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Почитувани читатели, 
Почитувани колеги,  
 

Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови”  кое како и години наназад 
така и овој пат ќе понуди автентични  материјали  и нови сознанија од областа на 
историјата, заштитата и презентацијата на  движното и недвижното културно нас-
ледство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија, историја 
на уметноста, епиграфика....  

Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и 
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката 
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги  од редот на вработени во 
оваа институција, но и трудови на колеги  кои работат во различни сфери во кул-
турните и научнитеинституции ширум републиката.  

Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение на 
корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе ги 
најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме  за тоа 
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место 
во некој  иден  ваков број. 

Како и секое претходно,  и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги  и 
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни тру-
дови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста. 
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година 
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и  за секаква асистенција во 
врска со аплицирањето за учество во Зборникот. 

  

Претседател на Редакцискиот  одбор 
 

 
Енгин Насух 

 

 в.д.Директор 

 
д – р  Мери Стојанова 
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Стефан КАРАЏОВСКИ1 

 
УНГАРЦИТЕ ПОМЕЃУ МИТОТ И ИСТОРИСКАТА 

ВИСТИНА 
 

Апстракт: Истражувањето се темели врз изворните вести на Константин 

Порфирогенит, Симон од Кеза и анонимниот нотар на кралот Бела. Критичкото 

анализирање на нивните записи дава одговори на повеќе прашања поврзани со 

унгарското потекло, миграциони процеси, етимологија итн., што статијата се 

обидува детално да ги објасни. Дополнително, теориите и ставовите на научната 

јавност, кои секако се потврдуваат или негираат, се земени во предвид и ја пома-

гаат статијата околу недореченостите во унгарската проблематика, со цел да се 

добие поширока лепеза на одговори. 

 

Клучни зборови: Унгарци, Маџари, Панонија, потекло, етимологија 
 

Сериозните предизвици со кои се справувала Европа во текот на IX и 
првата половина на X век н.е., претставуваат плод на нејзината непостојаност 
која на површина ги изнела сите нејзини слабости. Околните моќни пагански 
народи безмилосно пустошејќи ја земјата биле вистински проблем за 
европските круни кои не можеле да одговорат на предизвикот. Во тоа време 
од исток започнале да навлегуваат унгарските племенски орди чија агресија 
го ставила крајот на Велико – Моравската држава (905/906 год.) и станала 
главна закана по безбедноста на континентот. Унгарските пљачкашки аван-
тури често го достигнувале текот на реката Рајна, Септиманија, Константино-
пол на југ итн. Сепак, поразот во битката кај Лех во 955 година го означил 
крајот на маџарските апетити и полека го откривал преминот од номадство 
кон земјоделство, од племенска општина кон феудализам и од паганство кон 
христијанство2.  

Но, кои се Унгарците и од каде доаѓаат, веројатно е прашање за кое не 
постои еден единствен, конкретен одговор. Додека науката сè уште трага по 
неоткриените делови од унгарскиот мозаик, нивното најрано минато живее и 
денес преку митовите, легендите и материјалната оставштина. 

Во недостаток на пишани извори, археолозите имаат незаменливо 
тешка задача, пронајдениот археолошки материјал да го преточат на хартија. 
Нивните истражувања покажуваат дека во периодот меѓу 1000 и 800 година 
пред Христос, унгарскиот елемент гравитирал од другата страна на планината 
Урал т.е. во околината на реката Об. Тоа бил периодот кога главно занимање 
                                                           
1 Стефан Караџовски, дипломиран историчар на Филозофскиот факултет при УКИМ – оддел 
за историја; адреса на живеење: ул. „Кочо Палигора“ бр. 13 – Битола Р.С. Македонија; e – 
mail: stefan.k_bt@yahoo.com. 
2 M. Brandt, Opća povjest Srednjeg vijeka, Zagreb, SNL, 1980, стр. 490; I. Goldstenи B. Grgin, 
Europa I Sredozemlje u srednjemvijeku, Zagreb, Novi liber, 2006, стр. 145. 
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им бил ловот и риболовот, а поради првенството кое го имала жената во 
општеството – поради собирањето храна/плодови, постојат теории дека 
живееле во матријархат3. Од друга страна, според граматиката и блискоста на 
зборовите употребувани во секојдневниот живот, лингвистите ги сместуваат 
прото–Унгарците во унгаро – финската јазична група која припаѓа на 
уралската јазична фамилија. Како такви, тие се сродни со прото–Финците, 
прото–Естонците и други народи кои и денес живеат околу реката Волга, за 
која лингвистите сметаат дека е прататковина на посочената јазична група4.  

Зачуваните митови од средновековните унгарски хроничари како 
Симон од Кеза5 и анонимниот нотар на кралот Бела6, кои пишувале столетија 
по завршувањето на унгарските миграции, содржат голема доза на 
мистичност и на различни начини се обидуваат да го појаснат своето потекло.  

Унгарското присуство помеѓу реките Волга, Кама и Урал и планината 
Урал се потврдува околу 500 год. ст.е. Сè до V век н.е. оваа територија била 
под контрола на прото-Унгарците, а потоа преминувајќи ја реката Волга 
започнале да навлегуваат во јужно-руските степи. По патот им се 
придружувале нови племиња и народи7. Лингвистите сметаат дека токму во 
овој период прото–Унгарците ја напуштаат унгаро – финската јазична група и 
сè почесто употребуваат зборови од турско потекло. Паралелно на тоа, тие го 
напуштаат ловот и риболовот и преминуваат кон номадско – сточарски начин 
на живот во кој полека жената ја губи предходната општествена позиција и 
започнува периодот на патријархат8. Како сточари, Унгарците биле во 
постојано движење и трагање по погодни пасишта за својата стока. За брзо 
преместување од едно на друго место го користеле коњот, а од тој момент ова 
животно започнува да игра значајна улога во понатамошниот начин на живот 
кај Унгарците, но и во развојот на заедница. Во летните периоди живееле во 
колиби на пасиштата, на зима живееле покрај реките.  

Придвижувајќи се кон запад, најдоцна до IX век н.е. прото-Унгарците 
веќе ги имале запоседнато териториите помеѓу реките Дон и Дњепар, а со 
текот на времето се прошириле до устието на Дунав. Во поширока смисла на 
зборот, овој простор кој се протега северно од Црното Море бил нарекуван 
Етелкоз. За многу историчари и истражувачи на унгарската проблематика, 

                                                           
3 M. Unger &O. Sabolć, Istorija Maħarske, Panorama, 2010, стр. 6. 
4 N. Berend, P. Urbańczyk& P. Wiszewski, Central Europe in the High Middle Ages – Bohemia, 

Hungary and Poland, c. 900 – 1300, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, стр. 63. 
5 Унгарски свештеник и хроничар кој живеел и работел во XIII век.  
6 Анонимниот нотар на кралот Бела (најверојатно Бела III – 1172 – 1196 год.) или уште познат 
како Мастер П., бил унгарски хроничар. Работел на унгарскиот двор кон крајот на XII и 
почетокот на XIII век. 
7 Povjest Ćetvrtkom, Dinastija Arpadovići (1. dio), [online video], 2018, 
https://www.youtube.com/watch?v=SvIQXfxYGLY&t=1462s, (пристапено на 02.06.2020)., каде 
гостувал хрватскиот професор при Филозофскиот факултет во Загреб, Институт за историја 
проф. др. Гордан Раончич. 
8 Povjest Ćetvrtkom, Dinastija Arpadovići (1. dio); N. Berend, P. Urbańczyk& P. Wiszewski, 
Central Europe in the High Middle Ages, стр. 63. 
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Етелкоз има различно значење и е различно лоциран. Kај Симон од Кеза и 
анонимниот нотар на кралот Бела може да се сретне како Скитија9, додека 
Константин Порфирогенит10 во своето дело „За народите“ го забележал како 
Левадија11. За Унгарците „Етелкоз“ значело „меѓуречје“, но северно од 
Црното Море има многу реки. Имајќи предвид дека зборот „Етил“ се 
однесувал на некоја река12, а научниците имаат поделени ставови по однос на 
лоцирањето на реката, тогаш тешко е со сигурност да се тврди меѓу кои реки 
се простира Етелкоз13. Според Порфирогенит, Маџарите токму во Етелкоз го 
избрале својот прв кнез, синот на Алмош, Арпад (895 – 907 год.)14. Кнежевата 
круна ја добил од хазарскиот хан/кан, кој силно ги врзал Унгарците при себе 
како сојузници и верно потчинети, момент што јасно говори за хазарската 
надмоќ, но и за унгарската значајност во политичко – воените случувања 
северно од Црното Море. До 895 година, Унгарците под водство на Арпад 
веќе ја населиле Панонската низина15. Имено, она што сметам дека 
задолжително треба да се има предвид, е тоа што генетскиот код на прото–
Унгарците  кои живееле околу реката Об, реката Волга, планината Урал итн., 
е различен со оној на Унгарците од Етелкоз, и крајно со генетскиот код на 
Унгарците од Панонија. За време на вековната миграција дошло до мешање 
на прото–унгарскиот елемент со генот на други народи, а етногенетскиот 
процес го направил своето. Поврзаноста на прото–Унгарците од околината на 
реката Об со Унгарците од Панонската Низина, најверојатно треба да ја 
бараме во традицијата, културата и јазикот кои во извесна мера, под влијание 
на турските народи, претрпеле промени. 

                                                           
9 Simon of Kèza, The deeds of the Hungarians, ed. by L. Veszprèmy & F. Schaer, Budapest, Central 
European University Press, 1999, кн. I, гл. 6, стр. 19; Anonymus Notary of King Bela, The Deeds 

of the Hungarians, ed. F. Schaer, Budapest, Central European University Press, 2010, гл. I, стр. 5. 
10 Византиски император и хроничар. Роден во 905 година, на чело на Византија доаѓа во 913. 
Првите години од владеењето управувал со регент, а потоа бил симнат од престолот, за 
повторно да се врати во 945 година и да императорува сè до својата смрт во 959 година. 
11 К. Порфирогенит, За народите, уред. П. В. Арбутина, Београд, Мандала, 2014, гл. 38, стр. 
170. 
12 Simon of Kèza, кн. I, гл. 6, стр. 21., пишува дека Унгарците под терминот „Етил“ ја 
препознавале реката Дон. 
13 Разработено кај П. Рокаи и др., Историја Маħара, Београд, CLIO, 2002, стр. 7; N. Berend, P. 
Urbańczyk& P. Wiszewski, Central Europe in the High Middle, стр. 72.  
14 К. Порфирогенит, гл. 38, стр. 171; Anonymus Notary of King Bela, гл. I, стр. 9 – 15. Околу 
раѓањето на Арпадовата династија, Мастер П. запишал една легенда во која се вели дека 
синот и наследникот на Магог, Угек, ја зел за жена Емеша, ќерка на принцот Енедубилијан. 
Во сон, зачната од птица, Емеша го родила Алмош и од неговиот род доаѓале унгарските 
кралеви. Ова без никакви дилеми потсеќа на библиските текстови за зачнувањето на Марија 
и Христовото раѓање. Природно е, во време кога христијанството игра значајна улога во 
секојдневниот живот на средновековниот човек и кога власта на владетелските династии се 
оправдува „со милоста Божја крал на ...“, почетокот на Арпадовата династија да се 
протолкува на овој начин. 
15 Унгарците се доселуваат во Панонија под притисок на бугарско – печенешката воена сила. 
Разработено кај N. Berend, P. Urbańczyk& P. Wiszewski, Central Europe in the High Middle 

Ages, стр. 77. 
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Пред стекнувањето кнежевска круна во Етелкоз, бил забележан 
унгарскиот крвен племенски договор или сојуз. Крвниот племенски договор 
бил склучен помеѓу седумте унгарски племиња16, односно нивните водачи17. 
Според Порфирогенит, тоа биле племињата Кери, Кеси, Неки, Јени, Мегери, 
Таријани и Куртџермати18. Покрај овие седум племиња, постојат и три 
хазарски19, кои одделувајќи се од хазарската главнина, по внатрешната војна 
за власт, својата историја продолжиле да ја пишуваат заедно со Унгарците. За 
нив не се споменува дали биле дел од крвниот сојуз или не. Други хроничари, 
пак, споменуваат 108 чисти наследници на Хунор и Могор кои разделувајќи 
ја земјата во Етелкоз создале 108 унгарски области20. Во однос на 
титулирањето ги забележуваме титулите кенде, џул и харка. Најверојатно под 
овие титули се подразбирале некои правно – судски надлежности, а 
дополнително кај џул и воено – заповеднички21.  
 Критичкото анализирање на изворните вести на средновековните 
унгарски автори во извесна мера дава една општа слика за потеклото и 
миграционите процеси на Маџарите. Сепак, нивната крајна цел се сведува на 
поврзување на унгарскиот народ со библиските личности што требало да 
послужи како доказ за староста и светоста. Оттука, преку Ное и неговиот син 
Јафет, Унгарците се поврзувале со Хунор и Могор22, односно со Гог и 
Магог23 – синови на Јафет. Се верувало дека токму тие се главните 
предводници на унгарскиот елемент при доселувањето зад Карпатите. Имено, 
Хунор и Могор кои се пуштиле во лов во Меотските мочуришта24, налетале 
на елен. Еленот кој бегал пред нивниот налет ги довел браќата до непозната 
земја. Тука, еленот исчезнал пред нивните очи, а браќата забележувајќи дека 
земјата каде се наоѓаат изобилува со реки и плодна почва, решиле да 
останат25. Најверојатно, оваа земја била Скитија, односно Етелкоз. Доколку 
                                                           
16 К. Порфирогенит, гл. 40, стр. 173. 
17 Anonymus Notary of King Bela, гл. 1, стр. 3. 
18 К. Порфирогенит, гл. 40, стр. 173. 
19 К. Порфирогенит, гл. 39, стр. 172., забележува дека се здружиле и заеднички се нарекувале 
Кабари.  
20 Simon of Kèza, кн. I, гл. 6, стр. 23. 
21 Кај К. Порфирогенит, гл. 40 стр. 175., се забележуваат џул и харка, на кои авторот на 
втората титула му препишува второстепена значајност. Од друга страна, кај M. Unger & O. 
Sabolć, Istorija Maħarske, стр. 8., кој го цитира арапскиот автор од X век, Ибн Руста од 
неговата книга „Книга на драгоцени запоси“, се споменуваат само џул и кенде. Спорно е, 
дали меѓу нив постоела хиерархиска разлика. Најверојатно тоа биле највисоките титули во 
племенскиот сојуз, со тоа што кенде била сфаќана како почесна „кралска“ титула, додека 
џулот, кој ја имал контролата врз племенската војска, ја поседувал реалната власт. N. Berend, 
P. Urbańczyk & P. Wiszewski, Central Europe in the High Middle Ages, стр. 80., претпоставуваат 
дека кенде е преземена титула од хазарскиот хан/кан, која претрпела извесни лингвистички 
промени. 
22 К. Порфирогенит, гл. 40, стр. 174. 
23 Simon of Kèza, кн. I, гл. 5, стр. 15. 
24 Меотските мочуришта сè уште не се прецизно лоцирани, но се претпоставува дека се 
наоѓаат северно од Црното Море. 
25 Simon of Kèza, кн. I, гл. 5, стр. 15 – 17. 

70



НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА  ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 23 
 

имаме предвид дека мајката на Хунор и Могор се викала Енет, а на старо – 
унгарски тоа значело елен, не е воопшто чудно што митските браќа се 
сметаат за далечни предци на Унгарците. Дополнително, како што предходно 
беше споменато, бидејќи лингвистичките истражувања го потврдиле 
унгарското присуство помеѓу реките Волга, Кама, Урал и планината Урал, 
тогаш прото–Унгарците кои биле планинско – котлински народ, логично е 
еленот, кое е планинско животно, да биде почитуван како тотем. Од тука, 
еленот ги води браќата до Скитија, каде на рамниот терен приматот на 
најпочитувано животно ќе го добие коњот.  
 Етимологијата на самоназивите Унгарци/Маџари треба да се бара во 
доцно унгарските хроники. Авторите поврзувајќи се со митските предци 
Могор, односно Магог го изведувале личниот назив Маѓар/Маџар. 
Лингвистите сметаат дека тоа се должи на желбата на хроничарот да направи 
јасна дистинкција помеѓу Унгарците и останатите турски племиња26. Од 
друга страна, Порфирогенит во своето дело забележал дека Арпад потекнува 
од племето Маџар27, така што теоријата дека етимологијата на терминот 
произлегува од називот на едно од седумте племиња, добива целосен легити-
митет. Во продолжение, унгарските хроничари знаејќи дека еден дел од прото 
– унгарскиот елемент се населил во Персија уште во V век ст.е.28, го нотирале 
поврзувањето со Хуните за кои се верувало дека потекнуваат од Хунор – 
братот на Могор. Оттука доаѓа и поврзувањето на Арпад со Атила (434 – 453 
год.), кое требало да послужи за легитимирање на унгарското присуство во 
Панонската низина29. Западните хроничари, од друга страна, пишувајќи за 
случувањата поврзани со Унгарците, истите ги бележеле со термините Угри, 
Угури, Онгори, Унгури. Поврзувањето на унгарските хроничари со Хуните 
допринело за вметнување на буквата „Х“ пред западно европските називи, со 
што се добило „Hungarians“30. 

Пред да бидат покрстени, Унгарците биле пагани, многубожци. 
Вековната унгарска миграција која била исполнета со меѓуплеменски војни, 
природно го наметнува богот на војната, Хадур, како врховно божество. 
Верувале во дрвото на животот за кое сметале дека коренот се наоѓал во 
подземниот свет, стеблото на земниот, а крошната на небескиот свет и на неа 
седат боговите. Принесувањето жртви била вообичаена пракса. Обожавале 
природни појави, извори, реки и животни. Главно обележје на арпадовите 
предци и потомци бил турулот31.  

 

                                                           
26 Разработено кај P. Hanak, Povijest Mađarske, Zagreb, Barbat, 1995, стр. 16; M. Unger & O. 
Sabolć, Istorija Maħarske, стр. 8; П. Рокаи и др., Историја Маħара, стр. 8. 
27 П. Рокаи и др., Историја Маħара, стр. 9. 
28 Види кај N. Berend, P. Urbańczyk & P. Wiszewski, Central Europe in the High Middle Ages, 
стр. 68 – 69; P. Hanak, Povijest Mađarske, стр. 14; M. Unger & O. Sabolć, Istorija Maħarske, стр. 6. 
29 Simon of Kèza, кн. I, гл. 10, стр. 43. 
30 Povjest Ćetvrtkom, Dinastija Arpadovići (1. dio). 
31

 Митска птица – половина орел, половина сокол. 
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РЕЗИМЕ 

Унгарските миграциони процеси, кои според ареолошките материјали 
започнале околу 800 година ст.е., конечно завршиле во Панонската низина во 
895 година под водство на првиот кнез Арпад. Нивното поврзување со 
библиските личности, како и со Хуните требало да покаже дека се работи за 
„избран народ“ и да го потврди нивниот легитимитет во Панонија. Приспосо-
бувањето кон „европскиот начин на живот“ придонело Унгарците да го 
спознаат новото европско живеалиште – Панонија, нарекувајќи го 
„татковина“. 

RESUME 

The Hungarian migration processes, which according to arheological 
materials gad begun around 800 AD, finally ended in 895 in Pannonian Plain under 
the leadership of Arpad, the first prince. Their association with biblical figures, as 
well as with Huns, was in order to show that they were “chosen people”, and to 
confirm their legitimacy in Pannonia. Their asaptation toward the “european 
lifestyle” helped the Hungarians to discover their new European habitat – 
Pannonia, calling it their homeland. 
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