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Прокопиј од Кајсареја го споменува утврдувањето Κύρρου во четвртата книга од
панегирикот De aedificiis, во списокот посветен на географското подрачје именувано Ἐπὶ
Μακεδονίας. [1] За разлика од повеќето hapax legomena (само овде посведочени)
утврдувања во овој список, топонимот Кир е забележан и во други антички извори.
Така, кај историчарот Тукидид Кир е споменат заедно со Пела во врска со Ситалковиот
поход во Македонија во 429 г. ст. е. и е одбележан како град во областа Ботиаја. [2]
Диодор Сицилијски нѐ известува дека Александар Велики во овој град подигнал храм
посветен на божицата Атина и го одбележува со специфична графија Κύρνῳ. [3] Во
коментарот на текстот во англискиот превод е забележано: For Κύρνῳ Gronovius et
Wesseling suggest Κύρρῳ. Cyrnusin Macedon is otherwise unknown, but the name is found
elsewhere in Greece (Herodotus 1, 165; 9, 105; Pliny Natur. hist. 4,53) and the change to Cyrrhus
although easy, seems unnecessary. [4] Графиите кај другите извори покажуваат дека ова
мислење е неодрживо, дека корекцијата на Веселинг е умесна, а коментаторот на
изданието не е во право. Имено, примерите споменати во коментарот (Herodotus 9,
105 Pliny Natur. hist. 4, 53) воопшто не се однесуваат на топонимот Кир во Македонија,
туку на денешниот остров Корзика во Средоземното море. [5] Во врска со ова
сведоштво потребно е да се напомене дека култот на божицата Атина Кирестидска
бил познат во Сирија каде што Македонците го пренеле и името на градот и култот на
божицата‐заштитничка на истиот. [6] Географот Клаудиј Птолемеј го вбројува Кир
меѓу градовите во областа Ематија. [7] Треба да се напомене дека топонимот во
ракописот е забележан како Κύριος, а со исправката на издавачот Манерт го добил
обликот Κύρρος. Во Ерусалимскиот итинерар меѓу градовите Пела и Едеса означено е
и одредиштето за менување на коњи Mutatio Scurio M. XV. [8] Плиниј го бележи името
на жителите на градот Кир – Cyrrestae. [9] Стефан Византиски ни дава драгоцен
податок за градот Кир што се наоѓа во Македонија, но под една друга одредница:
Μανδαραί која означува дел (μέρος) од градот Кир. [10] Кај анонимниот географ од
Равена со графија Ceras е забележан како прв по ред од шест набројани градови во
областа која се наоѓа недалеку од Тесалоника. [11] Историчарот од VI век Јорданес го
бележи двапати, еднаш со графија Cerr , како еден од градовите што се освоени во
големиот напад на Готите во 478 г. н. е., а вторпат ни дава податок дека во овој град
починал таткото на водачот Теодорих, Тиудимир. [12] Во коментарот на текстот се
забележани и останатите графии во ракописот, поточно коруптелите: cero OB, cerra A,
ceras Rav. со финална напомена на коментаторот Момзен во која се содржи, според
него, правилниот облик: inteleguntir Cyrrhus et Pella opida Macedoniae primae sibi vicina.

1

Градот Кир е локализиран кај местото Градиште во денешна Грција, од XV век
натаму познато под името Палеокастро, а под новото име Кирос од 1926 година. [13]
Оваа локализација ни ја потврдува и сведочењето на одличниот познавач на
топографијата на Античка Македонија, Делакулонш, кој претпоставува дека
разрушената црква е местото каде што се наоѓал храмот подигнат во чест на Атина во
антички Кир. Покрај тоа, патеписецот верува дека утврдувањата од визнатискиот
период што се пронаједени на овој локалитет се најверојатно обновени во време на
Јустинијан. [14] Археолошките истражувања на Бакалакис го потвдруваат ова мислење.
[15] Денес местото е ненаселено. Античкиот Кир, чиишто остатоци постојат и денес, се
наоѓал меѓу Едеса и Ениџе, јужно од денешното село Арависос и северозападно од
Пела. [16]
Од податоците што ги приложивме може да се забележи дека овој релативно
непознат македонски топоним различно е одбележан во ракописната традиција на
античките извори. Покрај обликот Κύρνῳ наместо Κύρρῳ запишан кај Диодор, овој
топоним во ракописот на Клаудиј Птоломеј е забележан како Κύριος, а потоа со
исправката на Манерт е утврден како Κύρρος. Именувањето Κύρρος е потврдено и
епиграфски. [17] Според мислењето на М. Хаѕопулос графијата Κύριος што е
забележана кај Птоломеј можеби и не е погрешна, туку претставува оригинален
алтернативен облик поради тоа што во старомакедонскиот –ρι во хијатус дава –ρρ. [18]
Името на утврдувањето забележано кај Прокопиј само навидум личи на посесивен
генетив од личното име Κύρρος. Тоа, пак, поради геминатата –ρρ не може да се
поистовети со староперсиското Kuru‐š, името на персискиот цар Кир чијашто
етимологија е непозната. [19] Искусниот проследувач на имињата на утврдувањата кај
Прокопиј, Веселин Бешевлиев, систематизирајќи ги истите по однос на падежот во кој
што се наоѓаат на списоците, го вбројува нашето утврдување меѓу имињата што се
наоѓаат во акузатив. [20] Имено, неговото објаснување е дека падежната сингуларска
наставка –um во латинскиот би одговарала на –ου во имињата на утврдувањата
транскрибирани на грчки, бидејќи наставката –m се губи. На тој начин, името на
утврдувањата би останало без соодветната акузативска наставка: Κύρρου = Cyrrum,
Ἀλμοῦ = Almum, Μαρεβούργου = Mariburgum и други. Меѓутоа, тоа би можело да се
примени единствено кај имињата на утврдувањата кои се од латинско потекло, но не и
кај останатите. Малку контрадикторно на претходно напишаното, Бешевлиев
понатаму, сепак остава простор за поинакво толкување со тоа што укажува дека кај
имињата на утврдувањета со грчко потекло веројатно би требало да се смета на
генетивка наставка. Токму затоа, и ние претпоставуваме дека името на утврдувањето
забележано од Прокопиј како Κύρρου, навистина се наоѓа во генетив и покрај себе ја
подразбира (во случајов изоставената) именка ϕρούριον, иако во случајов цениме дека
не се работи за име со грчка етимологија. Ова размислување е разбирливо, бидејќи се
работи за набројување на утврдувања во список, најверојатно превземен од
официјални (државни) документи на византиската администрација.
Од друга страна ако се претпостави дека геминатата –ρρ настанала во
старомакедонскиот изговор со асимилација од –ρν, што го бележи и Диодор, во
конкретниов пример би можело да стане збор за генетив од именката што во множина
ја бележи лексикографот Хесихиј како κύρνοι ‘копилиња’ во одредницата κύρνοι· οἱ
νότοι, [21] а Фотиј таа глоса ја прогласува за македонска. [22] Шантрен претпоставува
дека во примерот κύρνοι што го толкува Хесихиј очигледно се работи за стар
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антропоним и верува дека оваа именка чиешто потекло е непознато би можела да
биде поврзана со топонимот Κύρνος. [23]
Иако ова толкување на името на градот / доцноантичкото утврдување може да се
чини семантички неоправдано, поврзувањето со глосата на Хесихиј е логично, така
што објаснувањето на потеклото на името како старомакедонско, според наше
мислење, е веројатно. Веруваме дека ова е можеби единствениот освен, евентуално,
името на утврдувањето Λάγης, сигурен пример на топоним со старомакедонска основа
во списокот на Прокопиј за Македонија.
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SUMMARY
The article deals with the term for fortification, delineated as Κύρρου in the catalogue of
Book IV of Procopius’ Buildings. Linguistic analysis is focused on all traces of the name in the
manuscript tradition of ancient sources. Thereby, each form of the noun is examined in
detail. In our opinion, the name of the fortress Κύρρου in the list entitled Επὶ Μακεδονίαςis
in Gen. sg. with the omitted noun (ϕρούριον) alongside. The form of the name witnessed by
Diodorus of Sicily as Κύρνῳ leads us to believe that the name of the ancient city / late
antique fortress is connected with the noun κύρνοι, „bastards“, interpreted by the
lexicographer Hesychius as non‐Greek and confirmed as Macedonian by Photius.
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