу 7 км северозападно 
од брегот на Фукинското Езеро, кое де-
нес е пресушено. Археолошките истра-

 НОТО 
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жувања на Алба се спроведуваат во 
континуитет веќе 52 години. Но, глав-
ните напори се сконцентрирани на ак-
рополата и на градот, односно инфра-
структурата, а помалку на некрополите. 
Денес се импресивни остатоците од ма-
сивните бедеми во полигонален опус 
на автохтоните Екви, потоа римскиот 
театар и амфитеатар, форум, храмот 
под црквата "Св. Петар", портиците, 
вилите итн. и сè тоа во импресивните 
35 хектари градска површина.

ДЕЛЕГАЦИЈА НА 
МАКЕДОНСКА 

АЛИЈАНСА
За жал, споменикот за кој се смета 

дека му бил подигнат на кралот Персеј 
сè уште не е откопан. Тој се наоѓа во 
широките рамки на западната градска 
некропола, на 2,8 км западно од градот, 
покрај самата Виа Валерија од север-
ната страна.

Делегацијата на Македонска Али јан-
са се состоеше од шест члена. Покрај 
господинот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски 

беа: неговиот син Филип Џорџ Ата на-
соски; потоа директорот на ТВ "Сонце", 
господинот Славко Манговски; архео-
логот професор д-р Виктор Лилчиќ од 

Институтот за археологија на Универ-
зитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје; 
господинот Кирил Добрушевски, прет-
седател на Македонско-италијанското 
друштво од Битола; и господинот Мир-
ко Брдаровски, претседател на друш-
твото "Персеида" од Црнобуки (град 
Персеида).

Делегацијата пристигна во Алба пре-
ку Рим, на 13.6.2008 година (петок). Пр-
вата средба се одржа во просториите 
на Туристичкиот и културен сервис на 
Алба на Виа Кастело Орсини. Деле га-
цијата ја пречекаа професор д-р Вилма 
Пјерфедеричи и археологот Даниела 
Либераторе, како и претставници од 
локалната самоуправа на гратчето Ма-
са д'Албе. Точно напладне делегацијата 
пристигна пред остатоците од спо ме-
никот на Персеј на Виа Валерија.

Споменикот се наоѓа во општествено 
земјиште, опкружен со приватни имоти, 
на само 30 метри северно од асфалт-
ниот пат. Претпоставуваме дека трасата 
на Виа Валерија водела токму во појасот 
на овие 30 метри, секако покрај самиот 
споменик. Географскиот амбиент нали-
кува на македонскиот пејзаж. Кон ју-
гозапад и југ се протегаат разбра ну ва-
ните ниски ридови и рамнината на пре-
сушеното Фукинско Езеро кон југо ис-
ток. Кон север по неколку киломе тар-
ската висорамнина, налик на нашата 
Пелагонија, речиси наеднаш високо се 
издигнува, дури до 2.487 метри во об-
лаци, замаглениот планински врв Ве-
лино, со околните врвови Кафорниа 
(2.409 м) и Севиче (2.331 м). Амбиен тал-
ниот колорит е типичен медитерански, 
би рекле дури балкански.

Самиот објект - споменик бил офор-
мен во цврста малтерна техника, со 
средно големи варовнички камења. Тој 
бил во форма на доминантна кула, 
според стара фотографија која, за жал, 
се урнала во силниот земјотрес кој се 
случил во 1915 година. Денес се зачу-
вани остатоците од долниот дел, кои по 
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малку наликуваат на фигура на слон, 
што секако е случајно. Во урнатините 
до споменикот здогледавме и дел од 
една покривна керамида - тегула, ко-
ринтски тип, што датира од нешто по-

доцнежно време. Во нивите се забе ле-
жуваат ретки фрагменти од садова ке-
рамика, кои веројатно потекнуваат од 
некрополата.

Претпоставката дека токму оста то-
ците од овој споменик се на кралот 
Персеј се темели на неговата мону мен-
талност и местоположба. Но, внимание 
привлекуваат уште две контури на 
нешто помалите надгробни споменици, 
недалеку од западната Порта Максима. 
Овие споменици сè уште не биле ар-
хеолошки ископани, така што сега се 
налага потребата да се извршат сту ди-
озни археолошки ископувања за точно 
да се лоцираат споменикот и гробот на 
македонскиот крал Персеј.

Делегацијата на Македонска Али-
јанса во името на сите Македонци по-
стави масивна бронзена спомен-плоча 
со вечното 16-зрачно македонско сон-
це и со следниот натпис на македонски, 
англиски и на италијански јазик:

ПЕРСЕЈ
КРАЛ НА МАКЕДОНИЈА
Од Македонскиот народ
PERSEUS
KING OF MACEDONIA
From the Macedonian People

PERSEO

RE DI MACEDONIA
Dal popolo Macedone
212 - 265 p.n.e / BC / a.C.

Но, овој навидум минорен хепенинг 
денес би требало да има и друга ди мен-
зија. Тој го покренува прашањето на 
кралскиот континуитет денеска. Велика 
Британија, Норвешка, Шведска и други 
напредни современи кралства во Ев-
ропската заедница на народите.

За некои 16 години независна Репуб-
лика Македонија, Македонците во Ма-
кедонија и низ светот се разделија во 
партии, а тоа толку кристално ги им-
плицира зборовите поделба и разне-
битување.

Да, се чини дека навистина ни е по-
требен обединувачки фактор, а тоа мо-
же, како што изгледа, да го гарантира 
промената на уредувањето од Репуб-
лика во Кралство Македонија, со крал и 
кралица на чело.

Македонци, да го обновиме 
Крал ството Македонија. 

Само тоа е вистинскиот одговор 
на сите наши непријатели и раз-
небитувачи.

Да продолжиме таму каде за-
стана Персеј!

Пишува: проф. д-р Виктор Лилчиќ


