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Пишува: Милева ЛАЗОВА

КЕРАВН, ТЕМЕЛО   ПОЛОЖНИК НАКЕРАВН, ТЕМЕЛО  
МАКЕДОНСКАТА Е   ТНИЧКА ДРЖАВАМАКЕДОНСКАТА Е 

М-Р ПАСК А Л К АМБУРОВСКИ ЗА АН     ТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИМ-Р ПАСК А Л К АМБУРОВСКИ ЗА АН  

М-р Паскал Камбуровски по во-
кација е машински инженер, но 
негова животна преокупација, 

покрај професионалната работа е мис-
теријата поврзана со местоположбата 
на гробот на Александар Трети Маке-
донски. Тој проучувал и вршел сту ди-
озни анализи на сè што е напишано за 
античка Македонија. Вложувал многу 
напори за да продре длабоко во душите 
на античките Македонци и да ги открие 
нивните обичаи и традиции, со цел да 
го разбере нивниот идентитет и да го 
објасни изворот на нивната духовна 
моќ. Трагајќи по многувековната тајна 
поврзана со гробот на Александар Тре-
ти Македонски, открил нови поими кои 
сигурно ќе предизвикаат интерес, како 
кај научниот свет, така и меѓу Маке дон-
ците каде и да се наоѓаат.

ПРОУЧУВАЊА
"Многу години - вели м-р Кам бу ров-

ски - се занимавам со истражување на 
културата на античките Македонци, како 
прилог на тој мој предизвик кој датира 
многу одамна, од 1962 година. Со про-
фесијата нема никакви допирни точки, 
но моја животна преокупација беше тај-
ната поврзана со местоположбата на 
гробот на Александар Македонски. Ги 
проучував сите пишувања од страна на 
странски академии, научни трудови, 
како и напишаните дела, особено оние 
оригинални од античко време или, пак, 

кои се напишани како резултат на не-
кои истражувања. Прво би ги спомнал 
книгите на Плутарх, на Ариан, на Дио-
дор, на Јустин, на Квинт Курти Руф. Тие 
книги, иако се напишани три до четири 
века по смртта на Александар Маке-
донски, се единствени оригинални кни-
ги, кои се напишани и од каде можеме 

ници во битките кај Херонеја и во Теба. 
Биле многу јаки и опасни, но по побе-
дата на Александар, побарале да се при -
клучат во Александровата војска. Алек-
сандар ги свикал генералите да се по-
советува со нив околу тој предлог, но 
сепак дошле до заклучок дека на грч-
ките војници не треба да им се верува, 

да исцрпиме вистински податоци за 
случувањата во тоа време. Тука би го 
спомнал Ариан, кој последен ја напи-
шал својата книга. Тој бил генерал во 
времето на владеењето на римскиот им-
ператор Хадријан. Според неговите по-
датоци, кои ги дава во својата книга, а 
пишува за подвизите на Александар Ма-
кедонски, многу од современите исто-
ричари го оспоруваат неговото пишу-
вање особено што се однесува на учес-
твото и на улогата на грчките наемници 
од страна на Дариј. Наводно биле пре-
увеличени, невистинити. Ариан како да 
знаел дека тоа ќе се случи, па уште на 
почетокот на книгата нагласил: 'Тој што 
сака да го процени тоа што јас го на-
пишав треба да ги прочита сите книги 
кои се напишани пред мене, па ќе го 
разбере она што јас сум го напишал'. 
Навистина неговата книга е специ фич-
на. Оспорувана е бидејќи тука се вле-
зени политички манипулации, намерни 
промени. Ариан пишува дека во бит-
ката кај Граник, во 334 година од стара 
ера, од страната на Дариј учествувале 
20.000 грчки наемници. Тие биле добро 
обучени војници затоа што биле учес-

затоа што би можеле во критичниот 
момент да се свртат против него, затоа 
што во нивната меморија е поразот од 
битката кај Херонеја и Теба. Алек сан-
дар решил да ги уништи. Ариан пи шу-
ва дека 18.000 биле погубени, додека 
2.000 ги оковале и ги однеле во руд-
ниците на Халкидика како пример дека 
повеќе Грк не смее да крене рака про-
тив Македонец. Но, што прават некои 
историчари. Ги спомнуваат само тие 
2.000, додека за останатите ниту збор". 

М-р Камбуровски прочитал многу 
книги во повеќе изданија - на полски 
јазик, превод од англиски, па и од 
француски, ги има добро проучено 
делата од современите историчари 
како Јуџин Борза, Николас Хамонд, 
Грифит, Питер Грин, Бадијан и други, 
и во овој случај, како што вели тој, 
може да го оправда Ариан дека дава 
вистински податоци, иако по потекло 
бил Грк. Ариан нагласува дека ко рис-
тел по датоци исклучително од Арис-
тобул и од Птоломеј (кој подоцна ста-
нал и цар на египетската царска ди-
настија), а тие биле директни учес-
ници на походите. 

"Зборуваме за 
откритијата од неолитот, 
бронзеното време, 
а не знаеме како е 
основана македонската 
држава. Моја цел беше 
да навлезам во душите 
на Македонците, да 
го откријам нивниот 
идентитет и дури тогаш 
можам да размислувам 
што се случило по смртта 
на Александар", вели 
м-р Камбуровски.

Создавањето на 
македонската држава 
почнало во IX век стара 
ера со спојувањето 
на трите покраини 
- Орестија, Елимеја и 
Тимпеја во владеењето 
на Керавн, Тирим и Кин.
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КЕРАВН, ТЕМЕЛО   ПОЛОЖНИК НАПОЛОЖНИК НА  
МАКЕДОНСКАТА Е   ТНИЧКА ДРЖАВАТНИЧКА ДРЖАВА

М-Р ПАСК А Л К АМБУРОВСКИ ЗА АН     ТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ ТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ

ски. Тоа треба да го знаете и треба да 
знаете дека сè што е направено во вре-
мето на владеењето на Маке дон ците, 
тоа тие не го направиле ниту како Грци, 
ниту како било кој друг народ. Сè што 
направиле го направиле исклучи телно 
како Македонци'", додава м-р Камбу-
ровски.  

Професорот Борза напишал дека Ма-
кедонците со својот интелект ги надми-
нале сите тогашни народи. Тоа се ви-
дело во походите на Александар, за што 
Борза вели "ние знаеме што направил 
Александар, но не знаеме како". 

"За битката со Пор во Индија, кога 
Александар со 5.000 коњаници, натова-
рени со опрема ја поминал огромната 
река Хидасп, 2 км широка, и нападнал 
таму од каде што непријателот не се 
надевал, навистина наведува на размис-
лување како можел тоа да го направи. 
Или освојувањето на островот Тир, 800 
метри оддалечен од брегот. Од тие 800 
метри Александар направил премос ту-
вање исполнувајќи го со песок, со дрвја 
и со камења за да пристигнат до ос-
тровот. Исто така, необјаснив е и пре-
минот на реките Нил, Тигар, Еуфрат, 
Амур  дарја, Инт со нејзините пет при то-
 ки наречени Пенџап... Требало мако трп-
но да се носи материјал, сè ова е енигма 
како можел тоа да го изведе!?", објас-
нува м-р Камбуровски.

ОДГОВОР
Понатаму, како плод на долгого диш-

ните проучувања кај м-р Камбуровски 
се наметна и прашањето: "Кои биле тие 
Македонци?", за што и ден денес нема 
историски одговор. Како што потенцира 
м-р Камбуровски, зборуваме за откри-
тијата од неолитот, бронзеното време, а 
не знаеме како е основана македонската 
држава. Негова цел била да навлезе во 
душите на Македонците, да го открие 
нивниот идентитет и дури тогаш може 
да размислува што се случило по смрт-
та на Александар. Тоа е многу широка 
и тешка тема, но навлегувајќи во тие 
проб  леми, кои се поврзани со нивниот 
идентитет, открива многу работи кои 
досега беа непознати. Едни од тие фе-
номени, кои ги открива, е пролетниот 
празник Ксантика, кои Македонците го 
славеле цел месец со невидена спон-
таност, вознес кон боговите и сонцето, 
кога си ги простувале гревовите со ора 
и со песна. 

"Ја барав причината на нивната ду-
ховна моќ, ги проучував и нивните оби-
чаи, затоа што тие се сликата на душата 
на еден народ. Ако ги откриеш обичаите 
ќе ја откриеш и душата. Симболот на 
Ксантика била црвено-белата врвка ис-
плетена од црвено и бело предиво, која 
тогаш се провле кувала како нишка за 
спојување на тие луѓе во една нерас -

Во своето истражување м-р Кам бу-
ровски особено го потенцира исто ри-
чарот Јуџин Борза, кој е најголем авто-
ритет во однос на историјата на античка 
Македонија. Тој е пензиониран про фе-
сор и живее во САД, генијален човек. 
Никогаш не бил во Грција, никогаш не 
истражувал, но вршел анализи и доаѓал 
до највистински податоци за состојбите 
во тоа време, кои се многу важни за нас 
но, за жал, ние многу малку ги позна-
ваме. 

"На симпозиум по повод познатиот 
филм 'Александар' на Оливер Стоун, тој 
ги потсетил историчарите дека тие го 
критикувале режисерот Стоун, а самите 
доволно не го познаваат Александар. 
Кога дискутирал и полемизирал со нив 
им велел 'вие пишувате дека целта на 
Александар била да ја шири грчката 
култура или т.н. хеленизам - тоа не е 
вистина. Исто така, вие го употребувате 
политичкото име Александар Велики, а 
не историското Александар Маке дон-

"Зошто се викале Аргиади? Ова сакам малку да го по-
јаснам. Македонците го обожавале богот Зевс, за кој ис-
торичарите тврдат дека не е грчки бог, а за нивен патрон го 
имале неговиот син Македон и затоа се нарекувале Ма-
кедонци. Но, да се потсетиме како Зевс станал славен бог. 
Според митските преданија, негов татко бил Кронос, на кој 
му било претскажано дека еден од синовите ќе го убие. 
Така, од страв секогаш кога ќе му се родело дете тој го 
голтал. Но, по изгубени пет деца, за шестото жена му го 
опијанила и му дала да голтне камен, а детето го скрила во 
пештера. Таму го доела козата Амалтеја. Кога й се скршил 
рогот малиот Зевс го зел рогот в раце и секогаш добивал сè 
што ќе посакал. И до денес се користи како изрека 'рог на 
изобилство'. Но, кога умрела козата, богот на огнот Хефес, 
од кожата на козата му направил штит, кој се викал егида. 
Маскота на Македонците била козата, тоа никој не го крие. 
Многу пати и Александар Македонски е прикажан со два 
рога. Македонците се гордееле што ја обожавале козата. 
Својата царска династија ја нарекле Аргијади. Таа династија 
траела пет века, до смртта на Александар Македонски и 
неговиот син", тврди м-р Камбуровски. 

АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ЈА НАПАЃА ВОЕНАТА КОЛА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ЈА НАПАЃА ВОЕНАТА КОЛА 
НА ПЕРСИСКИОТ ЦАР ДАРИЈ IIIНА ПЕРСИСКИОТ ЦАР ДАРИЈ III
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кинлива и монолитна целина. Ксантика 
одиграла клучна улога во формирањето 
на светопогледот на Македонците. Таа 
била синоним за нивниот идентитет и 
етничка припадност. Така, истражувајќи 
открив и други интересни работи, за 
кои историчарите или не ги познаваат 
или, пак, лошо ги интерпретираат. Меѓу-
тоа, она што најмногу го привлече мое-
то внимание е феноменот во врска со 
создавањето на македонската етничка 
држава, која до сега никој ја нема об-
јаснето. 

Некои истражувачи се повикуваат 
на митски преданија, пренесени од грч ки 
историчари, кои сосема се погрешни. Но, 
читајќи, истражувајќи дојдов до едно 
откритие за кое сметам дека е вистин-
ската приказна за создавањето на ма-
кедонската држава. 

Историчарите се сосема изгубени 
кога го бараат првиот, Козјиот град. Тоа 
беше главен град и оттаму почнало сè. 
Според мене, тој град се наоѓал во по-
краината Орестија (сегашна костурска 
околија), а името му било Аргида, што 
значи главен козји град. Ќе појаснам: 
додавката 'ар' значи главен како, на 
пример, архиепископ, архијереј, архи-
стратег..., додека зборот гида е старо-
македонски збор и означува коза. И 
денешните Македонци кои живеат во 

на Орестија се викале Орести Маке-
донци, а нивните владетели го прифа-
тиле името Аргиади - козари. Тие не 
биле некои дојдени Темениди од Пело-
понез, туку автохтони Македонци од 
Орестија. Создавањето на македонската 
држава почнало во IX век стара ера, со 
спојувањето на трите покраини - Орес-

Костурско козата ја викаат гида. Токму 
таму почнал процесот на создавање на 
македонска држава и тоа во време на 
владеењето на Керавн (Keravnos), што 
значи молња. Тој бил човек, автохтон 
Македонец, а не митски цар. Неговата 
резиденција била во месноста Ватина 
(не постои на ниту една карта) шест 
километри западно од градот Рупишта, 
на брегот на реката Бела Бистрица. Тој 
решил да ги спои македонските пле-
миња, кои имале иста култура, јазик, 
иста вера, ист генетски код. Жителите 

тија, Елимеја и Тимпеја во владеењето 
на Керавн, Тирим и Кин. Според грчките 
историчари, Тукидид и Псевдо-скилас, 
по спојувањето, се нарекувале маке-
донски земји. Во VII век стара ера дошло 
до избор на првиот македонски цар 
Пер дика Први кој бил избран од маке-
донско собрание. Процесот на созда-
вањето на македонската етничка држа-
ва бил долг и макотрпен и траел цели 
пет века до времето на владеењето на 
Филип II, кога дошло до целосно спо-
јување на сите покраини", потенцира 

и е автор на книгата "Македоника". Мар-
сеј тврдел дека зародишот за создавање 
на македонската држава го иницирал 
Керавн. Карол Буш, пак, тврдел дека 
сите цареви од Александар Трети Маке-
донски до Керавн потекнуваат од цар-
ската лоза, а по татковска крв тие сите 
се Керавниди... примери и податоци 
многу.

"За сè ова сакав да ги информирам и 
Јуџин Борза, но и сите Македонци и да 
ги заинтересирам, иако некои од нив 
можеби и нема да се согласат, а можеби и 
ќе ме негираат. Но, верувам дека и тие 
ќе дојдат до истото, до вистината за соз-
давањето на македонската држава".

Оној кој треба да го сла ви-
ме е Керавн. Зошто? Фи лип со 
последната жена, која се ви ка-
ла Клеопатра, Маке донка арис-
тократка, имал две деца. Пр-
вото било де војче и го наре-
кол Европа, а синчето Ке равн. 
Значи, как ва симболика има. 
Тој (Ке равн) кој го почнал про-
цесот на создавање на ма ке-
дон ската држава, која траела 
пет века, од IX век стара ера 
до IV век во времето на Фи лип 
II, кога веќе ја основал таа 
држава позната во цел свет.  

м-р Камбуровски.
На крај тој го издвојува и Николас 

Хамонд, според кој, создавањето на 
македонската држава е основано врз 
исказите на грчки историчари, но не е 
земено предвид пишувањето на маке-
донскиот историчар Марсеј, кој живеел 
во времето на Александар Македонски 
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