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"Лотосовото цвеќе во верувањата на 
старите народи зазема значајно место. 
Тоа лотосово цвеќе со бели, розови 
или сини листови го сметале за симбол 
на сонцето, светлината, огнот, мирот, 
благосостојбата, како и вселенско 
тркало, кое е симбол на незапирливиот 
циклус на раѓање, живот и смрт", вели 
Паскал Камбуровски.
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номен. А можеби и верувањето во него како симбол на ве-
рувањето во вечниот живот потекнува од самите нив. Вреди да 
се подвлече дека во некои артефакти е прикажан лотосовиот 
цвет со македонското шеснаесетзрачно сонце во неговата сре-
дина. Според тоа, може да се заклучи дека античките Македонци 
верувале во симболиката на лотосовото цвеќе и како симбол на 
вечниот живот го внесувале во гробниците", објаснува гос по-
динот Паскал Камбуровски, автор на книгата "Гробот на Алек-
сандар Македонски".

Како што понатаму тој потенцира, лотосовото цвеќе во ве-
рувањата на старите народи зазема значајно место. Тоа лотосово 

цвеќе со бели, розови или сини листови го сметале за симбол на 
сонцето, светлината, огнот, мирот, благосостојбата, како и все-
ленското тркало, кое е симбол на незапирливиот циклус на ра-
ѓање, живот и смрт.

ЦВЕЌЕТО НА ЦВЕЌЕТО НА 
МАКЕДОНСКОТО МАКЕДОНСКОТО 
СОНЦЕ ОД КУТЛЕШСОНЦЕ ОД КУТЛЕШ

ВВо јавноста македонското шеснаесетзрачно сон-
це може да се види во две варијанти.

Во едната варијанта сонцето е претставено 
со шеснаесет жолти зраци на црвена основа со раз-
жарена средина, а во другата варијанта е претставено 
истото сонце со десетлисно цвеќе сместено во са-
мата негова средина. Таквото сонце со десетлисно 
цвеќе со сина боја е пронајдено во царските гроб-
ници во Кутлеш.

За какво цвеќе станува збор и која е неговата сим-
болика?

"За да се одговори на ова прашање, односно да се 
објасни тајната на ова десетлисно цвеќе со сина боја, 
треба длабоко да се навлезе во изворните преданија на 
источните земји Индија, Пакистан, како и Египет, кои во 
голема мера се совпаѓаа со верувањата на античките 
Македонци. Благодарение на овие истражувања дојде до 
откривање на тајната на спомнатото цвеќе, што се гледа 
во веќе пронајдените артефакти во царската гробница во 
Кутлеш. Станува збор за лотосово цвеќе, кое се сметало 
како симбол на вечниот живот и поради тоа било ставано 
во гробниците на починатите великани.

Култот на лотосовото цвеќе како симбол на вечноста 
и ден денес се почитува во Индија. Според последните 
информации, во Индија на огромна карпа е исклесано 
лотосовото цвеќе, што се смета за ремек дело.

На античките Македонци не им бил непознат овој фе-
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ЛОТОСОВОТО ЦВЕЌЕ ЛОТОСОВОТО ЦВЕЌЕ 
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