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ПРЕДГОВОР
Преведувачот, Љубинка Босотова, на книгата „Историја на Александар Македонски“ на Квинт Куртиј Руф (Quintus Curtius Rufus), од латински на македонски
јазик,1998 година, во својот предговор пиши: „Делата на Александар Македонски,
кој два века по неговата смрт го добил ласкавиот прекар Великиот (Nepos, De regibus, 2) биле предмет на интересирање и на восхит кај повеќе историографи и биографи уште од времето на антиката, и тој интерес не стивнал до денешен ден. Тешко е да се избројат напишаните до сега дела, историографски, биографски или
оние што се вбројуваат во т.н. ‘убава книжевност’, коишто за предмет на своите истражувања или како инспирација го имаат животот на великите воени и политички
подвизи на несоменоно најдаровиотиот стратег не само на антиката туку и во целокупната историја на човештвото. Многу подоцнежни големи војсководци се восхитувале и учеле од генијалните стратешки потези и решенија на овој навистина
најголем од великите воини, за коишто знае човештвото. И да не ги истрошил прекумерно своите физички сили во исцрпувачките походи, што ги преземал, или,како
што мислеле неговите пријатели и соборци, да не била судбината толку свирепа
што толку млад го спречила, тој веројатно ќе го остварел замислениот идеал да го
обедини тогашниот свет, да создаде една општестевана заедница, во којашто сите
луѓе ќе живеат во мир и заемно почитување, заедница, во којашто цивилизациските
и културни достигнувања на секој народ ќе бидат достинство на сите нејзини припадници, а тоа впрочем е желба и стремеж и на современото човештво.
Уште за време на неговиот живот сите негови дејствија, воени или политички, биле запишувани од луѓе, кои го придружувале во неговите походи, т.е. ‘писари’, кои секојдневно правеле записи за секој негов потег. Сите собитија биле забележани во т.н. Ephemerides (Дневник) запишувани под надзор на Еумен1 од Кардија
и Диодор од Еритреја од една страна и Калистен од Олинт- од друга страна. По неговата смрт некои негови современици и соборци, како Птоломај, синот на Лаг и
Аристобул, врз база на евиденцијата на Калистен ги опишувале неговите походи.
За жал, сите тие записи, како и записите на некои други историографи, кои живееле
еден или два века подоцна речиси наполно се изгубени, од нив се останати само некои фрагменти, што C. Muller ги собрал и ги издал во изданието на Аријан 1848 г.
во Парис. Податоците од овие записи се вклучени во делата на неколку подоцнежни историографи, кои се сметаат денес за главни извори за проучување на животот и делата на Александар Македонски, а тоа се: Диодор од Сицилија, Куртиј, Јустин, Аријан и Плутарх. Додека четворицата од овие автори своите податоци ги земаат од различни подоцнежни извори, Аријан се смета за најверодостоен, зашто основа на неговиот расказ за походите на Александар се Птоломај, Аристобул и Еферемидите на Калистен, а тие се современици на Александар и би требало да се верува и дека се најверодостојни, иако и во нив секако имало многу субјективни согледувања и прикажувања на настаните. (Ephemerides=е п е мерид е с: мерит, Р.И.)
Авторот на нашето издание ‘Историја на Александар Македонски“ Квинт
Куртиј Руф, спаѓа меѓу петтмина антички историографи, кој се зафатил да ги опише настаните, врзани со славните походи на Александар Македонски, врз база на
нему достапни извори; се чини дека главен извор му бил александријскиот автор
1

Во книгата не е Еумен=е умен, туку Евмен без никакво значење. Па ние сме Словени, дојденци...
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Клеитaрх, кого што го користел и авторот на ‘Историска библиотека’ Диодор од
Сицилија, современик на Кајсара. (Tsar=t sar=car, т=та=тој цар; t=c, Cezar, Р.И.)
Што се однесува до личноста и времето во коешто живеел авторот на нашето издание на ‘Историјата...’adhuc sub iudice lis est. Имено, историчарите сé уште не
можат со сигурност да утврдат кој е Квинт Куртиј Руф и кога тој живеел, зашто тој
самиот за себе не ни дава никакви податоци. Сочувани се повеќе манускрипти од
неговото дело, но ниеден не е постар од IX век; сите тие потекнуваат од некој многу стар, но не потполен ракопис; имено, во сите сочувани ракописи недостасуваат
првите две книги, а во останатите на неколку места имаме поголеми или помали лакуни. Како најдобри се сметаат Codices Bernensis (B), Florentinus (F), Leidensis (L),
Parisinus (P), и Vossianus (V). Полното име Квинт Куртиј Руф е рестарираниот од
Hedicke, врз база на одбележувањето на името на авторот на неколу ракописи, но
не комплетно туку, или како Квинт Руф, или како Куртиј Руф, за да го добие конечното именување како Квинт Куртиј Руф, какво што име се среќава во доцно републиканскиот и раниот царски период. Имено Кикерон во едно писмо до брата си
Квинт (Ad Quintum fratrem, lib. III, ep. 2) спомнува и фали еден добар и учен младич, по име Куртиј (laudat bonum et eruditum adulescentem); исто така, римскиот историограф Светониј, во списокот на славните ретори вбројува и еден Квинт Куртиј
Руф; таква една личност споменува и големиот римски историограф Такит во своите Анали (Annales, XI, 20) и Плиниј (Epistulae, VII, 27). Сепак, останува чудно што
Квинтилијан во своите Institutio oratoria во списокот на реторите, што и ги препорачува за читање на младината, никаде не го споменува името на Куртиј, иако додава дека има други ретори, што младите би требало да ги читаат, меѓу кои можеби
спаѓал и нашиот Куртиј, иако не е споменат од него, доколу живеел во време пред
Квинтилијан. Мошне е интересно што учените сé уште не можат да се сложат кога
тој живеел и нивните претпоставки се движат од времето на Август, па сé дури до
владеењето на христијанскиот император Теодосиј. Имено, своите претпоставки
учените ги базираат врз база на неколку скудни податоци што самиот Куртиј ги дава за времето во коешто живее во Десеттата книга, глава 9, од својата: ‘Историја...’:
Местото во ‘Историјата...’, од каде што би можело да се насети времето во коешто
живеел Куртиј е следното: ‘Sed iam fatis admovebantur Macedonum genti bella civilia;
nam et insociabile est regnum, et a pluribus ezpetebatur. Primum ergo collegere vires; deinde disperserunt; et quum pluribus coepus, quam capiebat, onerassent, cetera membra
deficere coeperunt; quodque imperium sub uno stare potuisset, dum a pluribus sustinetur,
ruit. Proinde iure meritoque populus Romanus salutem se principi debere profitetur, cui
noctis, quam supremam habiumus, novum sidus illuxit. Huiusm hercule, non solis ortus
lucem caliganti reddidit mundo, quum sine suo capito discordia membra trepidarent.Quot
ille tum ezstinxit faces ? Quod condidit gladios ? Quantam tempestaten subita serenitate
discussit ? Non ergo revirescit solum, sed floret imperium. Absit modo invidia, excipiet
huisus seaculi tempora eiusdem domus utinam perpetua, certe diuturne posteritas’ (Но
судбината веќе ја приближувала граѓанската војна на македонскиот народ. Зашта,
кралската власт е неделива, а повеќемина ја посакувале. Значи, првин ги задржале
силите, а потоа ги распрснале; кога телото отежнало од поголем товар одошто можело да издржи, неговите делови почнале да ослабуваат. Кралството што можело
цврсто да се држи под еден, се уривало, кога го држеле повеќемина. Затоа, заслужено и со право римскиот народ признава дека својот спас му го должи на својот при-
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нкепс, кој не осветли како нова ѕвезда во ноќта, што ја сметавме за последна.Зашто,
жими Херкул, тој не само што ја врати светлината на изгрејсонцето на светот, завиткан во магла, чиишто делови се стресеа од неслога, бидејќи немаше своја глава.
Колку факели тој тогаш згасна ? Колку мечови затвори во нивните ножници ? Каква бура тој разби со ненадејна ведрина ! Царството не само што зајакна, туку и процути. Само нека остане далеку злобата, нека цути со векови и само среќа неговиот
дом вечно да има долготрајно потомство’). Во ваква светлина Куртиј го опишува
времето во коешто тој живее. Што може да се заклучи од ова известување ? Имено,
дека авторот на нашата ‘Историја...’ живее во време на некој ‘принкепс’, дека тој
принкепс ја вратил светлината на светот, завиткан во магла, дека ги вратил мирот и
слогата во царството,коешто пред тоа како да ја преживувало својата последна ноќ,
дека за време на неговата управа царството станало силно, дури процутело. Се поставува прашањето кој принкепс би можел да биде тоа. Токму тука учените се разидуваат и досега никако не можат да се согласат на кој принкепс, всушност, се мисли. Според едни, тоа би можел да биде Октавијан Август, според други, Тибериј;
некои мислат дека тоа се однесува на времето на Клаудиј. Други на Веспазијан, Трајан, Константин Велики, па дури и на Теодосиј. Значи, според иследувачите на делото на Куртиј, тој можел да живее во времето на првиот век пред нашата ера до
четвртиот век од нашата ера. Аргументите на сите имаат свои големи недостатоци,
така што ниедна од предложените датирања на времето во коешто живеел Куртиј
не може да издржи сериозни забелешки. Тоа особено се однесува за времето на Тибериј и Клаудиј; имено, колку и додворлив да бил нашиот автор, тешко може да се
поверува дека тој и за едниот и за другиот би можел да напише дека ‘како ѕвезда ја
осветлил ноќта’ за којашто се сметало дека ќе биде последна на Царството. Имено,
првиот, го наследил Царството од Августа во полна моќ и расцут, зашто Август веќе одамна ги смирил сите граѓански несогласија и со долготрајниот мир, тоа било
толку закрепнато, така што, за времето на Тибериј владеел никако не може да се каже дека токму тогаш тоа revirescere или пак florere. Навистина, за време на неговото владеење имало бунтови во Илирик и во Германија, но не бил тој што ги згаснал
овие ‘факли’, туку тоа им го препуштил на други; впрочем, тие бунтови и се појавиле, не затоа што државата била обезглавена, туку зашто дошло до промена на принкепосот, а војската не учествувала во неговиот избор. (Светониј, светон.., Р.И.)
Самиот тој пак е и познат по својата беспримерна свирепост, така што, штом
ја презел власта, го убил и сопствениот брат Агрипа Постум, за да нема соперник
во владеењето. Оние учени, кои сметаат дека принкепсот, спомнат од Куртиј е Клаудиј, се чини дека сосема не воделе сметка за она, што за него го пишуваат Светониј и Диодон Касиј. Имено, самата негова мајка Антонија изјавувала дека не родила човек, туку чудовиште, што природата сама го зачнала, а не го довршила. Светониј (Клаудија, 2) сведочи дека тој бил за потсмев на целото царско семејство и
Рим. И едниот и другиот, значи не згаснувале никакви факли, ниту пак ставале мечови во ножници, не смирувале никакви бунтови во рамките на Царството. И оние
учени, кои животот на Куртиј го лоцираат во времето на императорот Веспазијан,
иако самиот тој заслужува најголеми пофалби како владетел, сепак, ако поопстојно
се согледа времето во коешто тој ја преземал власта, ќе се види дека тогаш најмалку ‘discordia rei publicae membra trepidabant sine suo capite’ зашто Вителиј бил избран за император од легиите, кои зазимувале во Германија, па откако Отон се само-
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убил, тој од престрашениот сенат бил поздравен и прифатен како император, дури
за таков бил признат и од самиот Веспазијан; според тоа, јасно е дека државата не
била без поглавар, зашто Вителиј, исто како подоцна и Веспазијан, според обичајот
бил избран од војската. А Веспазијан не бил имун од желбата за владеење, зашто
поттикнат од Мукијан и уверуван од пророштвата, тој предизвикал граѓанска војна
за да се потисне Вителиј. Затоа, тешко може да се прифати дека тој ги затворил во
ножници мечовите и дека ги згаснал факлите на граѓанската војна. Кон ова треба да
се додаде и тоа, што Куртиј не можел да пишува дека во негово време градот Тир
‘Multis ergo casibus defuncta est, post exidium renata, nunc tamen, longa pace cuncta refovente, sub tutela Romanae mansuetudinis acquiescit’ (Историја..., Кн. IV, гл. 4) зашто
во времето на Веспазијан во Сирија, каде што се наоѓал овој град, никако не можел
да биде поштеден од воените несреќи за време на војните со Јудеите(Види Iosephus,
Bell. Lud. II, 19, passim). (Вителиј=вител.., Трајан=трај ан и други, Р.И.)
Дали нашиот автор би можел да живее во времето на императорот Трајан,
како што сметаат некои учени ? Тешко. Зашто иако самиот Трајан исто ги заслужува сите пофалби, со коишто Куртиј го возвеличува, овој посвоеник на Нерва, иако
го смирил бесот и бутнот на војската, сепак, во негово време немало никакви граѓански војни; впрочем, тој и немал никакво потомство, ни родено, ни посвоено, кому
би му го оставил царството; имено, иако некои сметаат дека Хадријан го наследил
Трајан преку освојување (iure adoptions) сепак, Еутропиј не известува дека ‘defuncto
Traiano, Aelius Hadrianus creatus est princes sine aliqua voluntata Traian, sed oparam
dante Plotina, Traiani uxore. Nam eum Traianus, quamquam consobrinea filium, vivens
noluerant adoptare’ (Кога умре Трајан, Ајлиј Хадријан е избран за принкепс, против
волјата на Трајан, но со залагање на Плотина, сопругата на Трајан. Имено, Трајан,
не сакаше да го посвои него, иако беше син на неговата братучетка). (Eutropius,
VIII, 3); значи, тешко може да се верува дека Трајан е принкепсот на когошто се однесуваат добрите желби на Куртиј ‘неговиот дом да има долготрајно потомство’.
Тешко тоа да може да биде и Теодосиј, зашто тој шест години ја делел власта со
Гратијан, кој, кога насетил дека не може да се справи со Готите и Трибалите, кои ги
освоиле Тракија и Дакија, а над Римското царство се надвиснала гибелна опасност
од Хуните и Аланите, го прогласил Теодосиј за совладател; овој веднаш ги нападнал и по многу битки ги победил Аланите, Хуните и Готите. Значи, тој главно водел водел војни со надворешни непријатели; за него тешко може да се каже ‘каква
бура тој разби со ненајдена ведрина’, зашто и кога владеел сам, по смртта на Гратијан, до неговата смрт имало внатрешни немири и несоголасувања во Царството.
Има учени, кои сметаат дека известувањето на Куртиј за времето коешто
живеел се однесува и на владеењето на Константин Велики, но и на ваквото мислење можат да му се стават сериозни забелешки; имено, може ли да се зборува дека
тој со ‘ненадејна ведрина’ ‘разбил толкава бура’ ако се знае дека таа ‘ведрина’ во
негово време настапила по 17 години војување. (Константин=кон стант ин, Р.И.)
И денес останува неизвесно и децидно неутврдено времето во кое што живеел нашиот автор, иако во најновите искажувања во врска со овој проблем преовладува мислењето дека тоа е времето на римскиот император Клаудиј (41-53 г. по
Христа). Нам, сепак, ни се чини најмалку убедливо ова мислење, зашто известувањето на Куртиј за принкепсот на неговото време најмалку би можело да се однесува на Клаудиј, ако се имаат предвид сведоштвата на Светониј во врска со личноста
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на овој римски император. Од друга страна пак, не гледаме сериозни причини да не
се прифатат известувањата на Кикерон, Такит и Светониј како веродостојни за постоењето на личност по име Квинт Куртиј Руф. Впрочем и јазикот, на којшто е напишана нашата ‘Историја...’ припаѓа несомнено кон ‘aurea Latinitas’, близок на Ливиј и Кикерон. Затоа сме спремни повеќе да веруваме дека ‘принкепсот’, што го
споменува Куртиј во цитираниот пасус поскоро се однесува на Октавијан Август,
одошто на кој било друг од останатите посочени императори. Сепак, како што посочивме во почетокот, допуштаме прашањето да остане ‘adhuc sub iudice’.
‘Историјата на Александар Македонски’ од Квинт Куртиј Руф е прв од петте
антички извори, што се однесуваат на историјата на античка Македонија, преведен
во целост од оригиналот на македонски јазик. Нашиот, преводот е работен според
изданијата: Q.Curtis Rufi; De rebus gestis Alexandri Magni, cum supplementis J. Freinshemi, Parisiis MDCCCXXII и изданието History of Alexander, Loeb Classical library.
Првонаведеното издание го користевме, зашто во него интегрално беше вклучено
дополнувањето на првите две неповратно изгубени книги од оригиналот, што во
XVII век го изготвил проучувачот на делото на Куртиј, Ј. Френсхајм. Тој ги потполнил лакуните во ракописите на оригиналниот текст, според додатоци, презентирани од Аријан, Плутарх, Диодор Сикулски и Јустин.
Првото печатено издание на ракописот на Куртиј Руф излегува во Венеција
1470 година, а две години подоцна 1472 година во Рим излегува второто издание.
Прво издание со суплементите на Френсхајм излегува 1648 година во Страсбург а
уште едно такво издание се печати во 1670 година. Следните изданија на латински
јазик главно ги содржат дополнувањата на Френсхајм, а во преводите тие или се
дадени целосно, но скратена форма, или се изоставени, па се преведува само текстот на Куртиј, онака, како што е сочуван.
‘Историјата на Александар Македонски’ од Квинт Куртиј Руф е најстариот
обемен извор, напишан на латински јазик, за проучување на животот и делото на
големиот завојувач. При недостиг на постари извори, особено, составени од современиците на Александар Македонски, делото на Куртиј иако во извесна смисла посреден извор, сепак не губи од својата вредност, зашто е пишувано врз база на записи, достапни на авторот, коишто не стигнале до нас, а биле пишувани или од современиците на Александар, или од такви, кои живееле блиску до времето во коешто тој живеел дејствувал. За нас, овој извор е дотолку позначаен, поради тоа што
во него покрај бројните детални описи- географски и етнографски на многу земји
на Исток и можностите за продирање до Индија, експлицитно се гледа и различието на двата етноси- македонскиот и хеленскиот и јазиците на коишто зборувале
тие. Како што може да се види и кај подоцнежниот антички автор Плутарх, и кај
Куртиј е очебијно, дека древните Македонци се етнос, со посебен идентитет, менталитет и јазик, поинаков од оној на Хелените. Тоа особено е видливо во VI книга,
глава 9, каде што е прикажано судењето на Александровиот пријател и војсководец
Филота; имено, Александар му се обраќа на обвинетиот Филота; ‘Тебе ќе ти судат
Македонците, па те прашувам, ќе им зборуваш ли на мајчиниот јазик ?’ На ова Филота одговорил: ‘Освен Македонци, овде има многу други, за коишто сметам, дека
полесно ќе го разберат она што ќе го кажам, ако зборувам на истиот јазик, со којшто и ти зборуваш, верувам, не поради друго, туку за да можат да те разберат повеќемина’. (За наведеното Руф не пиши, каде тој тоа го прочитал, извор?!, Р.И.)
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Горенасочениот цитат, како и сведоштвото на Плутарх, ги прават беспредметни сите дубиози и дискусии околу тврдењата на некои историчари за идентичноста на македонскиот и хеленскиот етнос, зашто ако јазикот е основниот белег на
еден народ, а според изворите, Хелените не го разбираат јазикот на Македонците,
тогаш е јасно дека тие не се припадници на еден ист етност, како што, особено во
последно време, се обидуваат да докажат некои“. (Етност за еднорасен јазик, Р.И.)
Преведувачката на делото на Квинт Куртиј Руф не го сврсти меѓу најверодостојните автори, затоа што тој не бил антички;точно не се знаело ни неговото име...
Дури, „според иследувачите на делото на Куртиј, тој можел да живее во времето на
првиот век пред нашата ера до четвртиот век од нашата ера“.Тогаш таков и немало.
Во прилог е наводот: „Од друга страна пак, не гледаме сериозни причини да
не се прифатат известувањата на Кикерон, Такит и Светониј како веродостојни за
постоењето на личност по име Квинт Куртиј Руф. Впрочем и јазикот, на којшто е
напишана нашата ‘Историја...’ припаѓа несомнено кон ‘aurea Latinitas’, близок на
Ливиј и Кикерон“.Па таков латинскиот останал до 15 век н.е., кога пребегнатите тн.
Византијци од Цариград во Рим...внесле уште околу 10.000 коински (тн.грчки) зборови. Следи да се говори и за зборови со тн.грчко (коинско) и латинско потекло.
Ова се потврдува со следните наводи:Тој е од новата ера, по Нерон, кога бил
внесен поиомот Епир (=е Пир) за Молосија, од каде потекнал Пир; најстар ракопис
бил од 9 век со поим Грци; книгата за потребите по 11 век е печатена во 15 век.
Овде е најбитно што преведувачката пиши: „експлицитно се гледа и различието на двата етноси- македонскиот и хеленскиот и јазиците на коишто зборувале
тие“. Хеленски етност=едност никогаш немало, оти поимот Хелени е според Хелиос, само од 6 век п.н.е., кога Редакцискиот одбор на Пизистрат го внел поимот Хелени според Хелиос=Илиос, од Или: Со Ил=Соил, С’л=Слон=Слонце. Бидејќи Елада била Пелазгија, а пелазгискиот бил варварски=тн.словенски јазик, во Елада како
во Македонија секогаш се говорел само варварски=пелазгиски јазик. Што се однесува за јазикот коине, тн.грчки, бил создаден само по смртта на Александар Македонски. За ова сум пишел повеќе книги, а прва ваква била: „Хомерова=тн.словенска Македонија“, од 2005 година, во литаратура под 17. Потоа следат и сите други.
Токму ова беше повод, оваа книга да им се посвети на овој Куртијов фалсификат.
КНИГА ПРВА
„1. Повеќемина Грци зборуваат за животот и делата на Александар, кој им
го одзеде царството на Персијците и го приклучи кон Грција. Повеќето од нив биле
очевидци на неговите дела или ги имал како сојузници, или пак служеле кај него.
Бидејќи тој самиот многу сакал славата да му трае и по смртта, повикал некои луѓе
кај себе, за да ги пренесат на потомството неговите подвизи. Впрочем, покрај самото величие на тие подвизи, вродената страст на овој народ за измислување приказни доведе дотаму, што повеќето од овие подвизи се прикажуваат повеќе како чудесни, одошто како вистина.(Александар=але ксан-касан дар-дар: але-аре-Арес,РИ)
Сепак се чини дека најдостојни за верба се Птоломај, кој подоцна и кралувал, како и Аристобул; зашто кој би можел да поверува дека Птоломај би посакал
да го опетни достоинството на кралството име со лажна историја. Имено, и едниот
и другиот, бидејќи не само што биле учесници во многу собитија, што се однесува-
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ат на Александар туку тие биле и началници на неговата војска и можеле највистинито да го предадат на останатите сето тоа. Јас го прифаќам нивното сведоштво
пред сведоштвото на другите, особено тогаш, кога тие објацата се согласуваат во
нешто; кога пак нивните сведоштва се разликуваат од бројните податоци, го издвојувам и давам доверба на она, кое, ако внимателно меѓусебно се сложува, се чини
дека е најблиску до вистината. Гледам дека и некои други Грци, на коишто вистината им била при срце го следела ова, а од неодамна тоа го прави и Диодор од
Сикилија; зашто, оние од Римјаните кои се занимавале со историја, предадени на
историјата на својата татковина, ја занемариле историјата на другите народи, бидејќи на оние, што ја пишуваат историјата на народот- победник не им недостасуваат
величествени подвизи и им се чини дека тоа ќе биде од поголема ползаза оние, што
живеат во таа иста држава.(Аристобул и Аристотел=Арис Тот ел: Арис=Арес, Р.И.)
Јас пак, колку што сметам дека нивниот стремеж е достоен за пофалба, исто
толку верувам дека мене нема да ми се префрли, ако на нашите луѓе им го прикажам оној крал, којшто единствен од сите смртници во многу кус временски период
освои голем број земји; со ова станува јасно дека човечката судбина ништо не носи
случајно туку таа најчесто зависи од характерот и дека среќата, што не е стекната
со доблест не е долготрајна.
Значи, јас дознав дека Александар бил изобилно обдарен со сите дарби на
духот и судбината, со коишто требало да се оформи маж, судбински преодреден за
толкава моќ. Македонските кралеви постојано тврделе дека нивниот род потекнува
од Херкул; Олимпијада, мајката на Александар тврдела дека коренот на нејзиното
племе досега до Ахила. (Во Битола але, во Охрид аре, Арес бригиски симбол, Р.И.)
Уште додека бил дете, на Александар не му недостасувале ни поттици ни
примери за слава, ниту учител и образование за доблест и храброст: зашто татко му
Филип, преку непрестајни војни го издигнал народот на Македонците, кој пред тоа
и не бил многу ценет; откако тој ја потчинил Грција, постигнал овој народ да предизвикува страв кај сите. Потем, не само што ги поставил темелите на собитијата
што ќе се случат по него туку дури и кога се повлекувал, сосредоточен на Персиската војна, тој имал собрано војска, пари, веќе ја беше подготвил војската и со залагањето на Пармениона, ги беше отворил вратите на Азија.
При таква состојба на работите, тој бил принуден да му ги препушти на синот и најголемите воени сили и севкупната слава за постигнатото. Со некаква ревност на судбината овој, единствено неа непрестајно ја имал како своја помошничка. А ова предизвикало чудење не само подоцна туку веднаш, уште од самиот почеток се појавиле двоумење дали е поправедно потеклото на еден толку велик маж
од божеско колено да води преку Ајакидите и Херкула или на право од самиот Јупитер. Самиот тој, кога бил кај либискиот Хамон, посакал да се наречува негов син,
како што подоцна ќе изложиме. Многумина верувале дека во леглото на неговата
мајка е видена змија, во која бил претворен самиот Јупитер и дека Александар е роден од неа; во приказните од соништата и од одговорите на пророците се поверувало во ова; и кога Филип испратил луѓе во Делфи за да се распрашаат за ова, пророчиштето го посеветувало да искажува особена почит кон Хамона.(Ајак..=а јак, Р.И.)
Има и такви, кои сето ова го сметаат за обични приказни, но сепак прељубата на мајка му не ја сметаат за лага. Зашто Нектанеб, кога бил изгонет од кралството на Египет, тој не се повлекол во Етиопија, како што се раскажувало сред народ-

10
от туку, бидејќи многу се надевал во помошта од Филипа против персиската сила,
допловил во Македонија, со волшепства ја измамил Олимпија и ја осквернил ложницата на домаќинот. Поради тоа, таа му станала сомнителна на Филипа и подоцна се сметало дека немало никаква подлабока причина за разводот, што следувал
меѓу нив. Дури и оној ден, кога Филип ја довел во палатата Клеопатра, Атал, вујкото на невестата се осмелил да му нанесе срам на Александра во врска со неговото
раѓање, зашто и самиот крал одречувал дека Александар е роден од него.
Впрочем, за прељубата на Олимпијада непрестајно се шират гласови не само
кај нас туку и кај поробените народи. Вистина, приказната за змијата е измолкната
од старите приказни, за да се прикрие срамот; имено, истото и порано го зборувале
Месените за Аристодем и Сиконите за Аристодам: речиси иста приказна се ширела
и кај нашите претци за Скипиона, кој прв ја разниша Картагина; слично се мислело
и за потеклото на првиот крал на Римјаните: зашто, што да се каже за основачот на
Рим, Ромул, кога не може да се изнајде ниеден толку незначителен народ, кој основачот на својот род не го прави бог или роден од бога ? Впрочем, бегството на Нектанеб и не се совпаѓа со ова време, зашто Александар бил веќе шестгодишен, кога
Нектанеб, победен од Ох, избегал од татковината.
Ништо помалку не е измислица и она што се зборува за Јупитер. Се раскажува дека самата Олимпијада,кога по смртта на сопругот се ослободила од стравот,
го исмејувала тврдењето на сина си, кој сакал да се верува дека е роден од Јупитера
и дека во писмото, што му го испратила, побарала од него да не ја изложува на омразата на Јунона, зашто таа ништо такво не заслужила. Се верува дека пред тоа самата најмногу ја потврдувала оваа приказна и дека кога Александар поаѓал во Азија, го советувала секогаш да го има на ум своето потекло и да преземе потфати, достојни за својот великродител. Но сите се согласуваат дека со чудесни и разни претсказанија во време меѓу зачнувањето и породувањето било означено каков човек
ќе се роди. Филип на сон видел како утробата на Олимпијада била запечатена со
прстен, што имал облик на лав. Споменот за ова го сочувала Александрија, што била основана во Египет и којашто некогаш се нарекувала Леонтопол. Зашто Аристандар, најопитниот од пророците протолкувал дека овој сон го претскажува великодушието и силата на Александар. Тој подоцна му се придружил на Александра и
началствувал со неговите свети обреди.(Александар=але ксандар=Касандар-а, Р.И.)
Ноќта, кога Олимпијада се породила, изгорел најпрочуениот храм во цела
Азија, посветен на Дијана Ефеска. Огнот го поттурил бесот на некој сосема пропаднат човек, кој, кога бил фатен и измачуван, признал дека тоа го направил само
за да остави спомен за себе со некој голем злостор. Но магите, кои тогаш престојувале во Ефес сметале дека несреќата од овој страотен чин не претставува само загуба на храмот туку го сметале за претсказание за уште поголема пропаст и поради
тоа сиот град се исполнил со жални викотници. Тие кажувале дека некаде на друго
место вивнал факел од чијшто пожар ќе се запали целиот Исток. Случајно, во тоа
исто време Филип ја покорил Потидаја,која била атинска колонија.Кога разбрал дека во Олимпија победил неговиот четворопрег, а од Пармениона, кого што го испратил против Илирите стигнал гласник со уште позначајна вест дека Македонците
успешно се бореле и во една многу голема битка ги разбиле варварите, па додека се
радувал на среќниот исход на неговите желби, му било јавено и за породувањето на
Олимпијада; пророците воопшто не се сомневале дека оној, што се родил меѓу тол-

11
ку победнички венци ќе биде непобедлив. Кажуваат дека кралот се стаписал од толку многуте успеси, па од страв да не му позавидат боговите, се помолил на Немеса
да биде да биде задоволна со тоа што ќе се одмазди со некоја незначителна несреќа
заради оваа наклонетост на судбината“.
Квинт Куртиј Руф пиши: „Кога разбрал дека во Олимпија победил неговиот
четворопрег, а од Пармениона, кого што го испратил против Илирите стигнал гласник со уште позначајна вест дека Македонците успешно се бореле и во една многу
голема битка ги разбиле варварите“. Меѓутоа, за авторите Македонците биле Варвари, кои се разликувале од Хелените, што говорел и Демостен. Бидејќи Варвари
биле и Хелените во Јонија, варварски етнички народ немало, туку само Варвари
(сточари) и овчари, како спротивност на Атињаните кои биле само пирати. Следи
имало Пиратско и Хеленско Море, а без Варварско Море на говеда, коњи и свињи.
„Исто така, постои предание во градот Пела, дека на врвот од куќата, каде
што кралицата го родила детето, цел ден преседеле два орла.Според исходот, лесно
било протолкувано дека тоа било претсказание за двојното царство над Европа и
Азија. Имало сведоштва дека тогаш и земјата се затресла и дека од небото избувнало многу громови и молњи. Како што кажуваат оние, посериозните, тој е роден во
почетокот на шестата Олимпијада по стотата,2 кога во Атина бил претор Елпин,
дванеасеттиот ден пред Календите на секстил3; овој месец Македонците го нарекуваат Лоус. Во тоа време римскиот народ постоел веќе околу петстотини и шеесет
години, војувал со соседите и со секојдневен растеж се подготвувал да го покори
светот“. (Зевс со „громови и молњи“, бригиска=брзјачка митологија, Р.И.)
Квинт Куртиј Руф говори за „римскиот народ“, како на град-држава, спротивно на македонски народ, со Филип Македонски, на државата Македонија.
Исто така, тој го употребува поимот Грци и Грција, наспроти Римјани. А ова
можело да биде само од 9 век, никако порано, кога во Источното Римско Царство
владееле Македонците. Тие имале своја македонска династија и македонска ренесанса. Значи, се работело за Источно и Западно Ромејско Царство, со Македонци, тн.
Византијци, наспроти Римјани. Токму ваква политика водел Рим, а и денес.
За потврда дека се работело за Македонци, е првата реченица во книгата: „1.
Повеќемина Грци зборуваат за животот и делата на Александар, кој им го одзеде
царството на Персијците и го приклучи кон Грција“. Па Александар Македонски
бил Македонец, а царството било само македонско. Во тоа време немало некоја Грција. Истото било и во новата ера, оти имало само Источно Ромејско Царство, кое
било православно, а православието било македонско. Следи главен град бил само
Константинопол. Жителите на Ромејското Царство биле Ромејци, а вакви биле и
жителите на Елада со свои населби, градови и села, Атина...А сé е без ништо грчко.
И конечно, дека Македонците никогаш не употребувале некакво име Грци е
наводов: „Македонските кралеви постојано тврделе дека нивниот род потекнува од
Херкул;Олимпијада, мајката на Александар тврдела дека коренот на нејзиното племе досега до Ахила“:името Грци 100% фалсификат во „...Александар Македонски“.
Во прилог се наведува и: „допловил во Македонија“. Имало држава Македонија, а и Елада=Елас како област со град држави: Елада не била држава со народ.
А што се однесува за Хелените во Елада=Елас, тие никогаш не биле Грци.
2
3

365 година пред Христа
21 јули
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Најголем фалсификат е следниов:„зашто татко му Филип, преку непрестајни
војни го издигнал народот на Македонците, кој пред тоа и не бил многу ценет; откако тој ја потчинил Грција, постигнал овој народ да предизвикува страв кај сите“.
Напротив, името Грци Католиците, Римјаните, за Православните, Македонците, никогаш не го употребувале пред 9 век н.е. Бидејќи името Грци било навредливо за
Македонците,Македонците тоа никогаш не го прифаќале. Затоа имало и расправии.
Значи, авторот од омраза кон Македонците=Православните ги помешал поимите. Ова се потврдува и со доказот што припадниците на царската Цариградска
патријаршија се нарекувале Грци,што било на дел на Тракија. Елада=Елас била под
народната=вулгарната=булгарната Охридска архиепископија, под градот Охрид. А
по укинување на Охридската архиепископија, во 1767 година, нејзините цркви и верници станале припадници на Цариградската патријаршија. Па Елада=Хелас со селото Атина, од 1836 година, биле под Соборната црква „Св.Димитрија“ во Битола.
„2. А Филип, кога добил син, во кого полагал многу големи надежи поради
многунројните пројавени знамења, ги насочил сите свои размислувања кон грижата
за него и за неговото образование. Бидејќи бил мудар маж, кој си ја сакал татковината, чуствувал дека ништо лесно нема да произлезе од неговите предупредувања, ако, бидејќи секаде ситуацијата била вознемирувачка, на Македонија по себе и
остави неук и бездејствен човек; чуствувал дека неговата слава нема да биде долготрајна, ако средствата за многу големите потфати, што со толкава ревност ги подготвувал, ги уништи безбедноста на неговиот наследник.
Меѓу неговите писма се читаат и такви, исполнети со нежност и мудрост,
што тогаш му ги испратил на Аристотел во Атина,кој во тоа време учел кај Платон,
а кои биле напишани приближно вака: ‘Филип го поздравува Аристотела. Те известувам дека ми се роди син; не сум им благодарен на боговите само поради тоа што
тој воопшто е роден туку што се случи тој да се роди кога ти си во полна сила, а јас
се надевам дека ќе биде воспитуван и образуван од тебе и дека ќе израсне достоен
на мене и ќе биде способен да наследи толку големо царство. Имено, сметам дека е
подобро воопшто да се нема деца, одошто да родиш деца, кои ќе бидат срам на неговите претци’. (Аристотел=Арис Тот ел=ил=Ил/ел=ел: молит-ел, бранит-ел, Р.И.)
И не се излажал во мислењето. Зашто момчето, долго го имало за учител
Аристотел и во она време си стекнал голема заштита во извршувањето на неговите
дела. Но тоа се случило подоцна; во меѓувреме како воспитувачи и учители на детето му биле одредени Леонида, роднина на Олимпијада и Акарњанинот Лисимах,
кој припаѓал на истиот народ и бил задолжен да се грижи за здравјето на момчето:
на Хеланика, која била ќерка на Дропид, една од највидните македонски жени, докажана со својата правилна умереност на телото и характерот и била доверена должноста на дадилка. Со ваква грижа за неколку години се постигнало толку, што
станало јасно дека тој уште тогаш ветувал дека ќе биде онаков крал, како што подоцна и се покажал; зашто и во детското тело се истакнувала нескротлива сила и се
пројавиле докази за исклучителна дарба, што далеку ја надминувала возраста.
Тој ги презирал раскошните облеки, зашто се истакнувал со вродена убавина: често велел дека мачната грижа за изгледот им доликува на жени, кои не можат
да се препорачаат себеси со никаков друг мираз: ако треба да ја освои доблеста тој
ќе биде доволно убав. Кога пораснал, тој бил со правилен размер на деловите од телото, личен, со снажна и добро составена става, но сепак, повеќе снажен, одошто
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убав, зашто растењето на неговото тело запрело. Имал бел тен на кожата, а на образите и градите му се разлевало нежно руменило; косата му била руса, благо искадрена; носот му бил како на орел, а очите различни: кажуваат дека левото око му било темнозелено, а другото сосема црно. Но во очите имал некаква притаена сила,
така што во него не можело да се гледа без почит и некаков чуден страв.
Нозете му биле чудесно брзи, и бидејќи тоа било од голема полза за време
на походите, кралот не пропуштал да ја вежба брзината; често бил гледан како се
натпреварува со најдобрите од своите луѓе: просто не е за верување колку исклучително бил издржлив на секакови напори; само со таа издржливост тој често, во
најтешките ситуации се спасувал себеси и своите војски. Поради честите вежбања
и големата топлина на телото, тој дотаму ја совладувал штетната влага, што обично
се собира под кожата, што од устата и телото му излегувала пријатна миризба, со
која ги исполнувал туниките, што го носел. Поради истите причини, како што мислат некои, тој бил склон кон вино и гнев. (Атлет=а тлет=т лет, лета, да лета, Р.И.)
Сé уште се гледаат негови слики и статуи, дела на врвни уметници; тој многу внимавал да не се излити достоинството на неговиот лик поради немарливоста
на некои неопитни скулптури; се заканувал со казни ако некој се обидел да го прави тоа без негова заповед. Иако тогаш околу него имало уметници во изобилство,
тој сакал да го слика само Апел; негова скулптура во мермер направил Пирготел, а
во бронза- Лисип и Поликлет.
Кажуваат дека Леонида (неговиот учител) имал мана бргу да оди и дека таа
навика Александар ја стекнал од него; подоцна, и кога многу сакал да се поправи,
не успеал. Признавам дека најголемо признание треба да му се оддаде на неговото
образование. Сметам дека ова поскоро треба да се припише на природата на младичот, одошто на навиката кај човек со толку брз ум, било нужно движењата на телото да го следат духовниот жар. Неговите наследници ова воопшто не го сметале за
мана; тие дури сесрдно се труделе да го достигнат во тоа; тоа истовремено, со свртување на вратот кон лево, го подржувале неговиот треперлив поглед и горд глас,
иако со тоа не можеле да го изразат и неговиот дух; зашто и долготрајниот живот
на многумина од нив, одвај да содржел нешто, што би било достојно да се споредува и со неговото детство.
Тој ниту зборувал, ниту правел нешто,што е просто туку и со зборовите и со
делата секогаш бил рамен на својата положба, дури бил и над неа; зашто, иако бил
алчен за слава, никогаш и никаде не трчал по неа, но се радувал ако го споредуваат
со најдобрите. Тој сфаќал дека не е славен венецот добиен од безначајни луѓе и дека победата е дотолку пославна, колку што се повисоко ценети оние, што тој ги победил. И така, кога некои му зборувале дека, бидејќи е најдобар во трчање, треба да
го пријави своето име меѓу оние што се натпреваруваат во Олимписките игри, според примерот на кралот, кој го носел истото име како и тој и дека со тоа ќе се здобие со голема слава низ цела Грција, тој рекол: ‘Ќе го сторам тоа, само ако како противници имам кралеви’.
Секогаш кога Филип или победил во некоја славна битка, или ставил под
своја власт некој богат град, додека другите се радувале, Александар не ја криел
својата жалост. Има гласини дека тој се жалел меѓу своите врсници дека татко му
не ќе му остави да направи ништо ниту нему ниту ним, кога ќе пораснат, зашто се
плашел дека сé она, што се доближува до богатството, ќе му ја уништи славата, а
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тој не се стремел толку да ја поседува неа, колку да ја посакува. Спиел сосема малку; дури и се вежбал во неспиење; ако се случело нешто, што се чинело достојно
за темелната размисла, тој земал сребрена топка, ја протегал раката надвор од леглото, така што кога таа ќе паднела во тасот што бил подметнат- предизвикувала
звук, што ја разбивал неподвижноста, предизвикана од сонот што го обзел.
Од најраната возраст многу ги почитувал боговите. Во некое светилиште
фрлал толку многу темјан во огнот што Леонида, којшто многу бил строг и штедлив маж, не можејќи да ја поднесе толкавата расипност, извикал: ‘Така ќе можеш
да принесуваш жртви, кога ќе ги покориш народите каде што се раѓа темјанот’. Сеќавајќи се на овие зборови, подоцна, кога ја освоил Арабија, каде што расте темјанот, му испратил на Леонида многу таланти мириси, со пораки да не биде скржав
во искажувањето почести на боговите, зашто тие се многу широка рака возвраќаат
за принесените дарови.
Тој мошне рано дал докази дека има возвишен дух, кој намерава да направи
велики дела. Во тоа време со Персијците владеел Артаксеркс, кој имал прекар Ох.
Сатрапите Артабаѕ и Менап, како и одличниот војсководец Мемнон од Родос го вознемирувале со војни, но притиснати од моќта на кралот пребегале кај Филипа. Тогаш седумгодишниот Александар прекрасно се забавувал со нив и често ги распрашувал за состојбата во Персида и тоа воопшто не го правел детски и наивно туку
прашувал на кои утврдувања најмногу се потпираат кралските сили, со какво оружје се служат, колква е храброста на луѓето, колку им се брзи коњите, колку дена
пат Македонија е оддалечена од Суза, каков е характерот на кралот, како тој си го
вежба телото, што мисли тој за храброста. Подоцна, кога Ментор, братот на Мемнона, чија сестра била жена на Арбатаѕ, го замолила кралот Ох и тој се помирил
со изгнаниците и ги побарал назад од Филипа, Александар, иако бил толку мала возраст ги збунил пратениците со својата восхитувачки исклучителна дарба до таа
мера, што еден од нив, на ваквите зборови избувнал и рекол: ‘Ова момче е велик
крал, а нашиот е само богат’.
Се чини дека ова со право се должи и на неговата природа, но не помалку и
на неговото образование. Имено, татко му многу добро знаел колку било корисно
за Александар неговото општење со Епаминонда, колку тој повеќе постигнал со
збор, одошто со сила, па затоа со извонредна грижа настојувал веднаш, од најрана
возраст да го насочи кон слободните уметности. Филип тогаш исто така за голема
плата го повикал Аристотел, философ кој бил многу славен, да му гу предаде на
момчето првите основи на книжевноста. Многуучениот маж прифатил, кога сфатил
од колкава важност е од самиот почеток да се образува оној,што ќе владее над многумина. Потем Александар бил поучуван и од многу други учители, според тоа, колку секој се истакнувал во одредена област. На тој начин не само што неговиот ум
бил исполнет со сите одлични науки туку со разновидни вежби и неговото тело било подготвувано за опасностите што ги носи војувањето и да поднесува напори. Тој
никогаш не бил бездејствен, дури и кога се чинело дека ништо не работи. Зашто и
кога играл со топка и кога мажествено танцувал, тој не се препуштал наполно на
играта туку тоа го правел за да го подготви телото на строга послушност“.
Се истакна: „...во Олимписките игри, според примерот на кралот, кој го носел истото име како и тој и дека со тоа ќе се здобие со голема слава низ цела Гр-
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ција, тој рекол: ‘Ќе го сторам тоа, само ако како противници имам кралеви’ “. Во
Елада, не Грција, немало крал равен на него, затоа што тој бил државен, не градски.
„3. Откако возраста и духот малку му позакрепнале и се чинело дека веќе е
подготвен за посериозни студии, повторно бил повикан Аристотел, кој тогаш престојувал во Митилена и оттогаш тој постојано бил со него, сé додека по смртта на
татко му ја презел власта и преминал во Азија; во тој временски период, научил од
великиот учител сé што можело да се научи. Александар исто толку силно сакал да
ја запознае природата, колку што со својата непоколеблива надеж си ја беше предвидел власта над целиот свет. И подоцна го помагал истражувањето на природата,
како со својот кралски дух, така и со кралски парични средства. Заповедал цела
Азија и Грција да му излегува во пресрет на Аристотела, за да може овој што
посигурно и појасно да ја проучи природата на животните, па така сите што се занимавале со лов или риболов стекнале некакво искуство од овој вид.Познато е дека
философот, на име на трошоци за оваа работа примил осумстотини таленти. Овој
вид знаење Александар толку го засакал, така што воопшто не водел сметка колку
пари ќе поарчи за нешто, чијшто резултат можеби и нема да го види. По сто години
фатени биле елени со златни ѓердани, што им биле ставени, за да разберат потомците, колку треба да им се верува на оние, кои зборувале за долговечноста на тие
животни“.
Се говори за играње топка. Токму изчезнатата флота на Александар Македонски, патувајќи по Тихиот (Тивкиот=тивок) Океан, Patifik=паттивик=пат тивик=
тивок, стигнала од Запад во Америка.Маите, според Маја=Маиа, ќерка на Атлас, со
Зевс го дала синот Хермес, играле топка, повеќе во моите претходни книги.
Се истакна: „Заповедал цела Азија и Грција да му излегува во пресрет на
Аристотела“. Пак, „цела Азија и Грција“ била „Азија и Македонија“, никако Елада.
А за Елада се говореше Грција. Ама тоа овде и не важи. Се одбегнува Македонија...
„Едно негово писмо е сведоштво за тоа дека тој бил упатен и во повозвишени науки, што тие ги нарачувале ‘акроаматика’. Во тоа писмо тој се жали дека Аристотел го осквернил достоинството на таа наука, со тоа што ги објавил правилата за
неа. Аристотел, одговарајќи му на писмото се оправдал дека тие книги се издадени
така, што може да се смета дека и не се издадени, зашто никој не ќе може да ја сфати нивната смисла, ако не го научил она што тие го содржат. Исто така, кога ја побарал од Аристотел реториката, строго забранил да не се допушти таа да дојде до
рацете на некој друг. Зашто тој не сакал да ги надминува останатите помалку со достојни уметности, одошто со моќ и мразел таа слава да ја споделува со некои, што
се сосема обични и прости луѓе.
Неговите писма сведочат дека тој исто така бил упатен во проучувањето на
медицината од Артистотела, кој бил син на лекар од родот на Асклепијадите. Оној
дел од философијата, што ја учел како чесно да се владее и со себе и со другите,
Александар толку многу го ценел, така што се смета дека тој тргнал да ја урива моќта на персиското царство поскоро со величието на својот дух, со мудрост, умереност и храброст, одошто со оружје и сила. Тој самиот се фалел дека не помалку му
должи на Аристотел, одошто на Филипа; зашто заслугата на Филип се состоела од
тоа што Александар живее, а на Аристотел- што живее чесно. Но Аристотел знаел
дека неговиот дух, вжарен од амбиции и преголеми фалби на почести и слава, што
би требало да се вбројува меѓу видовите доблести, бил толку занесен, така што пре-
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дизвикувал војна од војна и тоа не само за да го прошири царството туку и дека посакувал да биде сметан за бог, така што некои со право и поверувале во тоа.
Впрочем, Аристотел бил обдарен со исклучителни почести и со многубројни
дарови, не само кога владеел Александар туку и додека Филип сé уште бил жив.
Тој добил огромни награди за своето учителствување и благодарение на него се постигнало неговата татковина да биде возобновена. Филип веќе искусил дека граѓаните на Олинт се негови најлути непријатели, зашто, како соседи на Македонија и
како рамни ними по моќ, тие особено тешко се поднесувале да се зголеми моќта на
Македонското кралство, на чие чело се наоѓал воинствен и лукав крал, а тоа можело да им донесе гибел и ропство на граѓаните. Имено, доколку се војувало со непријателски чуства, дотолку посвирепо бивала победата. Филип го зазел градот, го
ограбил и го срамнил со земја; граѓаните биле продадени; кон останатите градови,
иако тие му се предале, се постапувало исто со голема жестокост. Меѓу овие градови била и Стагира, од каде потекнувал Аристотел, над кој се срушила истата несреќа. Но со дозвола и кралски средства, таа била од темел обновена и на така веќе возобновена Филип и наложил закони, кои и подоцна биле на сила. И така, овој град,
кога, додека постоел и бил во полн расцут не можеле да го одбранат од пропаст толку бројни чети храбри мажи, запален и разурнат го кренал повторно духот само на
еден негов граѓанин.
Колку Филип го ценел Аристотел може да се процени и од тоа што тој често
го советувал сина си да се труди многу, да научи што повеќе од овој извонреден
учител на мудроста, за да не прави подоцна работи поради коишто ќе се кае, ќе се
срамува и ќе жали. Исто така, и подоцна, кога Александар бил зафатен со многу големи потфати, не пропуштил да му искажува почит на својот учител. Со писма често му се обраќал и барал од него не само да му ги објаснува тајните на науките туку и да му дава напаствија за постапките. Аристотел му одговарал со писма, во коишто го советувал да мисли на среќата на своите поданици и секогаш да има на ум
дека нему му е дадена толкава моќ, за да биде од полза на луѓето, а не да ги повредува; исто така го советувал да има мерки во гневот, зашто знаел дека Александар
многу често паѓал во силен гнев, и дека не треба да се гневи на оние што се на пониска положба од него, зашто никој не му е рамен нему.
На крај, сепак, кога Александар духовно се вообразил, почнал да го презира
Аристотела, особено кога поверувал дека Аристотел пројавува непријателски чуства кон него поради смртта на Калистен, зашто верувал дека тој, освен напатствијата за мудроста, поради одмазда, во своите расправи ја презирал амбицијата како
врв на човечките дејствувања. Секако, малку пред смртта, кога Касандар, оправдувајќи се пред татка си ги признавал своите злостори, се раскажува дека тој извикал:
‘Обучен со аристотеловски лукаства дошол дотаму со лажни обвиненија ги отфрлил справедливите жалби на другите !’; потем на обајцата, иако разбрал дека изнесуваат нешто што е вистинито, им се заканувал со несреќа и тоа со смрт, кога Касандар бил веќе моќник во Грција и кога ја гледал сликата на Александар, поставена во Делфи, споменувајќи си на опасноста во која се наоѓал, се престрашил со целото тело. Ова било прилика да му се нанесе голема срамота на Аристотел, зашто
се ширеле гласови дека отровот од којшто се верувало дека Александар умрел, а
бил донесен од Вавилон во коњско копито, бил наводно негова замисла.
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Александар ја љубел и музиката: во почетокот дури сериозно и се посветил,
сé додека татко му навредливо не го запрашал дали не е срамно толку умешно да
пее, како божем оваа уметност да е срамна за неговото величие; оттогаш почнал да
ја запоставува музиката. Во тоа време, кога учителот, според правилата на уметноста, му заповедал да удри во една жица, Александар му рекол: ‘Што е важно, ако
удрам на оваа ?’ и го ставил прстот на друга жица. А учителот му одговорил дека
тоа воопшто не е важно за еден иден крал, но е мошне важно за еден свирач на китара. Потоа се забавувал со машко пеење, бидејќи го одбегнувал нежниот и испрекинат ритам, зашто сметал дека тоа го расипува характерот. За таа цел многу се приврзал кон Тимотеј, кој бил прославен во таа професија. Овој го прилагодил своето
знаење кон неговата дарба на начин, што го нарекуваат фригиски. Понекогаш толку го пленувал него, што му го распалувал духот како со божеско вдахновение, го
грабал оружјето, божем му се приближувал непријателот“.
Се истакна: „се ширеле гласови дека отровот од којшто се верувало дека
Александар умрел, а бил донесен од Вавилон во коњско копито, бил наводно негова замисла“. Ова говори, дека заговорот бил донесен со коњ, во копито...
„Говорништво учел кај Анаксимен од Лампсак.4 Ова потоа му донесло безбедност на градот, кога Александар решил да го разурне, зашто бил пријателски расположен кон Персијците. Имено, кога го здогледал Анаксимена, излезен пред градот, Александар воопшто не се сомневал дека тој е тука за да моли за татковината;
му се заколнал во грчките богови дека нема да го направи тоа што тој ќе го побара.
Кога Анаксимен го слушнал ова, лукаво го замолил да го разурне Лампсак. Александар обврзан со клетвата, но повеќе смекнат од остроумието на својот поранешен
учител, им го простил гревот на жителите на Лимпсак“.
Во книгата се говори и за бригиска симболика, а Фригите биле Бриги. Боговите биле бригиски (Пелагонија со Пелистер, Бик=Зевс со Пастув5=Посејдон, а=о, а
кои се поместени на македонски Олимп.Квинт Куртиј Руф пиши:„ грчките богови“.
Видливо е дека тој под грчко ги помешал Македонија, Елада и Хелени, од Хелиос.
„Тој воопшто не ги сакал комедијантите, зашто изведувале нешто, што малку било во согласност со неговото образувание и сметал дека тие се родени да ги
расипуваат добрите обичаи. Ги презирал и борачите со тупаници, иако тие тогаш
биле многу ценети во Грција; не го одобрувал тоа што тие биле бесполезни и наклонети кон гоење, и што здравото тело го приспособувале кон игри, одошто за потребите на татковината.Останатите уметности, дури и оние што не го интересирале,
великодушно ги помагале. Затоа, речиси од целиот свет кај него се собирале сите
оние, за коишто се мислело дека се истакнуваат во некоја вештина и му ги посветувале делата на својата дарба, или, откако ќе му го прикажеле врвниот дострел на
својата уметност, најчесто добивале огромни богатства од најдарежливиот од кралевите. Имал обичај доброволно да му дава огромни дарови дури и на оние кои биле далеку препорачувани со своето чудесно образование и доблест. Во тоа време се
изнашле толку голем број учени и умни луѓе, така што одвај да имало некое друго
време коешто изобилувало со толку добри уметности. А тие пак, своите дарби и характер ги прилагодувале според мислењето на владетелите; речиси секоја промена
на времето претставува или срам за оние што се на власт, или гордост.
4
5

Град во Сирија
Пастув, паст=пасат=пасит: пасат=оплодат=чуват; паси=пази=внимавај...; пас=паз=премин..., пес...
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4. Од спомениците на старината не ценел ништо повеќе од Хомера и тврдел
дека единствено тој ја опфатил сета мудрост, со којашто се управува државата; дотаму го имал него на срце,така што се раскажува дека го добил грчкиот прекар ‘љубител на Хомера’. Имал обичај неговите книги секогаш да ги носи со себе, па дури
и кога спиел, ги става под перница, заедно со камата; тие му биле водич во неговото војништво и обука за воена храброст. Велел дека Ахил е среќен, што се изнашол
таков гласник за неговата храброст. Кога меѓу пленот од Дамаск било пронајдено
едно ковчеже, направено од одличен материјал, убаво изработено, пријателите го
запрашале кому најмногу би одговарало да му го наменат, тој рекол: ‘Ќе му го посветиме на Хомера како најскапоцен споменик на човечката дарба и нека се чува
заедно со најубавото дело’. Оттаму се задржало тоа,така што најдоброто издание на
поетот, што со најголемо внимание го беше подготвил Александар да се нарекува
‘нартекиј’, зашто она ковчеже бидејќи дотогаш било персиско, служело за чување
помади и мириси. Некој гласник го известил за некоја успешно извршена работа,
брзо трчајќи дошол кај него и кога со многу радосно лице му го предал писмото,
Александар му рекол: ‘Што е тоа, достојно за толкава радост, што сакаш да ми го
соопштиш, освен дека можеби Хомер оживеал ?’
Тогаш толку го служела среќата, така што мислел дека ништо не е доволно
за неговата независна слава, освен погоден трубач; често читајќи го Хомера го научил речиси целиот напамет, така што никој не му бил толку често при рака и толку близок, ниту пак некој друг имал поточно мислење од него за Хомера. Од сите
негови пеења најмногу му се допаѓале стиховите, во коишто се даваат пофалби за
Агамемнона, како за добар владетел, а истовремено и силен воин. Тие стихови ги
имал како особен поттик за храброст и како учител за сопствениот характер“.
Со наводот, „така што се раскажува дека го добил грчкиот прекар ‘љубител
на Хомера’ “, Квинт Куртиј Руф веќе почнува да говори за посебен еладски јазик,
според него грчки, а во Елада секогаш се говорел само варварски=пелазгиски. Токму на ваков творел тн.Хомер, а и говорел и творел Платон. Значи, ништо грчко.
„Упатен во сиве овие науки, тој одлично си ја обезбедил и моќта и достоинството на својата судбина, а се воздржувал од горделивост, со којашто единствено
управуваат владетелите. Во облекувањето и во грижата за телото само нешто малу
се разликувал од обичните војници, зашто сметал дека е царски да ги надминува
своите повеќе со храброст, одошто со раскошна облека; бил весел, човечен, разговорлив, но сепак не го исклучувал и презирот; сакал многу да пие вино, но не бил
пијаница; кога имал повеќе слободно време, повеќе го минувал во разговори, одошто во пиење. Насладите ги презирал толку, така што мајка му се загрижила дека
не е способен да има деца. Кон ова особено се придржувал од побожност, за да не
оскверни нечија ложница. Кон овие обичаи и навики долго бил поврзан. И долго
постапувал како велик и достоен за спомен крал, сé додека со некаков порив, како
потресен од напливот на судбината не се изменил и малку по малку почнал да ја
напушта предишната духовна умереност.
Духовна сила и забележителна вештина покажал на голем восхит на татка си
и останатите во случката со коњот Букефал;имено, коњот го беше добил името според воловниот лик на главата. Тесалија тогаш била многу славна по добрите коњи;
стада благородни коњи се одгледувале на повеќе места. Букефал сепак се истакнувал меѓу сите други по сила и по убавина. Филоник, кој потекнувал од Фарсалија,
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бидејќи сметал дека Букефал е достоен за најголемиот владетел во тие предели, го
довел кај Филипа и му го продал за седумнаесет таланти. Кога посакале да ја испитаат брзината и послушноста на коњот и го одвеле во полето, никој од придружниците и пријателите на кралот не можел да го управува, зашто тој нарипнувал на сите и со својата дивост ги плашел оние што се обидувале да го јавнат. Веќе и го оставиле како нескротлив и неупотреблив, кога Александар рекол: ‘Каков коњ губат
поради мекост и неспособност да го совладаат’. Бидејќи тој тоа често го повторувал, татко му го искарал што ги навредува повозрасните и поопитните од себе за
нешто што и самиот тој не може да го направи.Тогаш Александар рекол: ‘Татко,ако
ми дозволиш, јас ќе го совладам’. ‘Но ако тој те фрли наземи и изнервираш, каква
казна ќе заслужиш ?’ Александар рекол: ‘Ќе ја платам цената на коњот’. Сите почнале да се смејат, зашто требало, ако Александар победи, да го добие коњот, иако
татко му го купил, а ако биде победен, да ги изгуби парите. Тогаш Александар ги
фатил уздите на коњот и го поставил така што го свртел спроти сончевите зраци, за
да не може да си ја види сенката, зашто токму таа пред тоа го плашела и го здивувала; кога коњот и тогаш не престанал да рипа, го погалил на главата, па откако полека ја фрлил од себе хламидата, наеднаш го јавнал, иако коњот се уште дивеел.
Коњот, ненавикнат да се покорува почнал да ја мавта шијата, да ги фрла копитата и
да дава голем отпор на уздите. Александар му ги пуштил уздите на вратот, му ги
забил петиците и го пуштил, така здивен, со огромен викот, разуларен да трча. Потоа го јавал низ огромниот простор на полето, па иако бил изморен и сакал да застане, Александар не му допуштил пред да се исцрпи од трчање и додека не го направил питом и кроток. Кога се симналод коњот, татко му го прегрнал со раце, натопени со солзи радосници, го бакнал во челото и му заповедал да побара за себе
поголемо кралство, зашто кралството на Македонија не може да биде доволно за
човек со толку големи способности“.
Се говори за Тесалија. Но никаде ја нема Елада, за авторот дури Грција. Ова
се потврдува и со наводот: „му заповедал да побара за себе поголемо кралство, зашто кралството на Македонија не може да биде доволно за човек со толку големи
способности“. Квинт Куртиј Руф го наметнувал поимот Грци, употребуван од 9
век. Ова било кога Франките, кои владееле во Рим, ги барале јужните италијански
простори, кои биле владеени од Цариград, од Македонците, наречени Греики=греи
ки, до денес само тн.словенски: греи=греј за дојденци и ки како завршеток. Бидејќи
Македонците не се чуствувале за Дојденци, туку Свои на Своето, тоа го одбиле.
„Букефал и натаму ја задржал својата дивост кон останатите, а само на Александар му се покорувал со чудесна смиреност; наскоро му станал како другар во
многу напорни и тешки ситуации и загинал во битката против Пор. Се чини дека
овој податок е достоен за спомнување, зашто со него најславни уметници ги прославиле своите дела. Праксител и Фидија се напреварувале во тоа, па постојат две
статуи од мрамор, што прикажуваат скротувач на коњ. Иако може да се јави сомневање дали тие статуи го прикажуваат Александар, сепак некои видни автори верувале во тоа.
5. Со вакви и слични докази за својата дарба и дух, тој се стекнал кај Филипа со такво мислење, што овој, кога со опсада ги напаѓал Византијците, сметал дека
син му е погоден и доверлив, па му дал одврзани раце во власт во Македонија, иако
имал само шестнаесет години. Кога ова го дознале некои од Медарците, а тоа е на-
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род од Тракија, којашто била потчинета на Македонија, сметале дека дошло погодно време за отцепување, на што и пред тоа работеле; тогаш тие и јавно ги покажале своите намери. Но младичот се израдувал што му се дала можност да ја покаже
својата храброст, па заедно со војсководецот, што му го беше оставил татко му, бргу се кренал против нив. Откако ги победил и остранил бунтовниците, го населил
нивниот град со разни дојденци. Тие овој град го нарекле Александропол, според
името на својот основач.
Филип бил радостен од исходот на настаните но и се загрижил, ако на младичот му се допушти да дејствува според свои одлуки, дека тој ќе презема пофати,
поголеми од неговите сили. Затоа го повикал кај себе, за да научи од него да го
смирува својот младешки жар со мудрост;и кога ги покорувал градовите на Херсон,
ја користел неговата претприемчивост и решителност. Впрочем, и кога го држел
под опсада Византиј, а тоа било цврст град и неговите граѓани одлично се бореле за
својата слобода, па му било јавено дека Грците и варварите, на кои подемот на Филипа им бил сомнителен, ревносно намеравале да им притекнат на помош на граѓаните на Византиј, тој изгубил надеж за победа и размислувал само за едно- како со
помала загуба на војската и штета по неговата слава да ја напушти опсадата“.
Се истакна: „па му било јавено дека Грците и варварите“. Овде Грците биле
Хелени, а според Херодот, Хелените во Јонија биле Варвари. Пак, за авторот: „Кога
разбрал дека во Олимпија победил неговиот четворопрег, а од Пармениона, кого
што го испратил против Илирите стигнал гласник со уште позначајна вест дека Македонците успешно се бореле и во една многу голема битка ги разбиле варварите“.
Варвари биле Илирите, илирски=тн.словенски јазик, кој бил варварски=пелазгиски.
„Во тоа време со скитскиот народ Гети управувал Атеа, кој, притиснат од
воените сили на Истрианите побарал помош од Филипа. Тогаш се родила надеж за
сојузништво, ако пружи помош на истоштената држава на Гетите. Но истиот тој
Атеа, кога умрел владетелот на непријателите, ослободен од стравот од војна, одрекол дека воопшто има потреба од помош и од сојузништво со Филипа, па ги напуштил Македонците; тој имал доволно сопствени сили против непријателот и син,
како наследник на кралството. Филип, сакајќи да ја одмазди оваа навреда од варварите, го напуштил Византиј и ја насочил војската кон Скитија; таму тој разврзал
битка, па иако Скитите биле бројни понадмоќни а и доста храбри, сепак победата
им припаднала на Македонците, благодарение на искуството на Филип. Награда за
ова биле огромни стада ситен добиток и коњи, како и заробеници, старци и жени;
немало никаков друг плен, зашто Гетите воопшто не се труделе да стекнат некакво
богатство и биле задоволни само секојдневно да имаат храна, а сиромаштијата ја
сметале за удобност“. (Скитија на Скити, кои скитале. Тие биле номади, Р.И.)
Гетите биле Траки, овде Скити. Тие имале „огромни стада ситен добиток и
коњи“, а без говедо. Нивното говедо било балканско, илирско, со кое цела Европа
била населена. На скитските простори Варварите говореле варварски=тн.словенски
јазик. Ова било и пред 6 век нова ера. Во 6 век таму биле основани првите Склавини, за кои се говори, Склавините биле Словени. Од еден родител бил Склавин (Варварин), а од друг родител царот Фокас (602-610) бил од династијата на Јустинијан.
Значи, граничните Склавини биле само Јустинијанови, ромејски, без тн.Словени.
„Меѓутоа, кога Филип се враќал од Скитија со голем воен товар,минувал низ
земјата на Трибалите, а тие ги зафатиле погодните места и не му допуштале да пре-
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мине, ако не им даде дел од пленот. Во војската на Филип имало и Грци како наемна војска и тие, кога ќе се нашле во неволја, тешко поднесувале да бидат лишени од
привлегиите што ги имале. Поради тоа се јавил бунт, дошло до тепачка и настанал
толку лут бој што многумина загинале и од двете страни,а и самиот крал бил ранет,
му било прободено бедрото, а со истиот удар бил убиен и неговиот коњ; толкава
била силата на забиеното копје и толкава била храброста на оној што го задал ударот. Токму тогаш, пред сите, скокнал Александар, заштитувајќи го со штитот татка
си кој лежел наземи и ги убил сите што се нафрлале над него, а останатите ги натерал во бегство. Така, со приврзаноста на својот син Филип бил спасен,зашто оние
што намеравале да напаѓаат се повлекле, бидејќи верувале дека Филип е убиен; се
чинело дека тој својот живот го должел на страшната рана и дека ја избегнал смртта со тоа, што се чинело дека е мртов. Во сиот тој ужас, пленот бил изгубен. Поради раната, Филип бил принуден да куца и бидејќи во прво време овој телесен недостаток со тешко срце го поднесувал, бил убеден со знаменитите зборови на младичот дека не треба да се лути поради раната, зашто, заради неа, кога ги напаѓа поединците, се потсетува на својота храброст“.
Квинт Куртиј Руф истакна: „Во војската на Филип имало и Грци како наемна војска“. Имало држава Македонија, Елада град-држави. Еладците биле Хелени.
Меѓутоа, Хелените во Елада никогаш не биле Грци. Овде во овој католички фалсификат е битно што поимот Хелени бил употребуван за неверници: Евреите, кои во
Александрија го прифатиле хеленскиот Птоломејов Александријски јазик коине се
нарекле Хелени... Јустинијан во 529 година ја затворил хеленската=повеќебожна
Платонова академија во Атина. Русите повеќебожни биле Хелени итн. Значи, видлив е римскиот католички фалсификат, каде за неверници Хелени бил поимот Грци.
Овој се однесувал за македонското православие, кое Рим го ништи сé од 11 век. Па
не и случајно Рим со Виена на султанот му дале да се укине Охридската архипепископија, во 1767 година, а претходно и нејзините ќерки. Следи преостанала само
Цариградската патријаршија со своите Грци. Па Рим својот метод и не го променал.
„На Филип му било доста од трката по слава и моќ, доста му било и од опасностите и раните што ги поднесувал, но неговата душа, избезумена од амбиција,
не можела да ужива мир. Тој ги направил Македонците господари, ги принудил
Илирите да плаќаат данок, и тоа не само нив туку и многу далечни народи; ги потчинил Трибалите, ја имал под своја власт Тракија и господарел над многу грчки
племиња: останатите му биле подложни или од страв,или ги придобил со штедрост.
Даох ги ставил под кралски јарем Тесалците, Трасидај Кинајците, заедно со Евдик
и Сим од Лариса, Керкида Аркадите, Хиероним Евкалпидите; Миртид Аргивците,
Теледам Мнасеите; Евкситеј, Клеотим и Аристајхмос Елејците; синовите на Филијада, Неон и Трасилох- Месенците; Аристид и Епихар- Синконците; Птојадор, Хеликс и Перилај- Мегарците; Хипарх, Клитарх и Сосистрат, кои во својата држава
биле највидни, ги придобиле на своја страна Евбојците; Евтикрат и Местен го предадоа Олинт. Единствено државата на Спартанците истрајала на стариот обичај и
не се предала. (Евбоја=е в бој-а, в=у, откаде се тргнало во бој, Р.И.)
Но, иако со своите завладувања Филип ја застрашил цела Грција, тој сепак
согледувал дека моќта на Атињаните најмногу го спречувала во исполнувањето на
она што го беше замислил. Во Атина тој имал многу луѓе што биле негови приврзаници; но народот, во чии раце биле сите одлуки, на поттик од Демостена, се на-
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сочувал против силите на Македонците; имено, поради честите спорови, што се јавуваат помеѓу моќните соседи,Демостен го познавал лукавиот характер на Филипа,
кој бил дрзок, и кога се работело за власт, тој не водел сметка ни за дадениот збор
ни за добриот глас. Кралот најмногу го болело тоа, што поради дејствувањето на
Атињаните, тој ги изгубил надежите за победа кај Византиј; зашто тие не само што
им испратиле помош на опсадените, што се состоела од флотата којашто броела сто
и дваесет кораби туку уште ги подбуцнале и жителите на Родос и Хиос да се осмелат на исто такво нешто“.
Се истакна: „Филип ја застрашил цела Грција...Атињаните“. Па се работи само за Хелени во Елада, а никако Хелени=Грци, неверници, само од 11 век нова ера.
„Значи, додека Филип ја лечел раната што ја беше добил од Трибалите, тој
тајно се подготвувал да ги нападне Атињаните. Илирските племиња му послужиле
да прикрие дека ја задржал војската; овие племиња биле диви, ненавикнати на ропство и затоа настојувале да го отфрлат неодамна наметнатиот јарем. Против нив
тој го испратил Александра, и овој, откако ги разбил и ги натерал во бегство варварите, кај останатите племиња создал убедување за својата среќа и храброст, а и
самиот почнал да мисли дека тој може подеднакво добро да ги води работите и без
татака си. Сето ова се случувало во тек на две години. Филип, откако подготвил сé,
мислејќи дека е време да го постигне она што некогаш го одлучил, веднаш штом
му се пружела најповолна прилика, пред почетокот на пролетта, дошол со војската
во Грција. Исто така, од Пелопонес ги повикал војските на сојузниците“.
Значи, видливо е дека Елада е наведена како Грција, што никогаш и не било,
туку овде е изедначување на Хелени со Грци, како неверници, спротивност на католичко верување. Ова било римско, наспроти македонско православие. Меѓутоа,
во Македонија и Елада (Атика, Пелопонес...) се говорело варварски=пелазгиски.
„Бидејќи со одлука на Амфиктионите беше избран за владетел на Грците,
тој, за да ја казни дрскоста на Локрите, кои биле населени во Амфиса и пројавувале
презир и не го почитувале авторитетот на Амфиктионите, продолжиле да го обработуваат Кирхајското поле, што му било посветено на Аполон и откако убиле неколкумина од нив, го раниле врачот, кој бил избран од нив. Филип имал склучено
сојуз со Атињаните, но тие сметале дека тоа им е мала заштита, ако кралот има намера да го скрши дадениот збор. Тие испратиле пратеници кај него, за да побараат
да опстои на мирот, или пак да не презема никакви непријателства пред да мине пролетта. Меѓу другото, пратениците рекле дека атинскиот народ се двоуми на кој начин може да се смират несогласијата што настанале. Атињаните исто така одлучиле
да испратат пратеници и во Теба, кои требало, откако ќе ја изнесат заедничката
опасност, да ги придобијат на своја страна и заедно со нив да ја преземат заштитата
на Грција. (Само Хелада=Елада, никогаш било каква Грција, Р.И.)
Но Филип преку своите гости и пријатели, од коишто Тимолај, Теогитон и
Анемојта биле највлијателни кај своите сограѓани, успеал да го сочува пријателството на Тебетанците со Македонија; тој сметал дека, ако има работа само со Атињаните, лесно ќе може да се покаже како понадмоќен, зашто нивните сојузници,
Локрите, веќе биле победени кај Амфиса. Откако набрзина ја одвел војската во Фокида, ја зазел Елатеја, којашто претставувала закана за територијата на Тебанците,
но истовремено и на Атињаните; таму поставил посада и направил тврдини, како да
е воено седиште. Во Атина ноќе стигнал гласник, кој го соопштил ова и градот се
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исполнил со толкав страв, така што, кога народот уште од рани зори се собрал на
плоштадот и кога, според обичајот, телалот повикал некого да даде совет како да се
спаси татковината, Демостен, сообразен со положбата ги посоветувал веднаш да се
изведе флотата и војската и да се пратат пратениците кај останатите Грци, особено
кај Тебанците. Била донесена одлука во оваа смисла а Хор и Лисикле биле назначени за заповедници. На Демостен му било заповедано да биде на чело на пратеништвото на Тебанците. (Само Еладци или Хелени, никако и никогаш Грци, Р.И.)
Сето ова не го измамило итриот Македонец. Тој добро согледувал колкави
воени тешкотии ќе се изродат, ако се склучи сојуз меѓу овие два народи; имено, државата на Атињаните и по моќ и по авторитет било доволно силна, а и моќта и ставот на Тебанците не смееле да бидат потценети. Сé уште не било застарено сеќавањето на битката кај Леуктра, во која тие им го беа одземале на Лакедајмонците првенството во Грција. Значи, тој, и за да го подигне духот кај сојузниците и за да ги
оневозможи махинациите на противничката партија, ги пратил таму Македонците
Аминта и Клеарх, приклучувајќи го кон нив и Питон од Бизантиј, во чијашто речитост имал најмногу доверба. Знаеме дека тој во собранието на Бојотите зборувал
вака: (Бизантиј, б=в, Р.И.)
6. ‘Ако, додека Филип се наоѓа во Македонија,атинската војска ја држи Елатеја, вие нема да имате право на никаков сојуз или пријателство со кралот; но сепак, вие не треба да се сомневате дека ќе посакате сојуз со него; зашто, кој не би го
препочитал Филипа, кој има толкава моќ, кој изврши такви подвизи, пред државата
којашто е посилна само на глас, одошто со вистинска моќ ? Сега вие прифатете го
него како сојузник и пријател, кој со својата победничка војска е како предворје на
вашиот град; од Атињаните вие сте повредувани со многу стари и скорешни навреди. Тебанци, да ви советувам пријателство со нив, а да не водам сметка за Филипа е
вистинска навреда. Но премногу гордите луѓе за себе велат дека имаат одвише ум и
способност за одлучување, а дека останатите, особено Бојотите (кои вам пред останатите ви се потсмеваат) се глупави и прости и не распознаваат што е полезно и
чесно да се направи. Поради тоа, а ништо не е побезумно од ова, тие сметаат дека
ќе ве убедат да ги сметате за непријатели или пријатели поскоро оние, што се тоа
според нивното мислење, одошто она, што е во ваша полза, потпирајќи се на зборовите, а тие се нивната единствена сила.
Но никој умен човек не ги става зборовите пред делата, особено кога се работи за војна, каде што треба црвста рака и кога готовноста на јазик е излишна. Па
иако тие самите за себе мислат дека се речовити, сепак, храброста и среќата на Филип, поткрепена со толку големи сопствени сили и на силите од сојузниците, може
да постигне многу повеќе. Тешко би можел да кажам дали нивното барање е поскоро глупаво одошто бесрамно. Тебанци, зграбете ја молњата на Атина; објавете му
војна на кралот, кој ви е пријател и сојузник, но тоа ќе биде ваша пропаст; ние сакаме да знаеме на што сме. Ставете ги на располагање вашите полја и вашите тела,
за да не бара Филип одмазда од Атињаните за навредите што му се нанесени.
Ова ли се барања на луѓе, кои самите здраво размислуваат или веруваат дека
другите така ќе мислат ? Тоа се оние, коишто не пропуштија ниедна прилика да ве
потлачуваат, што ве прогонуваат колку што можат со навреди, со оружје и со насилија; тоа се луѓе, коишто вашите опасности ги сметаат за своја среќа; тие и таквите
сега се осмелуват од вас да бараат повеќе да сакате да победувате заедно со нив,
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одошто со Филипа; тој е воспитан заедно со Епаминонда, најславниот заповедник и
најсветиот маж; од најрана младост, тој од характерот на Епаминонда е задоен со
љубов кон вашиот град; во војна со Фокијците, тој ги одмазди навредите што ви
беа нанесени вам и на Аполона, кога Атињаните од омраза кон вас праќаа помош
на безбожниците; и повторно, со заедничка одлука на Амфиктионите, тој беше замолен да ја одмазди навредата кон истото божество, што му ја беа нанеле Локрите.
Иста така, тој одеше дотаму, што во грижата за вашите интереси не намераваше да
остапи сé додека не ве ослободи од стравот што го имавте од државата, која што ви
беше соперничка и непријател.Или сега треба тоа да го постигнете со заеднички сили или решенија. Филип не ве спречува да склопите сојуз којшто поскоро ќе стане
воен плен, одошто воен сојуз. Или, останете си мирни и допуштете му премин; тој
ќе биде достоен одмазник за неправдите што сте ги претрпеле заедно. А ползата од
победата ни за вас нема да биле премала; стадата, крупниот добиток, робовите што
ќе бидат заробени од непријателите, во најголем дел ќе ви припаднат и вам, како на
соседи. На тој начин ќе ги обештетите загубите од војната со Фокијците.
Проценете сега- тоа ли ќе биде од поголема полза за вас, или да ви изгорат
полињата, да се заземат, запалат и ограбат вашите градови и најсетне вашата држава да постапува и да се однесува онака, како што сакаат Атињаните. Зашто, предизвикува гнев незаслужено сомнителната искреност, а покорната благонаклоност посилно поттикнува на одмазда. Впрочем, јас зборувам вака, не со намера да ве покорам за неблагодарност, за што воопшто и не се плашам,ниту за да ви внушам страв,
за што сметам дека нема да има потреба. Сакам само да бидете убедени и да водите
сметка за добрините што ви ги направи Филип, а исто така и за вашите кон него;
мислете дека тоа се цврсти и постојани сојузи; погрижете се да бидете кон него со
взаемна наклоност; тој смета дека е голема награда да и помогне на Грција, за чијшто спас и достоинство постојано војува со варварите; камо среќа тој бес на Атињаните да го натера да ја употреби својата дарба, зашто слушате дека неговото оружје веќе се наоѓа во Азија, а сега, стишувајќи ги бунтовите на дрзниците, тој е принуден, иако неволно, да ја преведе војската околу Грција.
А можеше Атињаните да му бидат пријатели, да не сметаше дека е страшно
недостојно тој да му плаќа на оној Демостен и на некои други, кои со блесокот на
своите говори ја наведуваат неупатената толпа каде што тие сакаат, како море изложено на ветришта; зашто, да имаше кај нив цена за честа, тие без награда ќе беа
честити. Но нивен обичај е да продаваат сé што е чесно, ако се даде истата цена како и за лагата, и не прават разлика меѓу она што е полезно и она што е штетно, меѓу
справедливоста и нечесноста; тие секогаш се водат од добивката, а не од љубов кон
доблеста и татковината и немаат никаква почит ни кон боговите ни кон луѓето. Не
очекувајте ништо чесно и добро од ваквите луѓе. Оние што толку лоши совети и даваат на татковината, не водат сметка за вашите интереси; тие сакаат да ви ги прилепат истите несреќи, од коишто се ослободивте само со храброста и верноста на Македонците; а тие несреќи ќе бидат дотолку поголеми, колку што Филип ќе биде пострашен непријател одошто беа Филомел и Ономарх, зашто, ако заповедништвото
е измислено, намерите дури и на добриот војсководец повеќе им наштетуваат на
граѓаните, одошто на самите непријатели.
Но никој не противречи на заповедите од кралевите и никој не им се спротиставува. Сите се управуваат според мислењето на еден, којшто, и самите знаете ко-
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лкава решавачка сила има во воените работи. Но безбедноста на Македонците не се
наоѓа само во телото на еден човек; зашто, и да го земе судбата Филипа, би владеел
Александар, а тој и во оваа младешка возраст веќе пружи толку докази за својот голем дух и дарба, така што речиси е јасно дека тој ќе им биде рамен и на најголемите заповедници. Наспроти тоа, кај Атињаните, одлуката за мир или за војна се
наоѓа во рацете на сите, како да е нешто, за коешто секој може да донесува одлуки,
па секој, што има доволно храброст, влече кон себе; сé се прави повеќе на јуриш,
одошто со размисла: злонамерни луѓе даваат совети а неуки донесуваат одлуки;
војната со поголема решителност се прифаќа, одошто се води. Со не помала леснотија ги прекршуваат сојузите, одошто ги склучуваат. Зашто тие имаат сојуз со Филипа, а со овие постапки всушност покажуваат колку го почитуваат тој сојуз; и не
им е доволно што тие самите го прекршиле, ако таа зараза преку нив не се распростре нашироко. Тогаш, вашата постојаност, поради која не помалку сте сметани за
велики и храбри, одошто со тоа што храбро и среќно сте опстојале,не допушта двоумење дека вие секогаш ќе го претставувате пријателството на кралот, што вам ви е
многукратно докажано, пред непријателската и соперничка држава. Ниту Херкул,
кој ги отклонува несреќите ќе допушти, кога веќе него го почитувате со особена
побожност како местен и бог на вашиот град- да ја одмаздите неговата крв во безбожна и неправедна војна. А колку останатите сојузници жалат за кралското пријателство, повеќе сакам да дознаете од самите нив’. Вака зборувал Питон.
Потем биле ислушани и пратениците на сојузниците, кои, откако од сé срце
ја искажале својата наклоност кон, кралот, побарале поскоро сите да го следат него
како спасител на Грција, одошто Атињаните, кои сакале во неа да владеат безвредно“. (Атина била во Елада, но не во Грција, оти таква и никогаш не постоела, Р.И.)
Квинт Куртиј Руф говори за Варвари. Меѓутоа, поимот варвари е со римско
значење, а не македонско и еладско, како што Демостен говорел за Филип Македонски, Варваринот. Неговата книга е дотерана католичка, како и со Елада=тн.Грција.
„7. Но Демостен, кога му се дала можност да зборува, рекол: ‘Јас знаев дека
тие се платеници на Филипа и дека нема да се воздржуваат ни во пофалби, изречени за него, ниту во навредите, искажани на наша сметка. Зашто, оние што го изгубиле чуството за срам, тие малку водат сметка за она што го зборуваат или што го
прават, сé додека не го постигнат она што го сакаат. А тие, ако јас добро ве познавам вас, Тебанци, многу се лажат во своите надежи и кај Македонците ќе однесат
одговор, достоен за вашата храброст и характерот на Грците; сега вие многу внимавајте што ќе правите. Ние исто така сега ќе им покажеме дека сега се работи за вашите врвни интереси и тоа со докази, а не со празни зборови; но бидејќи тие толку
се загрижени за вас, нека престанат да се плашат. Ние нема да направиме ништо за
да се претставиме поречити од нив. Понекогаш красноречието ја подржува лошата
кауза. Но никој умен не ги мери зборовите, кога е важно да се согледа голата вистина кај оној што зборува. И нема да се занимаваме со Филипа; нека си биде тој
онаков, како што тие си го замислуваат. Нека си биде убав, речит, па и веселник на
гозбите; зашто некои тука со тоа и го препорачуваат и со тоа самите признаваат дека не е достоен за вистинска слава.
Всушност, јас се чудам како неговите пратеници пред вас го префрлаат на
нашата држава она, што, ако е злостор, тоа е очевидно дека од тоа треба поскоро да
се бранат Атињаните, одошто Тебанците; имено, положбата на народот предизви-
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кува непријатности; иако нив ги знаете и вие и ние, сепак јас со право сите нив ќе
ги претпочитам пред кралската власт. А оние зборуваа така, како божем со додворувања да бараат милост во собранијата и гозбите на Македонците, а не да си ја извршат должноста на пратениците на слободна држава. Нам ни се познати упорноста и омразата на кралевите и на оние што им робуваат на кралевите кон слободните народи и градови.Но вие дотолку повеќе ќе треба да се потпрете на нас, Тебанци,
за да ги сочувате нашите права и закони. Сега особено треба да се посакува, оние
што се занимаваат со државни работи да стапат во единствен и величествен натпревар, кој поправедно ќе се грижи за својата држава и ќе ги следи нејзините одлуки.
Никој нема општествени интереси да ги стави зад сопствените; никој нема да прима дарови и никој, според нивниот пример, нема да си ја предава татковината на
Филип.
Тебанци, навистина, не само државните туку и ниеден човек никогаш не достигнал целосна и совршена среќа. Се смета за многу среќен оној, којшто судбата
најмалку непријателски го погодила. Секој знае дека вие не сте добри граѓани кон
нас. Вие си стоевте на страна и си стоите на страна, Тебанци ! Да не беше така,
Филип немаше да задава удари ни на Елатеја ни на нашата слобода. Но ние имаме
чесни луѓе и тие се сé побројни и помоќни од нечесните. Барате докази ? Ние сме
слободни, не му робуваме на Филипа како ти, Питоне, што посака твоите сограѓани
од Бизантиј да робуваат; и ти, Даохе, и ти, Трасиде, вие ги продадовте Тесалците
на кралот. Зашто ние, Тебанци, гледаме дека Тесалија е под ропство на Филипа и
вие, заедно со нас, подеднакво ја оплакувате. Колку што зависеше од Питон, Византиј го чекаше истата пропаст, што ја претрпе и Олинт. Ние го ослободивме, зашто
тоа е грчка држава, пријателска и сојузничка. А оној побожен и почитуван ослободител на Грција ја нападна кога таа и не се надеваше на тоа.
Секако, тоа е негова прочуена мудрост; но наместо характер, тој има лукавост, а кривоклетството го смета за уметност и со вероломство се служи како доблест. Ако не е така, нека каже на кој друг начин ја стекнал таа страотна моќ; дали
не ги заведе Грците со измами, замки, предавство; дали не ги победи варварите поскоро со злато, одошто со оружје ? Најсетне, дали не се потрудил кому било од луѓето да му даде првин збор, и дали не се воздржал потоа, откако веќе го дал, да го
прекрши ? Тој сепак е спасител на Грција за нив, а ние сме тие што ја бунтуваме.
Но тие воопшто немаат срам и повеќе сакаат сопствените злостори нам да ни ги префрлат, одошто да ве потсетат на нивните злостори,за кои самите тие се сведоштво.
Ако некој би бил виновен, за тоа што примил дарови, јас би си ја извршил својата
должност со тоа сега, обвинувајќи други, всушност донесувате одлуки против самите вас ! Ако, не знаејќи за што се работи, сте го допуштиле тоа, не гледам никаква мудрост во вас; ако знаејќи и свесно сте допуштиле- не гледам никакво чуство за
срам. А за оние пак, што се за мојата и со мене во истата кауза, доволна ќе биде невиноста и тоа што признавате дека ништо не сме примиле од Филипа; а да побарате
нешто,премногу дарежливиот крал не ќе допуштеше да си заминете со празни раце,
како што сега вие го фалите.
Дали оној, којшто смета дека е вредно да ве поткупи, ако го посакавме и ние
тоа, не ќе ни дадеше и нам толку дарови, за да не поткупи и нас ? Но вие само ги
посоветувате да не го прифатат советот на оние, кои лошо се грижат за државата.
Јас пак, Тебанци, ќе престанам да им се спротиставувам на оние, коишто така ми-
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слат; се придружувам кон нивното мислење. Но вас со сета можна сила ве наговарам,ве молам, ве колнам, ве преколнувам да мислите на вашиот спас и општиот спас
на Грција, да ја прифатите оваа нивна одлука. Ако постапите така, вие самите ќе
допуштите да дојдете заради овците и добитокот; вашите полиња нема да бидат исполнети со робови, а самите вие ќе служите меѓу останатите робови на Филипа, на
Пајонците и на Трибалите. Зашто тие ќе заповедаат вие да ги чувате стадата и робовите и тоа ќе ви биде одлична привилегија од роптсвото; ќе ви заповедаат да си
ги презирате сопругите, децата, родителите, слободата, добриот глас, добербата и,
конечно, судбината на Грците. Всушност, Тебанци, вие сето ова го изгубивте, ако
заедно со нас не се спротиставите на измамите и свирепоста на Филип. Зашто, ако
сте убедени дека ќе бидете безбедни благодарение на туѓи напори, се плашам дека
многу се лажете. (Демостен пиши само за Хелени, а не за непознатите Грци, Р.И.)
Но, да не даде бог, ако победи Филип, нема никакво сомневање дека ниту
вие, ниту кој било друг ќе може да ја сочува слободата (зашто особина на оние што
сакаат да загинат е многу да му веруваат на Филипа); но ако нам ни се насмевне победата, што мислите дека ќе треба да очекувате од луѓето што сте ги напуштиле додека тие се наоѓале во крајна опасност по нивниот спас и достоинство ? Размислете
за тоа ! Зашто, што и да решите вие, веќе е одлучено Атињаните сé да понесат на
своите плеќи и поскоро ќе го изгубат животот, одошто слободата. Иако и самите
веруваме во своите сили, со кои, ако ги сојузите и вашите, посилно ќе му се спротиставиме на непријателот кому и самите можеме да му бидеме рамни по сила. Ние
Атињаните ја знаеме неговата сила; го предвидовме тоа уште кога беше во зародиш
и кога почна да расте. Да го мислеа истото и останатите Грци, однапред ќе се заштитевме; зашто ние одамна водиме војна со него- не за Амфипол или за Халонес,
како што на многумина им се чинеше тука за спасот и слободата на Грција. Од сите
бевме напуштени, а од некои дури бевме нападнати, па склучивме мир, повеќе нужен, одошто чесен. Но сега мислам дека Минерва стои пред нашата тврдина заедно
со Аполон Питијски, кој е наше домашно божество; па и останатите богови ни ги
отворија очите и ги насочија душите на своите народи кон одбраната на дедовската
слобода. (Не Грција и Грци, туку Елада и Хелени, Р.И.)
Јас сметам дека Херкул секако со негодување ги слушна зборовите на пратениците, кои постојано повторуваа дека Филип води потекло од овој бог; овој бог
добро нека го запознае презрителот на сите религии; овој грчки бог нека го согледа
тиранинот Македонец; овој бог, мразител, казнувач и уништувач на тиранијата.
Имено, со ниеден друг доказ нестануваат појасни делата на Херкул. А оној, со своето господство ја угнетува Грција; на некои држави дури им наметнал и домашни
тирани: Филистид на Ореј, Хипарх на Еретрија, Тавростен на Халкида. Значи, уште
Евбојците, Ахајците, Коринќаните, Мегарците, Левкадите и Коркирците се на наша
страна; останатите си ја очекуваат судбината, којашто досега беше единствен оков
на македонската моќ, којшто, ако само малку се прекини, ќе падне само од себе.
Секако, Тесалците, од каде што е главнината на Филиповата коњица, никогаш никого долго не го подржувале; Илирите и другите варвари, што ја населуваат Македонија, чијшто дух по природа е жив, а и раздразнет поради неодамнешните настани, ако во почетокот војната на Филип му тргне неповолно, во останатиот дел од
војната, тие ќе работат за нас. Само вие сега, заедно со нас, приклучете се кон оваа
грижа, оставете ги настрана недоразбирањата, што понекогаш некој незначителен
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повод ги предизвикува; разните омрази на приватен план, откако работата успешно
ќе заврши, сеопштата радост ќе ги сврти кон благонаклоност, или, иако подоцна и
ќе има време за лудување, можеби за срам и штета и на едните и на другите, тие сепак ќе се возобноват,но без да доведат до пропаст.(не грчки,туку хеленски бог,Р.И.)
Немојте да се плашите од итрината на Филип; само сега затворете ги ушите
за неговите ветувања и тргнете ги рацете од даровите. Ако ништо не цените повеќе
од слободата, итрините и додворувањата ќе бидат напразни. Како што неслогата
меѓу Грците ја возвиши неговата моќ, исто така едногласно и ќе ја урне. Дури и самиот тој, како што е непромислен, може да се фати во мамката. Ако се случи тоа,
нема никаква опасност за другите. Зашто тој сака слава и власт, а оние, што му се
подложни, мир. Освен ако можеби се плашите од Александар, бидејќи тие дотаму
ве презираат вас, што сметаат дека дури и името на едно момче може да ви внуши
страв’ “. (Само Хелени и Варвари, никако Грција, Грци и грчко, фалсификат, Р.И.)
Меѓутоа, Елада никогаш не била Грција, ниту некога имало „грчка држава“.
Демостен, кој за Филип Македонски велел Варварин, рекол: „Ако не е така,
нека каже на кој друг начин ја стекнал таа страотна моќ; дали не ги заведе Грците
со измами, замки, предавство; дали не ги победи варварите поскоро со злато, одошто со оружје ?“. Токму Македонците биле Варвари, а Хелените само Пирати. Ова
се потврдува и со наводот: „овците и добитокот“. Следи сточари, со добиток, биле
Варвари, а со овци овчарите.Тие биле Поморци, Пирати. Такви биле во Елада, Далмација, Италија, Шпанија со Португалија.Тоа што било и денес останало,едно исто.
Дека во Македонија биле Варвари е следниот негов навод: „Илирите и другите варвари, што ја населуваат Македонија, чијшто дух по природа е жив...“.
„8. Би можел да поверуваш дека Тебанците веднаш станаа други; оние што
внимателно, дури и со одобрување ги слушаа кралските пратеници, дотаму го сменија мислењето во спротивна насока што одлучија Филипа да го сметаат за непријател, ако не остапи од нивните предели и од пределите на сојузниците; одлучија да
ги изгонат од градот луѓето што и припаѓаа на македонската партија и наместо нив
да ги прифатат војските на Атињаните. Филип бил повеќе збунет од ненајдејното
одметнување на Тебанците, одошто исплашен, и не престанал да настојува на она,
што го беше решил. Разврзал две полесни битки, од што Атињаните биле задоволни од успесите и најсетне обете војски со сите свои сили се влогориле кај градот
Хајронеја во Бојотија.
Грците ги бодрела славата на претците и загриженоста за слободата. Филип
пак верувал во својата одлична војска и во победниците од толку многуте војни.
Исто така, не помалку верувал во самиот себе, зашто тој се одликувал со победнички вештини. Веќе тука се собрале најголемите грчки војсководци. На чело на Тебанците бил Тајген, човек со осредно воено искуство и недоволно отпорен на поткуп. Но тој, исто така, далеку ја надминувал храброста и опитноста на атинските
заповедници и по дух и по искуство; но силите на двата народи, свртени против
еден, додека нивниот авторитет го следеле и Коринќаните, а и други, му ја наметнале грижата на Филипа дека во еден најмал дел од само еден ден ќе се бори за
живот и за сите богатства. Тебанските првенци не се плашеле од одлуката за мир,
но победил жарот на Атињаните, сета надеж, сите сили на Грција да се препуштат
на судбината од исходот на само една битка. Александар, неумерен по дух, го убедувал татка си да не допушти таква прилика за слава да му се истргне од рацете.
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Најсетне, на негов поттик, тој извршил јуриш на непријателот. Битката се
водела долго и жестоко, а победата била неизвесна сé додека младичот, когошто татко му го беше ставил на чело на одбраната војска од второто крило, со крајно духовно напрегање и сила, откако ја исфрлил од местото светата кохорта на Тебанците, а познато било дека таа е една од најдобрите, го отворил патот кон победата;
имено, Атињаните, скршени од поразот на сојузниците, истоштени од горештината
и од раните, повеќе не можеле да го издржат налетот на Македонците. Природно,
Филип, од соперништво и од срам, да не се чини дека тој е полош од младиот син,
жестоко и неиздржливо навалувал. Така во оваа битка е одлучено за слободата на
Грција. Од страната на Атињаните загинале повеќе од илјада, а повеќе од две илјади биле заробени; многумина од сојузниците исто така или загинале борејќи се,
или живи паднале во рацете на победникот.
Потоа, Александар отишол во Атина и објавил дека Филип дава прошка за
злото што му го нанесле и дека без надомест ги враќа заробениците, а и дека нема
да пречи да се погребат загинатите. Природно, кралот кој веќе бил насочен кон Персиската војна, со благост и умреност ја придобивал довербата и наклонетоста на
Грците. Сепак, ги лишил Атињаните од владеењето над морето и островите. Но кон
Тебанците бил посуров. Тој си спомнил дека поради нивното ненадејно одметништво бил доведен во крајна тешка положба и сметал дека старите сојузници, поради
неговите големи добрини кон нив, немале никаква причина да се сојузат со Атињаните против него. Поради тоа, штом го предале градот и била поставена македонска посада, биле погубени сите што тој особено ги мразел или ги сметал за сомнителни, а останатите заповедал да бидат пратени во прогонство; ги вратил назад изгнаниците, припадници на неговата партија и ним им ја предал управата и судството. Со ист победнички јуриш ги покорил и останатите народи што кренале оружје
против него.
Во цела Грција, освен Спартанците и Аркадијанците, сите потпаднале под
негова власт. Едните ги држел подложни на неговата власт со оружје, а другите со
нерамноправно сојузништво. Тогаш, свикал собир на цела Грција во Коринт каде
што расправал за објавување војна на Персијците. Изјавил, дека треба да им се спротистават на варварите, кои со претерана вообразованост си поставиле за цел да ја
имаат власта над целиот свет; дека треба или секогаш ним да им се покоруваат, или
да им се спротистават; дека не се работи за тоа дали Грците ќе војуваат или ќе живеат во мир туку дали повеќе сакаат тоа да го префрлат на непријателската земја,
или да го прифатат во татковината; дека не треба да се одмаздуваат само старите
неправди туку и да се острани и сегашниот срам, со тоа што ќе се ослободат од персиско ропство грчките држави што се наоѓаат во Азија; тоа може многу лесно да
се изведе, кога, откако ќе се средат работите во Грција, ќе биде можно да се насочат сите сили во прекуморската војна. Домашниот мир ќе може да се постигне откако ќе се остранат оние, коишто порано биле зафатени со долготрајна воена служба, а сега, кога се без некоја обврска, имаат обичај со неслога и дрскост да ја брануваат состојбата.
Значи, тука одлучиле кој ќе биде водач и со кои војски таа војна ќе се води.
Многумина добро знаеле што се бара од државата, но се чинело дека не е време
слободата, што била со оружје изгубена, повторно да се бара со зборови. Немало
никакво двоумење, со благонаклоно одобрување да биде одлучено Филип, како
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владетел на Грција да заминат во Азија за да го ослободат светот. Потоа бил направен попис на сите сили поединечно, кој колку војници или жито треба да испрати; сето тоа било ставено на списокот. Дознавам дека биле ветени двеста илјади пешаци и петнаесет илјади коњаници; на овој број не се вклучени Македонците, ниту
варварите што биле поданици на Македонците“. (Македонците биле Варвари, Р.И.)
Се истакна: „Тогаш, свикал собир на цела Грција во Коринт каде што расправал за објавување војна на Персијците“...„треба да им се спротистават на варварите, кои со претерана вообразованост си поставиле за цел да ја имаат власта над
целиот свет“...„дали Грците ќе војуваат или ќе живеат во мир“...„ќе се ослободат од
персиско ропство грчките држави што се наоѓаат во Азија“.
Значи, не се работело за Грци туку Хелени. Следи Панхеленска идеја, што ја
подржал Филип Македонски. Неа за прв пат во 380 г.п.н.е. ја спомнал Исократесда се обединат потчинетите, Персијците да се протерат назад во Персија и таа да ја
разрушат...Во Мала Азија Хелените биле Варвари, а вакви биле и Македонците.
„9. Но како што во човечката судбина никогаш нема среќа без примеси на
несреќа, домашните немири ги поматиле успесите надвор. Олимпијада, со својата
кавкаџиска природа и дрскост, од ден на ден сé повеќе, како што веќе рековме, го
отуѓувала срцето на сопругот од себе. Некои велат дека поради тоа и била изгонета.
Јас дознавам дека тој брак, додека сé уште законски, била доведена Клеопатра.
Александар, во многу понижувачка положба на својата љубена мајка, чијшто срам
и него исто така го засегал, зашто се дофрлало дека е изгонета поради сомнеж за
прељуба, не учествувал на свадбата на маќеата, но дошол потоа и по расправијата
што се разгорела на таа гозба, ја одвел мајка си. Зашто кога вујкото на невестата
Атал, по долго пиење, рекол дека треба сега да се молат македонските богови од
новата невеста да се роди законски наследник на Филипа, Александар, кој и инаку
лесно се разгневувал, а тогаш поради навредата станал уште погневен, рекол: ‘Злосторнику, зарем ти се чини дека јас сум копиле ?’ Истворемено, чашата што случајно ја држел во десницата ја зарил во неговото лице; оној исто така ја фрлил чашата“.
Се кажа: „Александар воопшто не се сомневал дека тој е тука за да моли за
татковината; му се заколнал во грчките богови дека нема да го направи тоа што тој
ќе го побара“, а овде стои: „треба сега да се молат македонските богови од новата
невеста да се роди законски наследник на Филипа“. Пак, боговите биле хеленски.
Поимот Хелени бил замент со Грци, а Елада со Грција,иако тие се различни.
„Тогаш се создала мешаница и Филип, кој лежел на друго легло, тешко го
поднел тоа што веселбата се растура на тој ден, па го тргнал мечот и го нападнал
Александра; сигурно и ќе го убиел, виното да не го забавило одот, зашто куцал од
раната што пред тоа ја беше добил. Кога паднал, пријателите се престрашиле од ненадејната ситуација, но тој сепак им дал време со молби да го отргнат Александра,
поставувајќи неколкумина помеѓу нив двајцата; а не било мала работа да го измолат да остане здрав; се чинело дека бил многу погоден со многукратната навреда
што му била нанесена. Иако биле определени имињата на татко и крал и донесени
одлуките за природата и племињата, тој сепак не се воздржал да не му се потсмее
на Филипа и заповедал Македонците да го гледаат одличниот советодавец, кој ги
убедувал да се префрли војската од Европа во Азија, а префрлувајќи се од едно легло на друго- паднал. Поради сета ова, плашејќи се од мајка си и за себе, ја одвел
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неа во Епир, каде што братот на Олимпијада бил првенец, а самиот тој заминал кај
кралот на Илирите“.
Меѓутоа, имало само Молосија, а Епир бил според Пир, за време на Нерон.
„Потоа, кога тие биле повторно соединети со посредство на Коринќанецот
Демарат, Александар се вратил во Македонија. Но жената со упорит характер не
престанала да го бодри синот, кој во душата се плашел од власт, да го храбри самиот да ги придобива за пријателите, со човечност и со пари, сите што може, како и
да се заштити од гневот на татка си со наклонетоста на влијателни луѓе. Некогаш
порано и Филип го беше подучувал со љубезност да ја придобива наклоноста на
луѓето; Филип воопшто не го одобрувал подмитувањето; дури и преку писма го карал да не се осмелува да се надева на благонаклоноста на луѓето што ги поткупил
со дарови и дека на слугите и робовите им е својствено да го сметаат тоа за кралска
должност. Навистина, иако самиот се фалел дека сé се постигнува со пари и дека
почесто се служел со нив, одошто со оружје, сепак се чини дека тој не го пишувал
така од желба да го научи на она што е правилно туку од страв да не биде нападнат
од младичот син со своите сопствени вештини. Исто така го преколнувал Александра да ја одбегнува ќерката на Пексидор, којашто татко и му ја беше наменил на
Аридај, зашто е неблагодарна и со оглед на судбината, во надеж на која бил и воспитуван, го нарекувал недостоен, што ќе посака за тест варварот Кариец, којшто
дури е и подложен на еден варварски крал. Но самиот тој, за да ја зајакне својата
моќ, не отфрлал ниедна можност, така што сврзувал брак со жени од најсурово варварство, илирски и гетски жени, иако со други жени и наложници имал зачнато
многу деца. А кога Александар бил во тешка положба, тој бесрамно го карал младичот и го поттикнувал да има многу соперници за власта, да биде подобар и подостоен од сите, не затоа што татко му е Филип туку да биде неспорно дека тој по
своја заслуга ја зел власта“.
Се говори за „тест варварот Кариец, којшто дури е и подложен на еден варварски крал“...„сврзувал брак со жени од најсурово варварство, илирски и гетски
жени“. Варварски јазик говореле Еладците, Хелените во Јонија, Македонците, Илирите, Траките...На тн.словенски простори, северно од Дунав, се говорел варварски.
„Бидејќи поради вакви и слични причини често избувнувале кавги, па кога
еднаш веќе била прекината, благонаклоноста не можела повеќе да се потхранува,
обајцата стигнале до крајна граница. Исклучителната бујност на Олимпијада, во која имало силен и жесток дух на полот, со мажествен злостор ја оружало нејзината
омраза кон одмазда. Таа го поттикнувала брата си Александар да му објави војна на
Филипа. За да биде принуден да ја преземе таа војна во непогодно време, итриот
крал, иако бил помоќен, откако со новата родбинска врска си ја зајакнал наклоноста, се потрудил да го превари со тоа, што се свршил со родената сестра на Епирецот Александар- Клеопатра.На прославата на таа свадба во Ајгај пристигнале голем
број првенци од соседните народи и пратеници од грчките држави. Филип го беше
избрал токму овој град не без одредено претсказание за она, што подоцна се случило; имено, обичај било кралевите на Македонија да се погребуваат таму. Исто така
кажуваат дека Аполон Делфиски, кога го запрашале во врска со Персиската војна,
претскажал скорешна смрт; но тоа го направил двосмислено, како што е обичај на
пророчиштата, па Филип, благодарение на додворувачкото толкување, го разбрал
ва како да се однесува на пропаста на варварите“.
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Се кажа: „Исклучителната бујност на Олимпијада, во која имало силен и жесток дух на полот, со мажествен злостор ја оружало нејзината омраза кон одмазда“.
Бидејќи машкиот пол се бори за владеење на простор, што е познато во животинското царство, тн.рангирање, одбележувајќи го својот владеечки простор со
мочка, влакна..., како спротивност на женското владеење со одмазда до крволочност, потврдено и со тн.византиски владетелки, авторот бил само католик, со омраза
кон женскиот пол, што и до денес важи: жените се второразредни луѓе за владеење.
„Исто така, и друго претскажувание, на кое тогаш никој не му обрнал внимание, го претскажал исходот. Меѓу телохранителите на кралот имало некој си Павсаниј, когошто кралот го издигнал на тој ранг за да го утеши за навредата што му
била нанесена од Атала. Атал го изложил на жесток потсмев пред гостите Павсанија, кој бил мртов пијан. Кога овој побарал одмазда, од кралот добил почест. Имено,
Филип, еден таков маж, со докажана воена храброст а од неодамна и врзан со него
со блиска родбинска врска, не само што се воздржал да не го казни туку, сакајќи да
го користи неговите услуги во персискиот поход, го пратил однапред во Азија, како
началник на војските, заедно со Парменион и Аминта; а пак Павсанија, којшто барал одмазда за да си ја смири болката што му била нанесена, сакал да го смири со
тоа што го поставил во својата придружба и за да го одоброволи, му дал почестлива
плата. Но младичот сметал дека поголема е навредата, одошто милоста, па омразата ја свртел од причинителот на навредата, кон оној што требало да се одмазди. Заедно со оние за кои знаел дека се непријателски расположени кон домот на Атал, а
не биле баш ни во слога со Филипа, не без причина се верува дека тој своите намери ги здружил со нив; никој не се сомнева дека се направени и други злостори, особено откако подоцна, додека како убиец висел на крст, Олимпијада му ставила златен венец; редот на самиот злостор и причината јасно ќе бидат разгледани.
Иако уште не зазорило, огромно множество го исполнило театарот, сакајќи
да ги гледа игрите, за кои се прикажувало дека далеку ќе го надминат раскошот и
величественоста на претставите од претходните денови. Меѓуто другот, она богатство со коешто моќните кралеви обично се забавуваат, не зафаќајќи во големината
на својот имот, се истакнувале статуите на дванаесетте богови, на кои вештите уметници се натпреварувале со велелепноста на материјалот. Веќе пристапувала и триесеттата кола, на којашто била ставена статуата на Филип, којашто не била ништо
подолна од остантите коли, на коишто биле носени статуите на боговите. Но скоро
го стигнала одмазда: го стигна тоа високомерие на смртноста и со следот на настаните, судбината го погоди возградениот, кој себеси се беше изедначил со бесмртните богови и пред да може да се насладува во незаслужената почест. Павсаниј го
набљудувал Филипа, кога овој сакал да влезе во театарот; напред оделе пријателите
што го довеле него, а придружниците биле поставени назад, зашто Филип сакал да
покаже дека нема потреба од нив, кога има толкава наклоност кон сите; затоа влегувал сам. Убиецот ненадејно скокнал и со варварски меч, што го имал скриено под
облеката, го пронижил во градите Филипа, кој воопшто не очекувал такво нешто“.
Се кажа: „Убиецот ненадејно скокнал и со варварски меч“: само католичко.
„Ваков бил крајот на најголемиот од кралевите на тоа време. Тој го беше направил кралството на Македонија од сиромашно- големо; ги покорил сите варвари,
населени околу неговото кралство, и наметнал јарем на цела Грција; во тоа време
дури му се заканувал на Персиското царство; веќе се собирала помош од Грците;
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веќе однапред од него биле пратени војсководци во Азија и кога веќе требало да ги
изврши тие работи, животот го напуштил него, иако ветувал среќен исход од победата. Така и најголемите потфати доаѓаат во опасност и некоја случајност одненадеж ги изневерува најсмелите надежи на луѓето. Олимпијада, кога разбрала за
смрта на кралот, ја принудила Клеопатра, сестрата на Атал, да се обеси, а машкото
дете, што го родила неколку дена пред смртта на татко му, го изгорела во бронзен
казан. Нејзините блиски ги усмртила со најстрашни измачувања и најсвирепо ја искористила можноста за одмазда над немоќната жена“.
Се истакна: „ги покорил сите варвари, населени околу неговото кралство, и
наметнал јарем на цела Грција; во тоа време дури му се заканувал на Персиското
царство; веќе се собирала помош од Грците“. Бидејќи Хелените во Елада говореле
варварски=пелазгиски, а Македонците биле Варвари, со ист варварски=пелазгиски
јазик, како што било дури северно од реката Дунав во 6 век н.е. во Јустинијановата
Склавина,католичкиот поим варвари не се совпаѓа со поимот Варвари на Хелените,
а Варвари биле Хелените во Јонија, што го пишел Херодот. Значи, само збрки.
Овде се говори за злокобната жена Олимпија, што важело и за многу други
жени, владетелки, тн.Византијки. Следи не важи наводот на авторот: „Исклучителната бујност на Олимпијада, во која имало силен и жесток дух на полот, со мажествен злостор ја оружало нејзината омраза кон одмазда“. А тој бил само католички.
„10. Но Александар, во чиешто отсуство мајка му го направила сето тоа, откако ги смирил сите бранувања, во право време блеснал како спасителна ѕвезда. Зашто, кога во Грција духовите се вознемириле надевајќи се на слобода, бидејќи Филип ги беше потлачил, почнале да се бунтоваат во соседство на варварите и положбата во Македонија воопшто не била мирна. Атал бил началник на една војска, којашто не била за потценување; со додворливо заповедништво тој со чудесна наклоност ја придобил толпата војници на своја страна. Поврзан преку родбинство со првенците на Македонија, се беше свршил со сестрата на Филота; по толкуте взаемни
навреди,не можело да се има верба во него,зашто тој уште му бил омразен и непријателски расположен кон Аминта, кој му бил внук од брат на Пердика,и со тоа, што
Филип му ја беше дал за жена Кина и го беше направил зет, тој се надевал дека со
убиство на Александар ќе стане наследник на таковското кралство. Голем дел од
народот ја мразел тиранијата на Олимпијада, па некои, желни за преврат, својата
наклоност ја давале час на еден, час на друг; а имало и такви кои зборувале дека врховната власт треба повторно да му се врати на Александар, синот на Ајроп, зашто,
откако овој бил исклучен како законски наследник, со измама и насилие ја зеле првин Аминта, а потоа Филип. Војската пак, била составена од многу народи, така
што секој што имал храброст или некаква надеж се вознемирувал поради разноразните совети и зборувања“. (Пердика=пер дика,пера дика=дикс дик-дик:Перун, Р.И.)
Се истакна: „кога во Грција“...„почнале да се бунтоваат во соседство на варварите и положбата во Македонија воопшто не била мирна“...„Војската пак, била
составена од многу народи“. Никогаш немало држава Грција, ниту еладски народ,
туку само град-држави со свои град-народи, а вакви имало обласни народи, но не
народи со различни јазици. Исто било со Македонија, во која не била Бригија=Брзјакија, а името Бриги=Брижи=Бризи=Брзи, Брзјаки=брз јаки. А јак животно постои
на Хималаите, има Јаков=јак ков, на варварски=пелазгиски=тнХомеров=тн.Платонов, кој бил тн.словенски.Токму тој бил јазик на Белците, а вакви биле во Палестина.
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„Наспроти тоа, новата власт на Александар не предвидела воопшто ништо
против немирите што ненадејно се јавиле поради неочекуваната смрт на Филип: иако Александра имал дарба за владеење, пречка му претставувала возраста. Луѓето
сметале дека еден младич од дваесетгодини ќе треба на своите плеќи да понесе
многу голем товар и не знаеле дали, ако тој сепак го прифати тоа, ќе биде способен
да ја врши онаа должност. Но поради недостиг на пари, немало ни можности да се
изврши сето тоа. А бидејќи Персијците имале пари во изобилие, низ цела Грција
испратиле поткупувачи и, да биде злото уште поголемо, гусарите Туски го ограбувале морскиот брег на Македонија. Тој ги повикал пријателите, зашто било одлучено да се расправа за постојаната состојба, а имало и такви кои сметале дека треба
да се напушти грижата за Грција и дека треба со најголема можна кроткост да се
задржат во служба варварите кои почнале да се одметнуваат. Откако ќе се смират
немирите дома, полесно ќе се смират и оние надвор. Но младичот со исклучително
величие на духот ги отфрлил претпазливите совети како малодушни. Сметал дека
ќе биде изложен на непрестаен презир, ако уште во почетокот на своето владеење
допушти да биде потценет. Конечно, сметал дека е од животна важност какво мислење ќе создаде во душите на луѓето за себе кога стапува на престолот.
Смртта на Филип се случила неочекувано, колку за него, толку и за бунтовниците; тие не можеле да се спречат ако не се дејствува, зашто биле исплашени и
не знаеле каква одлука ќе биде донесена, па секое двоумење меѓу Македонците им
давало можност да предизвикаат востание; дури и оние, кои во тој миг биле во недоумица, би се приклучиле кон бунтовниците. Така, требало да се донесе некакво
решение, чиј исход бил неизвесен; сега се работело повеќе за брзина во дејствувањето, одошто за сила. Зашто, ако немал храброст да се спротистави на поединци,
што ќе се случи подоцна, ако со еден силен напад ги застраши сите ? Подоцна, кога
зборувал вака пред народот, наишол на одобрување и додал дека ќе успее да ги натера граѓаните и непријателите да се изјаснат; бидејќи татко му бил отстранет, се
сменила и личноста и името на кралот, но не е загубено и правото за смели одлуки.
Некои сметаат дека овој пресврт на настаните е можност за бунт; но за кусо време
тие ќе бидат казнети, само треба Македонците да ја стекнат истата наклоност и да
ги соберат истите свои сили, со кои постигнаа толкава победа и успеси со неговиот
татко. Но за да го сторат тие тоа поподготвени и со волја, тој им направил отстапки
во сé, освен што не ги ослободил од воена служба. Одлуката на кралот ја потврдила
и судбината; разрешувајќи ги проблемите еден по еден,дошол до најсреќниот исход
во сé. Го оневозможил и Аминта, откако ја открил заверата што оној ја ковал против него; го тргнал од пред очи и Атала, преку Хекатеј и Парменион. Од оние, за
кои се зборувало дека учествале во убиството на Филип, го поштедил од смртна казна само Александар Линкест, зашто тој му помогнал кога ја презел власта и прв го
поздравил како крал; сите останати ги погубил.
Се верувало дека, одмаздувајќи го Филип, истовремено ги отстранил гласовите што се ширеле дека всушност тој знаел за намерата да се убие татко му. Нивните чести несоглоасувања довело до тоа да се верува во нешто вакво и да се јави
сомнеж; зборувале дека тој го поттикнал Павсаниј на овој злостор кога овој се жалел за навредите, со стиховите од трагедијата, кога Медеја се заканувала со иста
смрт на својата соперничка и оние, што му ја дале неа на Јасона за жена. Всушност,
самиот тој, кога еднаш му одговорал на Дареј со писмо, сакал да ја сврти омразата
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против Персијците, т.е. дека убијците на Филип биле потплатени со злато од нив;
исто така,за да го отклони сомнежот за својата вина во ова, кон крајот од својот живот, размислувал да му се изгради величествен храм на Филипа, но неговите наследници не го оствариле ова,иако разбрале за тоа, меѓу другото, од неговите белешки.
11. Бидејќи сметал дека е од најголема важност да го оствари она што намеравал-да го задржи првенството на Грција, што Филип веќе го беше стекнал, ја
повел војската и ненадејно навлегол во Тесалија. Пред тоа некои ги подбуцнале Тесалците и тие ги зазеле теснините кај Темпе кога доаѓал од Македонија. Славната
планина Олимп и Оса ги делат овие два предели. Низ долините на овие планини тече реката Пенеј со чудесна убавина и поради тоа ги заслужила свечените обреди,
што народот и ги приредувал. Таа тече осенчена со убави лагови, многу е жуборлива и околу неа се слуша црцорење на птички од блиските дрвја. Една тесна патека
се протега во должина на околу пет илјади чекори, толку тесна, што по неа одвај
може да помине едно натоварено говедо; само десетмина вооружени луѓе можат да
спречат да помине кај- годе со голема војска. Но Александар навлегол по заобиколен пат, низ стени, што се сметаат за неопреодни, прокопувајќи пат по падините на
Оса како скали; со својата брзина толку ги престрашиле сите, така што било одлучено, без да се спротистави никој, да му се дадат сите даноци, да му се признае враќањето, а истовремено да му се признае и власта врз целиот народ и тоа според
оние закони, со кои таа власт ја имал Филип. Александар заповедал Фтија да биде
поштедена, зашто за основоположник на својот род го сметал Ахила и изјавил дека
тој си го избрал овој херој за сојузник и соборец во походот против Персијците“.
Се истакна: „што по неа одвај може да помине едно натоварено говедо“. Во
тоа време коњот служел за јавање, но никако за превоз. За превоз говедата во Македонија се користеле многу децении по Втората светска војна, а негде дури денес.
„Од Тесалија се упатил кон Термопилите, народни собиралишта на Грција,
што го нарекуваат Пилаикон. Бидејќи тие дни таму имало голем собир, со одлука
на Амфиктионите, Александар бил избран за врховен заповедник на Грците, наместо татко му. Тој заповедал да им се остави слободата на Амбракиотите, зашто неодамна си ја повратиле, откако ја изгониле посадата Македонци, велејќи им дека и
тој самиот ќе им се врател, да не го испревариле само за неколку дена. Потоа ја приближил војската до Теба и отако ја скршил непослушноста на Бојотите, а овие два
народа најмногу се спротиставувале на неговите одлуки, заповедал кај Коринт да
дојдат кај него сите грчки пратеници. Таму, откако ги потврдил одуките на амфиктионското собрание, со заедничка согласност на сите прогласен е за владетел на
Грција, на местото од татко му Филип; одлучено било да му се даде секаква помош
за војната со Персида. (Заповедник не на Грците, туку само на Хелените, Р.И.)
Случајно, во тој град тогаш престојувал и Диоген, кој, според обичајот на
киниците,доброволно ја прифатил сиромаштијата и го претпочитал слободниот дух
и своето право на тоа пред богатството и секојдневните грижи. Се греел тој на сонцето во Кранеј, предградие на Коринт, каде што имало некое место со кипариси.
Александар дошол таму со желба да го види и да му даде да избере, што сака од него да побара. Диоген побарал кралот да се помести малку настрана, за да не му го
закрие сонцето. Се зборува дека Александар, зачуден од одговорот, но и од човекот
кому, и покрај сета своја моќ, немал право ни да му направи некоја добрина, рекол:
‘Да не сум Александар, ќе сакав да бидам Диоген’. Секако, величината на духот не
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го залажала умот на остроумниот младич, кој од висина набљудувал сé, поради што
страотно се уништуваат самите себеси останатите смртници; заслепени од разноразни желби, луѓето не можат да согледат колку е подобро да бидеш лишен од одвишно богатство, одошто да го имаш она што е неопоходно.
Од Пелопонес се упатил кон Делфи, за да го праша Аполон за совет во врска
со исходот на војната што ја подготвувал; но девицата- пророчица рекла дека е грев
во тек на тие денови да му се приоѓа на богот. Кога стасал таму, тој со сила ја зграпчил девицата и ја повлекол во храмот. Но додека сé уште одела кон храмот, таа,
согледувајќи дека со упоритоста на кралот е погазен татковинскиот обичај, извикала: ‘Синко, ти си непобеден’. Александар рекол дека веќе го добил одговорот и нема потреба од друго пророштво.
Откако набрзина ги свршил сите овие работи, се вратил во своето кралство и
ревносно се предал на желбата да се одмазди поради презирот што бил искажуван
кон величието на Македонците. Кога сé било подготвено наредната пролет пошол
од Амфипол против слободните племиња на Тракија и со десетдневен марш сигнал
до планината Ајм. Голема чета Тракијци го беа зазеле сртот со цел да го спречат
преминот на кралот. Тие својот логор го опколиле со товарни коли, како со насип,
сакајќи на тој начин да го добијат непријателот, ако ги нападне. Александар, откако
разбрал за итрината на варварите, им заповедал на своите војници да ги растурат
товарните коли и ја распоредил фалангата да може непречено да продре; или пак,
ако бидат одненадеж нападнати, да легнат наземи, да ги наместат штитовите и да
се заштитат со нив како покрив. Така итрината на непријателот била безуспешна;
голем дел од товарните коли се истркалале низ просторот на бојниот ред, а оние
што наишле на вооружени војници биле удирани со штитови и во својот налет воопшто немале тежина со којашто би ги смачкале оние што потскокнувале.Сега оваа
бура прегрмела без некоја штета. Македонците, ослободени од овој страв, весело
извикувајќи извршиле притисок. Стрелците од десното крило тргнале напред и со
стрелите настапувале кон разбеганите варвари. Така фалангата без опасност се упатиле кон врвот; штом можела да застане на рамно место, со сигурна победа го разбила непријателот, кој му бил или сосема без оружје, или само лесно вооружен. Но
она што во битката ги изневерило варварите,истото тоа им помогнало во бегството.
Неоптоварени со оружје, тие лесно се распрснале низ местата што им биле познати;
така од севкупниот број загинале само илјада и петстотини, а останатите се разбеале. Победникот заробил огромен број жени и деца, како и доволно богат плен, со
оглед на положбата на местото. Така, откако бил ослободен преминот преку Ајм,
продреле во внатрешноста на Тракија“.
Се говори за Македонци, наспрема Варварите: „ако ги нападне. Александар,
откако разбрал за итрината на варварите“. Па ракописот бил само по 11 век н.е.
„Кај овие племиња се наоѓал еден лаг, посветен на Отецот Либер (Бах) кого
што тие со исконска побожност го почитувале. Таму, додека Александар, според
обичајот на варварите, принесол жртва и на жртвеникот излеал вино, избувнал толку голем пламен, така што го надвисил врвот на храмот и се чинело дека се вивнал
в небо. Сите поверувале дека со ова се означуваат истите граници и за славата на
кралот. Една друга вест, непосредно соопштена, го потврдувала верувањето во претходното знамење. Кај Тракијците, кои се наречуваат Одриси, има една планина и
град Либертра, познат како родно место на Орфеј. На кралот му јавиле дека некои
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луѓе виделе како од неговиот кип, направен од кипарис, бликало многу пот. Александар ги ослободил од страв оние што биле загрижени од толкувањето, уверувајќи
ги дека тоа се однесува на дејствувањата на Александар, кои, кога ќе бидат опеани
од храненикот и синот на Музите, многумина ќе пролеат пот. Моќниот народ Трибали бил населен преку планината Ајм. Кога Александар се спуштил кај нив кралот
на овој народ- Сирм, пребегал на Певк, еден остров на Дунав. Тој многу порано разбрал за походот на Македонците и се заштитил себеси и сé што било нејако по возраст или пол, со тоа што реката му станала заштита. Александар имал малку кораби, а искачувањето на стрмниот брег било тешко и можело лесно да се спречи од
подготвениот и силен непријател. Така Македонците, без да ја свршат работата, се
повлекле, задоволни со тоа што пред неколку дена нанесле пораз; зашто пред тие
да дојдат таму, нападнале друга трибалска војска и погубиле три илјади луѓе, а од
своите изгубиле одвај педесетина.
12. Бидејќи не го нападнал кралот Сирм, Александар го свртел нападот кон
Гетите, кои на другиот брег построиле четири илјади коњаници и десет илјади пешаци. На оваа опасност не се изложил толку од некаков интерес од оваа војна, колку од желба за слава и за да може да се гордее дека ја преминал најголемата река во
Европа, иако ја бранеле најжестоки племиња. Така, со коњаници, колку што можеле да се сместат во четири кораби, дел од пешадијата на сплавови, а такви имал
многу, а останатите на кожни мешини ја префрлил војската. Гетите, престрашени
од ненадејниот притисок од Македонците, зашто, реката ја преминале под заштита
на ноќта, а на брегот каде што се упатиле имало многу житни посеви, отпрвин одвај можеле да го задржат налетот на коњаницата. Кога потоа Никатор настапил со
фалангата, со разбиена трка го нападнал градот којшто од реката бил оддалечен
околу четири илјади чекори; наскоро навалил и Александар одвлекувајќи ги жените и децата, а останатите им ги препуштил на победникот. Кралот заповедал тие да
бидат одведени кај Мелеагар и Филип; потем го разурнал градот и на брегот на реката посветил жртвеник на Јупитер, Херкул и на самиот Истар (Дунав) којшто му
бил наклонет додека овај го преминувал и истиот ден ја вратил војската назад, постигнувајќи победа без крв“.(Мелеагар=меле а гар=жар, Р.И.)
Се истакна: „Така, со коњаници, колку што можеле да се сместат во четири
кораби, дел од пешадијата на сплавови, а такви имал многу, а останатите на кожни
мешини ја префрлил војската“. Бидејќи Дунав не бил преминливи, што го потврдил
и Густав Вајганд (1924), никогаш немало инвазија на тн.Словени. Всушност, вакви
биле Јустинијановите Склавини, области. Се кажа и: „на брегот каде што се упатиле имало многу житни посеви“. Тоа било можно само во 15 век. Ова може да се
потврди со наводите на Херодот (5 век п.н.е.), Хадријан (2 век н.е.),Прокопиј (6 век
н.е.) итн. Значи, делото на Квинт Куртиј Руф било од 15 век, кога било и печатено.
„Потоа кај него дошле пратеници од соседните племиња и од кралот Сирм,
со дарови од она, што кај нив се сметало за вредно. Исто така и Германите, кои се
населени од изворот на Дунав до Јадранско Море, и тие испратиле пратеници, зашто Дунав извирал во Германија и тие самите на мајчиниот јазик го нарекувале Данубиј. Александар, восхитен од величината на нивните тела и веселоста на духот,
ги прашал од што најмногу се плашат, сметајќи дека неговата сила им предизвикува ужас и дека тие ќе го потврдат тоа. Тие му одговориле дека од ништо не се плашат многу, освен, случајно да не се урне небото врз нив, и дека најмногу го ценат
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пријателството со храбри мажи. Александар, повреден од неочекуваниот одговор,
помолчал малку и потоа рекол само дека Германците се дрски, но сепак, како што
барале, склопил сојуз со нив. На Сирм и на останатите им дал мир. Сметал дека во
овој поход стекнал доволно слава и пак го свртел вниманието кон персиската војна,
од каде што со помала опасност се очекувала поголема добивка“
Се наведе: „Исто така и Германите, кои се населени од изворот на Дунав до
Јадранско Море, и тие испратиле пратеници, зашто Дунав извирал во Германија и
тие самите на мајчиниот јазик го нарекувале Данубиј“. Бидејќи до Јадранско Море
биле Венетите, Германите владееле до Јадранско Море преку католички Рим. Меѓутоа, името Германци со католички Рим биле за време на Отон I, кој со Самоил и
еден негов брат разговарал на склавински јазик,оти Склавини=тн.Словени имало до
реката Рајна. Види Фредегар (7 век) и Бонифација (8 век), во моите книги. Да не се
изуми, дека Келтите во никој случај не смеат да се истоветат само со Германите.
Се кажа и: „Сметал дека во овој поход стекнал доволно слава и пак го свртел вниманието кон персиската војна, од каде што со помала опасност се очекувала
поголема добивка“. Ваква состојба не било пред и по Александар, пред и по Христос, ниту пред и по крстоносните војни, затоашто Континентот уште се донаселувал.
„Познао е дека Александар го прекорил за тоа вујко си Александар од Волос, зашто малку по војувањето во Италија се измориле; тој се жалел дека не е иста
судбината на двајцата и рекол дека нему му паднало во дел да се бори со мажи, а на
Александар со жени. Принцовите на Тракија и сите оние за кои се чинело дека се
можни учесници во преврат, а немаат средства и смелост за тоа, ги отклонил со тоа
што, божем укажувајќи им чест, ги зел како свои соборци против Персијците. Откако ги остранил главешините на разните партии, верувал дека останатите нема да
се осмелат да преземат нешто без своите првенци. Кога се враќал во Македонија
преку Агријанците и Пајонците, му било јавено за бунтот на Илирите. Бардил, крал
на многубројните народи од пределите во коишто имало многу јаглен, исто така
многу жестоко напаѓал на Македонија, сé додека не бил победен од Филипа во една
голема битка; подоцна, кога ја возобновил војната, неговите сили биле наполно разбиени и тој допуштил да падне под власт на победникот. Но тој бил веќе кон крајот на животот, зашто веќе се ближел кон деведесеттата година. Но неговиот син
Клит зборувал дека токму сега дошло погодно време повторно да се стекне слободата, додека Александар е задржан со оружјето на најжестоките племиња отаде од
Дунав; тој ги поттикнувал водачите на народот да земат оружје и да случат сојуз со
Главакија, кралот на Илирите, кои се наречуваат Тавлантии. Еден друг народ,
Автариати тргнал исто така да ги нападне Македонците, но Лангар, кралот на Агријанците, кој му бил верен на Александар, побарал нему да му биде препуштена таа
грижа; го убедил дека тој ним во татковината ќе им создаде такви грижи, така што
ќе престанат да ги вознемируваат Македонците и ќе се свртат да си го бранат своето. Кралот го пофалил и го почестил со величествени дарови младичот и го пуштил
да замине, дури му ја ветил за жена и сестрата Кина, којашто татко му, откако ја земал Илирија му ја беше дал за жена на Аминта. Агријанецот го исполнил ветеното,
но се разболел и не можел да ужива во договорената награда, зашто набргу потоа
умрел“. (Главки=Глауки; глаук=глауч=гла уч=учи; ауч=а уч=учи, Р.И.)
Склучување бракови кај античките Македонци како кај етничките Македонци. Значи, истоветни традиции на антички=етнички Македонци. Сé си останало.
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Тој пиши: „зашто малку по војувањето во Италија се измориле“. Секогаш
Македонците мислеле само на Исток, на Изгрејсонце. За на Запад и за Италија само
по 1054 година, никако порано. Значи, делото било само католичко, фалсификат.
„Така, бидејќи Автаријатите биле задржани настрана, без војување се дошло
до Пелиј, град на Десаретија, надвиснат над реката Еордаик. Непријателите се преправале дека посакуваат битка и божем намераваат да ги соединат четите, па жестоко протрчувале надвор од утврдувањата. Но пред да можат да ја започнат битката се разбегале, иако претходно ги биле зазеле погодните места од каде што можеле
да го спречат непријателот; тоа биле шуми и ритчиња. Таму, пред очите на Македонците се појавила страшна глетка; три момчиња и исто толку девојчиња лежеле расфрлено заклани со три црни овна; варварите со безбожен обред ги принеле нив како жртва на своите богови, за да им влејат храброст на оние што ќе се борат; но божеството- одмазник за злосторните намери наместо храброст им внушило лудило.
Кралот одлучил да изгради надоврешен ѕид,за да ги држи затворени меѓу ѕидините,
додека на следниот ден не пристигне Главкија со силни чети Тавлантии. И така тој
размислувал како безбедно да се повлече, откако ја отфрлил надежта дека ќе го заземе градот. Меѓутоа, Филота со добитокот од логорот и под заштита на коњаницата испратил жито и разбрал дека неговите се во неволја, зашто Главакија ги беше
зазел ритчињата, опколени со полето, а бил решен да ја сврши работата. Значи, за
да го спречи излегувањето на граѓаните, тој оставил дел од војската во логорот, а со
останатите чети бргу си заминал; бидејќи Илирите биле престрашени, тој своите ги
прибрал неповредени. Но кога намеравал да замине, му се заканила голема опасност: овде река, таму ридишта му го попречувале патот.Затоа тој го напуштил тој пат,
кој на некои места одвај можел да пропушти четири вооружени војници; и Главкија
и Клит на планинските ридови поставиле големи чети тешко вооружена војска, кохорти од стрелци и фрлачи со прачки. Алекандар поставил и двеста коњаници на
обете крила од фалангата и заповедал да се кренат копјата; наскоро, откако бил даен знак како да намераваат да извршет напад против непријателите, оружјето го насочил напред, свртувајќи ги час на левата, час на десната страна“.
Овде се наведуваат Десарети, кои биле Бриги, што важи и за други, итн.
За Б.Вукушиќ: „Елијан, грчки учител на говорништво во Рим (3. век н.е.) соопштува, скоро илјада и пол години после падот на Троја, дека овој јазик припаѓал
на илирските Бриги, сродници на Дарданците од семејството на древните Пелазги“.
Љубомир Домазетовиќ,6 на стр. 63, пиши: „Стефан Византиски7 во своето
дело ја оспорува теоријата на Страбон за локацијата на Троја во Италија и Шлимановата (подоцнежна) теорија за локацијата на Троја во Мала Азија. Во својот опис
за уништување на Илиј и градењето на Рим, наведува: ‘Илиј е заземен на следниот
начин: градот бил во земјата на Ахејците, во соседството на Пелопонес, западно од
Македонија, во земјата Европа... Во тоа време младичот, еден од градските принцови, отишол во градот Солун, кој се наоѓа на исток од Македонија, во потрага по забава, а градското благородништво убаво го примило...’ “. (Во моите книги, Р.И.)
Значи, Бригија=Европа, илирски Бриги, што се совпаѓа со наводите на Херодот, каде се протегала Бригија=Брзјакија. Бидејќи Елијан (3 век н.е.) и Стефан Ви6

Љубомир Домазетовиќ,„Античка Македонија“, 2002, Београд, македонско издание на македонски.
„Стефан Византиски, географ од X век, „Историја кавказких Албанаца“ I, Oxford University, Лондон, превод Дорест“.Овој податок за прв пат го видов кај Прајс,од кого го превзел и Љ.Домазетовиќ.
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зантиски (6 век н.е.) говорат за исти бригиски=европски простори, а Бригите Квинт
Куртиј Руф воопшто не ги споменува, ракописот бил само многу после 6 век н.е.
„Откако со оваа измама ги залажал непријателите, бргу ја повел фалангата
напред, час насочувајќи ја кон повеќе бројни редови, а час, така разделена, повторно ја собрал; на крај, направил клин и го насочил кон левиот одред на Илирите. Тие
стаписани од брзината и опитноста на Македонците, ги напуштиле ридовите што
ги држеле и се разбегале кон градот. Малкумина дале отпор на едно извишено ритче, откаде што веќе преминала македонската војска. Откако и нив ги разбил, Александар го зазел местото со околу две илјади Агријани и стрелци, за да и биде заштита на фалангата, на којашто беше заповедал да ја премини реката. Кога ја согледал оваа ситуација, сега множество непријатели се упатиле кон планините со таа
цел, откако ќе го префрлат тешкото вооружување, да ја нападнат последната колона, со којашто, верувале, ќе премине самиот крал. Овој воопшто не се исплашил и
храбро ги прифатил оние што му иделе во пресрет; истовремено, фалангата кренала
голама викотница, како божем повторно, откако ќе ја премине реката, им доаѓа на
помош на своите. Со ова им внушила страв на непријателите, зашто кралот, водејќи
сметка што ќе се случи, препорачал, штом ќе се префрлат на спротивниот брег, веднаш да воспостават боен ред и тоа така, што левото крило, што е поблиску до реката и до непријателот, да биде прикажано што е можно побројно. И така, кога Тавлантиите ќе помислат дека сета војска навалила на нив, малку ќе се повлечат.
Откакого добил овој простор, Александар бргу ги довел своите до реката; кога стигнал таму, самиот тој меѓу првите ја преминал, а бидејќи непријателот се повратил
и ги напаѓал оние што го затворале бојниот ред, Александар ги распоредил фрлачките машини, што фрлаат стрели преку реката, и тргнал. Истовремено, оние што
веќе беа навлегле во реката, почнале да фрлат копја од средината на реката.
И така, без никакви загуби, останатиот пат го минале мирно. Изминале веќе
три дена, а непријателите како да се ослободиле од стравот од Македонците, па насекаде, без никаков ред, распрсотреле шатори, што е спротивно на војничкиот обичај, а не поставиле стражарски места и стражи, кога било јавено дека Македонците
надоаѓаат. Александар ги зел стрелците и Агријанците,како и една чета Македонци,
предводени од Парменион и Којн, па откако ноќе ја преминале реката, бргу се упатиле кон непријателот, откако претходно заповедал војската да го следи. Бидејќи
тие не го очекувале него, тој, за да не ја изгуби поволната прилика со тоа што ќе се
задржува, ја испратил напред лесно вооружената војска; веднаш потоа самиот тој
извршил напад и погубил многумина, зашто ги затекол полусонливи и без оружје;
многумина и живи ги фатил, а останатите ги натерал во бегство и ги гонел сé до
планините на Тавлантиите. Во таа мешаница, Клит се извлекол и избегал во градот
Пелиј. Потем, или поради тоа што овој град не бил добро утврден, или затоа што
немал доверба во храброста на своите, го запалил градот и заминал во прогонство
кај Тавлантиите.
13. Меѓутоа, низ цела Грција се раширил глас дека Александар загинал кај
Трибалите и што ја распалило надежта за преврат кај сите што биле противници на
македонската моќ. А тоа, исто така, е најголема несреќа во човечките работи, зашто
како на површен советник толку сесрдно се верува во она што сакаме да се случи,
така што упорната и нестрплива предрасуда на разумот може да ја отклони силата
на вистината во врска со постојаната состојба. Се изнашол некој кој тврдел дека го
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видел кралот опколен,и дека нема никакво сомневање дека тој во таа битка е ранет.
Сето тоа било ислушано со задоволство и било разгласено дека е отклонета опасноста од почетокот на големата несреќа за тебанската држава. Поттикнати од оваа
вест, некои од изгнаниците, за кои веќе рековме дека биле прогонети од Филипа,
предводени од Фојникс и Протит, ги погубиле македонските началници кои ја држеле Кадмеја и кои, не надевајќи се на никаква измама, излегле надвор од тврдината. Граѓаните бргу се приклучиле кон прекрасната можност за ослободување на татковината, ја опсадиле караулата и ја опколиле со двоен насип и ров, за да не може
да им се дотури храна или помош. Потоа биле пратени пратеници, во облека на молители низ државите на Грција, кои молеле да не се допушти недостојно да им се
одземе веќе повратената слобода на оние кои ја посакуваат.
И Демостен, со старата омраза кон Македонците, ги поттикнувал Атињаните веднаш да донесат одлука и да испрата помош; сепак, помошта не била испратена, зашто со ненадејното доаѓање на Александар се чинело дека поразените треба
да ја очекуваат наклоноста на судбината. Демостен со сопствена војска им помагал
на Тебанците и им доставил без никаков надомест големо количество оружје. Вооружени со ова, оние што го изгубиле своето оружје, бидејќи Филип им го беше
одзел, жестоко се спротиставил на посадата на војниците. Исто така, значителна чета Пелопонесијци дошле до Истмус. Кога Антипатар, којшто во меѓувреме, додека
кралот бил отсутен, управувал во Македонија, испратил барање до нив, да не ги соединуваат своите намери спротивно на заедничкото решение на Грција со веќе докажаните непријатели на Александар,тебанските говорници се приклучиле кон ова.
Бидејќи народот бил трогнат од милосрдие кон војниците, нивниот војсководец
Астил, по род од Аркадија,започнал да одлговлечува, и тоа не толку од тоа што бил
исплашен од тежината на потфатот, колку од алчност, за да добие поголема награда
од оние, на кои им се брзало и кои поради некоја нужност биле неспокојни. Тој побарал десет таленти, но бидејќи Тебанците не му ги дале, тој, за да остане мирен, го
изнудил тоа од оние што ја подржувале македонската партија. Така пропаднала
надежта на Тебанците за помош од Аркадијците. Сепак, Демостен со пари ги одвратил да не пратат други чети од Пелопонес против Теба. Имено, се зборувало дека
тој од Персијците добил триста таленти, што ги употребил за да го изложи на потсмев потфатот на Александар“.
Авторот говори за: „И Демостен, со старата омраза кон Македонците, ги поттикнувал Атињаните веднаш да донесат одлука и да испрата помош“. Значи, се работи за народ Атињани, никако Еладци, оти ваков народ и никогаш немало. Ова
било поради што Елада никогаш не била држава со еден владетел, туку град-држави, секоја со посебен владетел. Сите тие биле Хелени, а Македонците Варвари. Демостен за Филип велел Варварин. Во Атина се говорел само варварски=пелазгиски.
„Кога сето ова му било соопштено на Александар, ја повел војската покрај
Еордеја, Елимијотида, Стихајските и Пириајските стени и на седмиот ден откако
кренал од Пелиј, стигнал до тесалискиот град Пелен. Потоа, по шест дена дошол до
Бојотија; наскоро потоа заминал за Онхест, којшто од Теба бил оддалечен околу
шест илјади чекори. Меѓу сите овие собитија Тебанците својата држава ја управувале повеќе со храброст, одошто со мудрост, зашто воопшто не знаеле што се случува. Тие верувале дека македонските војски се во Пилите, а тоа дека доаѓа самиот
крал толку ги надминувало нивните надежи, што поскоро тврделе дека на чело на
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војската стои друг Александар, син на Ајроп. Кралот го поставил логорот до светилиштето на Јолај, што се наоѓало пред портата Пројтида; одлучил да им даде време за покајание. Оние пак извршиле пробив и дојавале до позициите на Македонците; неколкумина убиле, а останатите ги протерале од местото. Кога дошле до самиот логор, лесно вооружената војска го одбила по заповед на кралот. На следниот
ден, тој ја доближил војската до портите што биле пат за оние кои оделе во Атика
за да бидат на услуга на неговите војници, што биле затворени во тврдината; но сé
уште не бил сигурен дека ќе им прости за грешката“.
Се говори за Пелопонес, Атика..., но не за Елада: тн.Грција=тн.Византија.
„Но ноќта, прогнаниците и оние преку кои тие биле повикани назад, ги оневозможиле оние што се залагале за мир. Сите тие откако изгубиле секоја надеж за
спас ако Македонците го заземат градот, повеќе сакале да пропаднат во урнатините
на татковината, одошто со својата сопствена пропаст да го откупат нејзиниот спас
и затоа, за своите цели придобиле некои од Бојотархите. Колкаво било безумието
на овие луѓе може да се согледа и од тоа што кога Александар побарал да се предадат виновниците за одметнувањето и дека со само две глави ќе може да ја искупат
сете несреќа за државата, тие се осмелиле да ги побараат Филота и Антипатар, најдобрите пријатели на кралот, и преку гласник да објават: ако некои сакаат да ја повратат слободата на Грците со великиот крал и со Тебанците, а против тиранинот,
тие во Теба ќе најдат прибежиште. Но градот не бил нападнат само по заповед на
Александар туку, како што кажува Птоломај (а некои поинаку велат)- Пердика, кој
командувал со оној дел од логорот- што напаѓал на непријателскиот насип со којшто била опколена Кадмеја, без да го дочека знакот за борба извршил напад врз непријателот, и откако го зазел утврдувањето, се судрил со непријателот и со својот
пример го поттикнал и Аминта, кој со својата кохорта бил распореден близу до него, да се осмели и тој да го направи истото. Наскоро и Александар, плашејќи се за
своите стигнал на помош со сите расположливи средства; заповедал лесно вооружените војници да извршат јуриш и да им пружат на своите, а самиот тој со останатата војска застанал пред насипот. (Кохорта=ко хорта=хората=х ора та, Р.И.)
Откако се развил лут бој,Пердика, додека се обидувал да продре повнатре на
насипот, бил тешко ранет и биле изнесен од битката; многумина од критските стрелци, заедно со својот водач Еврибота, загинале. Тебанците упорно ги гонеле разбиените војници и ги следеле оние што бегале кај Александар. Таму, кралот ја построил фалангата, ги нападнал растурените и измешаните редови на непријателот;
веднаш се сменила воената среќа и Тебанците ги обзел толку голем страв, така што
дури заборавиле да ги затворат портите низ кои се повлекле во градот. Истовремено, оние што ја држеле Кадмеја се разбегале кон селата под тврдината. Така, најславниот град во Грција во еден ист ден бил нападнат и заземен. Познато е дека
овде не е пропуштен ниеден пример на жестокост; заедничка смрт ги проголтала и
мажите и жените; немало никаква поштеда од убивање и на деца. Ова бесчестие го
извршиле Фокијците, Платаенците, Орхоменците и Теспијците, кон кои некогаш,
кога тебанската држава била моќна, силата на оваа соседна држава претставувала
гибел за сите нив.Македонците, невообичаено за военото право, не пројавувале жестокост. Нејсетне било прогласено да се воздруваат од убивање, но дотогаш веќе
изгинале шест илјади луѓе. Останатите биле заробени, а тоа биле илјада слободни
луѓе.
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Од сиот плен, Клитарх кажува дека биле собрани четиристотини и четириесет таленти;други пак кажуваат дека тие пари се добиени од откупот на заробените;
сто таленти, што Тесалците им ги должеле на Тебанците, Александар дал да ги земат сојузниците Тесалци. Малкумина,за кои се знаело дека се противеле на војната,
го избегнале ропството; исто така- свештениците, чие гостопримство го користел
Александар или татко му.Од останатите, Тимоклеја ја раскажал приказната за цената на еден благороден чин, со кој, заедно со слободата, си стекнал слава кај потомството. Меѓу Тракијците, кои војувале заедно со Александар, имало некој предводник на коњица, кој силувал некоја жена и се заканувал и ја застрашувал да му каже
каде ги скрила своите скапоцености.Таа,погодена не толку од загубата на богатсвото, колку од повредата на честа, ја свртела алчноста на варваринот во приликата за
одмазда; му покажала една јама и го излажала дека таму го скрила своето богатсво.
Кога човекот желно се загледал во јамата, таа го турнала со нозете во јамата и врз
неа нафрлила камења; тој напразно се обидувал да се извлече од тесното и длабоко
место.
Фатена од соборците на убиениот, била донесена пред Александар за да биде казнета поради убиството на предводникот. Кога кралот ја запрашал која е и за
каков злостор е донесена, таа со бестрашно лице и глас му рекла дека е сестра на
оној Теаген, кој како заповедник на Тебанците загинал за слободата на Грција и дека одмаздувајќи се за насилството, што било извршено над неа, таа го убила сквернителот на нејзината чест: ‘Ако заповедаш’, му рекла, ‘со мојата смрт да се одмаздиш за него, ќе треба да знаеш дека за една честита жена, на која и е нанесен срам,
ништо не е побезначајно од животот и, колку и да брзаш да ми го уништиш, јас сепак доцна ќе умрам, зашто го преживеав срамот на татковината’. Александар, кога
разбрал во што е работата, досудил дека Тракиецот со право бил убиен и објавил
дека тој се противи на тоа да се силуваат благородни жени: заповедал жената да биде пофалена и ослободена, заедно со сите што биле во родбински врски со неа;
исто така им дал можност секој од нив да си замине таму, каде што сакал. Ги поштедил и потомците на Пиндар, во чест на поетот, кој во своите песни го отпевал
прадедото на Александар и забранил да се запали неговата куќа. Затоа тој не ја сакал само постојаната доблест туку од почит кон великите луѓе со добрини ги почестил и нивните потомци. Имено, и подоцна, кога во последната битка го победил
Дареј, дел од пленот им пратил на Кротонците, зашто кога во времето на Ксеркс
другите грчки колонии изгубиле секаква надеж за Грција,тие под водство на Фајлос
испратиле кај Саламина една трирема; ги обдарил со дарови и почести и Платаенците, зашто кога Грците војувале против Македонија, нивните претци им го подариле своето поле. (Не Грци, туку Хелени, Р.И.)
14. Многу претсказанија го најавиле овој пораз на Тебанците. Три месеци
пред пред да пристигне Александар во светиплиштето на Керера, што уште ја нареуваат Тесмофора, била видена црна пајажина којашто, во времето кога била битката кај Леуктра, во која Тебанците имале извонредно многу среќа, се појавила како
бела. Освен ова, во времето на доаѓањето на Македонците, статуите на форумот
биле испотени, а од езерото кај Онхест се слушало жалосно мукање и реката Дирке,
по којашто течела чудна крв,требало да ги престраши упоритите,да не ги уништила
надменоста оние што биле решени да се предадат на својата судбина. Зашто тие,
угледувајќи се на славата од своите претци, од чијшто обичаи, впрочем, многу биле
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оддалечени, па надевајќи се на истата судбина, но со понакво умеење, ја забрзале
пропаста на татковината; зашто тие не се исплашиле да се спротистават на триесет
илјади пешаци и три илјади коњаници, да застанат наспроти онаа толкукратно победничка, ветеранска војска со нешто повеќе од десет илјади вооружени војници.
Впрочем, Александар, откако го зазел градот, изложил пред сојузниците како ќе
постапува со него.
Меѓу сојузниците имало Фокијци и многумина Бојотијци, кои со Тебанците
често имале тешки недоразбирања и на кои Тебанците им нанесле големи штети.
Тие мислеле дека, додека постои Теба, тие ниту ќе ја задоволат својата омраза, ниту ќе се чуствуваат безбедни. Нивното мислење било дека треба да се разурнат ѕидините и зградите, а полето според одлуката на кралот, да се подели меѓу победниците. Така, само за еден ден било откинало од сред Грција градот што бил славен
не само по многу прочуени мажи туку и тој, што себеси се сметал за роднина на боговите, откако истите ги имал за жители околу осумстотини години по пророштвото на гавраните. Зашто кога некогаш Бојотијците биле прогнати од племето на Тројанците и Пелазгите, било претскажано дека по четврина од времето, кога сакале да
најдат татковски пребивалишта, требало да гледаат на кое место ќе бидат видени
бели гаврани.И така, кога дошле до градот Арн во Тесалија, виделе орли, што некои момчиња ги премачкувале со гипс и тука се задржале.
Градот бил разурнат на свиреж од лаута, како што Лисандар пред шеесет
години ја разурнал Атина. Сепак Александар заповедал да стојат настрана од храмовите и светите згради; бил загрижен да не го стаса некоја несреќа поради невнимание. Покрај вродената почит кон боговите, го загрижувала и религијата, зашто
некои војници, кои отишле да го ограбуваат светилиштето на Габирите, што се наоѓало пред градот, загинале од ненадејна олуја, проследена со громови и молњи.
Сочувани биле исто така сликите и статуите на боговите или на луѓе кои се истакнувале со својата доблест, а биле поставени на јавни места; се споменува уште дека имало и такви луѓе, кои, во уплавот, кога градот бил заземен и ограбен, скриле
злато во диплите и наметките на статуите и дека тоа злато било пронајдено сочувано, кога по дваесет години Касандар, синот на Антипатар ја возобновил Теба.Се верува дека тој тоа го направил толку од сожалување кон бегалците, колку за да ја намали славата на Александар, кого што го мразел. Но иако ги возбновил старите ѕидини на градот, сепак не можел да ги поврати старите обичаи, ниту пак среќата на
градот; Теба никогаш повеќе не се издигнала и подоцна, така малку окрепена, често
бивала погодена од бројни несреќи, така што денес одвај има вид на мало градче“.
Се говори за Теба „денес одвај има вид на мало градче“. Ваква состојба била
во 15 век нова ера и со Атина и други места во Елада, никогаш Грција.
„Велат дека Александар подоцна се покајал што, откако ја разурнал Теба,
како да го искорнал другото око на Грција. И подоцна, убиството на Клит и нерасположението на Македонците, кои упорно го одбивале походот во внатрешноста
на Индија, тој ги толкувал како гнев на Отецот Либер, кој го казнувал на овој начин
поради навредената татковина. Имало и такви, кои верувале дека и самата смрт на
Александар, којашто настапила поради опијанетост од вино, е одмазда на Бах.
Кога овие работи ги свршил вака, испратил луѓе во Атина да бараат да му се
предадат говорниците,кои не престанувале да го подбуцнуваат народот против Македонците, или, ако им е тешко да ги предадат; нека очекуваат иста награда за не-
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послушност, за што пример гледаат во несреќата на Тебанците. И така, кога Фокион, кој имал многу голем авторитет кај народот поради непорочниот живот, велат дека не треба да се предизвикува гневот на младиот победник и ги поттикнувал
оние што биле во многу голема опасност да не се двоумат да го дадат животот за
спасот на татковината, подражувајќи го примерот на ќерките на Леј и Ерехтеј.
Демостен, кој бил прозван по име, станал и рекол дека Атињаните се лажат
ако веруваат дека, предавајќи малкумина, ќе можат да ја остранат опасноста и дека
итрите Македонци ги бараат токму оние, чијашто будност им е најомразена и најсомнителна; кога ќе бидат отстранети чуварите на сеопштата слобода, тие ќе се
втурнат, како волци на овците што кучињата ги напуштиле, во незаштитената и небранета држава. Демостен зборувал уште многу други работи против Македонците
и сметал дека со право не треба да има прошка за нив. Кога Филип бил убиен, Александар бил инцијатор на Павсаниј да му се подигне мало светилиште и да се одржат молепствија при жртвопринесувањето на боговите, како и да се одредат и други свечености за да се погрижат да се одбележи исклучителната радост. Демостен
го нарекувал Александар час детиште, час со зборот што означувал чудовишно лудило- Маргит. Поткупен со персиско злато, тој бил факел и поттикнувач на речиси
сите војни што Грците ги воделе против Александар и неговиот татко Филип. Тој
го поттикнал Атала, кој бил најголем противник на Александар, ветувајќиму го сојузништвото на Атињаните, јавно да му објави војна на кралот. А и државата на
Атињаните не била помалку виновна, зашто ги отстранила статуите на Филип; биле
кажани и многу други работи, коишто неукиот и лесно поведлив народ, не водејќи
воопшто сметка за иднината радо ги направил според мислењето и наговорот на
малкумина.
Но ништо од она,што упорито и настојчиво го направиле,не го навредиле толку кралот, колку превртливоста на Тебанците, кои, избегани од урнатините на татковината, спротивно на неговата одлука биле прифатени во Атина и Атињаните,
споделувајќи ја нивната болка поради општата жалост, приредиле и свечености на
мистерии, што во чест на отецот Бах се слават секоја година. Но поради желбата за
војна со Персида, тој повеќе сакал да им прости на Грците за навредата што му ја
нанесле, одошто да ги казнува. И така, кога Демад, кој му бил мил и драг на Филипа, му ги пренел молбите на државата, тој им простил на Атињаните; ги задржал
само Демостена, Ликурга и останатите што ги беше барал; само Харидема го пратил во прогонство. Тој се прибрал кај Персијците и им бил од голема полза, сé додека по заповед на Дареј не бил убиен поради премногу слободниот јазик. Исто така и други видни мажи го напуштиле градот од омраза кон кралот и заминале кај
неговите непријатели, а со тоа им причиниле големи тешкотии на Македонците.
После овој налет и трка на собитијата, во Грција не останал никој кој по Тебанците, чиешто тешко вооружување некогаш било прочуено, и откако Левкадија
била освоена, би имал доверба во своите сили и во своите тврдини. Зашто тој со
глад ги покорил Левкадијците, кои биле жестоки поради положбата на својот град,
преку долготрајна опсада, лишувајќи ги од храна; штом ги освоил малите тврдини,
кои се наоѓале во околината, тој допуштил некои луѓе да влезат во Левкадија, но
бидејќи секој ден множеството се зголемувало, тој ги исцрпел сите нивни резерви
од храна. И од Пелопонес дошло пратеништво за да му честитаат, бидејќи, според
убедувањата, завршиле војните со варварите, а тој ја накажал непромисленоста и
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надменоста на некои од Грците. Тие му изложиле дека со смрт ги казниле Аркадијците кои се кренале да им пружат помош на Тебанците, како и војсководците на
чијшто поттик нив ги обзел толкав бес, а Елејците го допуштиле враќањето на своите бегалци само поради тоа, што овие му биле драги на Александар. И Ајтолите се
извиниле што во големите немири во Грција и нивниот народ не останал настрана
од новите стремежи. Мегаранците, на еден нов начин искажување почит, предизвикале смеа кај кралот и овие што биле околу него, изнесувајќи дека поради Александар и неговите добрини кон Грците, со одлука на народот од Мегара, државата сега веќе нему му припаѓа. Кога Александар разбрал дека дотогаш никој освен Херкул не ја имал таа чест, весело ја прифатил одлукта. На останатите им одговорил
дека нема ништо не му е поважно од мирот и безбедноста на Грција и, ако во иднина тие се воздржуваат од немири, тој лесно им простува за она што минало.
Но најмалку верба имал во Спартанците и затоа повторно ги вратил во Месена децата на Филијада, откаде што биле изгонети. Ахајската Пелена му ја предал
на Хајрон, а Сикион и другите градови на Пелопонес ги држел преку свои луѓе, кои
одблиску ќе можат да го набљудуваат однесувањето на Лакедајмонците. Сите тие
многубројни работи ги свршил за неколку месеци; во тој период тој со помалку напори ја завршил толку тешката војна, одошто другому би му требало само да ја подготви. Самиот признал дека таа победа ја должи на брзината на дејствувањето и,
кога го прашале на кој начин најмногу ги покорил Грција, тој одговорил; ‘Никогаш
воопшто не се двоумев за ништо’ “.(Само никогаш немало Грција, туку Елада, Р.И.)
КНИГА ВТОРА
„1. Во тоа време крал на Персијците бил Дареј, дојден на тоа достоинство
малку пред убиството на Филип, со помош на скопецот Багоас, бидејќи кралот Ох,
а подоцна и неговиот син Арс и сите од нивниот дом биле убиени, а самиот тој не
можел да претендира на престол, па му ја подарил власта на Дареј, надевајќи се дека овој вечно ќе му биде благодарен, зашто со таков дар сметан за недостоен за таа
чест, зашто и тој произлегувал од кралски род; чичкото на Ох, Остан, го родил Арсана, а Арсан Колмана. Имено Дареј така се викал додека не станал крал; но кога
седнал на престолот на Кир, според персискиот обичај се откажал од старото име и
посакал да се вика Дареј. Кога во војната, што Ох ја водел против Кадусиите, Дареј
бил виден како го убива непријателот, од кого бил предизвикан на борба; оттогаш
си стекнал голем углед за храброст. Од основачот на кралството- Кир, тој бил десетиот крал на Персијците. Имено, Ох го наследил татака си Артаксеркс, а Дареј дошол на престолот по Ох. Артаксеркс, синот на Ксеркс му го оставил кралството на
овега, а Ксеркс ги наследил татка си Дареја, кој бил роден од Хистана, откако во
Камбис се сотрел родот на Кир, со онаа прочуена завера на седумте Персијци, и им
ја одзел власта на Магите.
Под власта на овие кралеви персиската држава цутела во тек на околу двеста
и триесет години и тоа со чудесна среќа. Иако почетокот бил тежок, народот, ненавикнат на наслади, страсно се борел за слобода, слава и богатство. Како минувало времето, кога се чинело веќе дека се стекнале добивки од доблеста, ја запоставиле храброста; тие веќе не биле безбедни со своите сопствени сили туку со славата за моќ, стекната од нивните претци и со користење на богатството, со коешто со
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поголем успех се бореле против Грците, одошто со оружје. Најсетне, кога златото
им било од мала полза против Александар, а сега надворешна сила им опаднала и
требало да се потпрат на самите себе, тие скршени и ослабнати од наслади и омлитавеност не успеале да ја спречат загубата на својата среќа. Зашто само немаштијата ја поттикнува работливоста, а изобилието го следат раскош и бездејствие.
Значи, откако се слушнало за смртта на Филип, од чија што среќа и величие
биле престрашени, се ослободиле од стравот; потценувајќи ја младоста на Александар; сметале дека тој ќе биде задоволен, ако може безбедно да си се шета низ Пела.
Но кога започнале да стасуваат гласови за неговите војни и победи и сé нови и нови
работи, многу се исплашиле од младичот, кога дотогаш го потценувале и најгрижливо почнале да се подготвуваат како за жестока и долготрајна војна. И бидејќи
од претходните искуства научиле дека азискиот војник не му е рамен на европскиот, испратиле собирачи на војска во Грција, кои довеле околу педесет илјади млади
платеници. За предводник на овие војски бил назначен Мемнон од Родос, којшто во
многу претходни војски ја докажал својата верност и храброст кон Персијците. Тој
бил испратен да го заземе Кизик; со забрзан марш преку Фригија, која е поврзана
со Троада, тој дошол до планината Ида, која со самото име ја покажува природата
на својата положба; имено, старите, местата со густи дрвја ги нарекувале иди. Оваа
планина е повисока од другите планини кај Хелеспонт. Во средината на планината
се наоѓа една пештера, што станала славна поради некој религиозен страв, предизикан од приказните, зашто се прикажувало дека судијата- Тројанец8 токму тука ја
видел убавината на божицата9, зашто тој по заповед на татка си бил оставен и израснал на планината Ида. Се зборува дека таа истата е татковина на Идејците Дактили кои први, откако Великата Мајка ги научила, ја изнашле двојната употреба
на железото, што било исто толку полезна утеха за нуждата и напорите во животот,
колку што било најстрашно орудие на бесот“.
Се истакна: „научиле дека азискиот војник не му е рамен на европскиот“...
“со забрзан марш преку Фригија“. А Фриги биле Бригите, кои ги создале Анадолија
и Ерменија. Кај авторот Бригите воопшто не постојат. Па тие постојат дури и во 16
век кај Марин Барлети (16 век).Значи, очигледно одбегнување на Бриги: Десарети...
Па да не се изуми, според Псаметих, Фригите биле постари од Египтјаните.
„Се раскажува уште и онаа приказна, достојна за почит, според која, околу
појавата на Кучето, додека во подножјето на планината вијат ветришта, на врвот на
Ида, воздухот е мирен, а велат дека, додека на земјата сé уште е ноќ, таму може да
се види сонцето и тоа не во вид на топка туку распрснато на голема широчина, божем со спротиставени огнови ги обгрнува двете страни на планината, малку по малку огновите се соединуваат и кога веќе зората се приближува, исполнува простор
малку поголем од еден југер10; малку потоа, светлината се собира во вообичаениот
круг и го минува определениот пат. Јас верувам, дека воздухот, стегнат од ноќниот
мраз, а бидејќи немало ветер да го растури, неопределениот облик, нашироко распрснат, пред очите прикажувал лажно чудо сé додека воздухот, малку по малку со
силата на топлината не се распрсне и така ослабнат не го добие видот на круг на
ѕвездата. Зашто кога небото е ведро и видливо, зраците се прекршуваат; кога во8

Парис. Дополна: Парис=париш, со парење до род...Спореди со Вепар=ве пар, кој ја пари женката.
Афродита: Афродит=а фродит=продит=породит; Африка=а фрика=прика, пирика,жешко, паприка.
10
Мерка за површина: југер=ј угер=угар=у гар=жар, кој се остава необработен, на сонце, да се печи.
9

48
здухот е стегнат, тој ги запира прифатените зраци и кога ги фрла во пештерата, ги
растура со посилен сјај.
Во подножјето на Ида, Кизикенското Поле навлегува во Пропонтида; самиот град се наоѓа во средината на островот и со двоен мост е поврзан со копното. Но
таа работа Александар подоцна ја направил. За време походот Мемнон, островот се
обиколувал со кораби. Кога Мемнон, со својот ненадеен напад воопшто не ги престрашил Киѕикените, зашто граѓаните храбро ги бранеле ѕидините, тој непријателски ја опустошил областа и оттаму собрал голем плен, без воопшто да биде спречен
од македонските војсководци. Пармениот го напаѓал градот Криниј во Ајолида и ги
одвел во ропство неговите жители. Потоа ја преминал реката Каик и го нападнал
богатиот град Питан, којшто бил мошне погоден поради двојното пристаниште да
прифати војска од Европа. Но поради брзото доаѓање на Мемнон, опсадата веднаш
била прекината. Потоа Калас со не многу голема македонска и наемничка војска
дејствувал во Троада, се судрил со Персијците, но бидејќи неговата војска била помала од непријателската, се повлекла во Ројтеј.
2. Меѓутоа Александар, откако ги средил работите во Грција, се вратил во
Македонија; со пријателите се договорил на што треба да се внимава и што треба
да се уреди, ако некој посакада им наметне некоја голема опасност. Антипатар и
Парменион, кои и по возраст и по достоинство се истакнувале меѓу останатите, го
проколнувале да не го полага спасот на целото кралство само во еден човек и на неизвесносите на судбината; поскоро нека се потруди за своето потомство и отако ќе
ја зацврсне безбедноста на татковината, тогаш да размислува за нејзиното проширување. Зашто, освен Александар никој не преостанал од родот на Филипа, кој би
бил достоен да владее; потомството на Клеопатра било сотрено од Олимијада, а
Аридеј, поради подлоста на неговата мајка и неговиот помрачен ум, го сметале за
срам на Македонија.
Александар пак, сон него го фаќал, постојано мислел само на војна, слава и
победи. Тој рекол: ‘Вие треба да бидете чесни и да ја љубите татковината; не без
причина сте загрижени за нејзините интереси и неволји. Почнуваме дело, коешто,
ако само еднаш непромислено го преземеме, а исходот од нашиот потфат не обвини, задоцненото каење воопшто ништо нема да може да се поправи. Сега нашата
расправа, пред да ги разгрнеме едрата, се однесуваат на тоа, дали би сакале да пловиме или мируваме; бидејќи, ако се препуштиме на ветровите и брановите, сиот
наш пат ќе биде одреден според нивната пресуда. Затоа мене не ми е тешко што вашето мислење е поинакво од моето. Јас поскоро ја одобрувам вашата искреност и
ве молам исто да постапувате и за оние работи за коишто подоцна ќе се расправа.
Пријателите на кралевите, ако се достојни за тоа име, кога даваат совети, ја имаат
предвид не толку нивната наклоност, колку ползата и достоинството. Оној што мисли дека се случува нешто поинаку, одошто самиот крал сака да се случи, тој не го
поучува онего, когошто го советува туку го лаже.
Но и вие самите знаете што сакам јас, сигурен сум дека ништо помалку не
одговара на моите замисли, одошто одлагањето. Бидејќи сé што е варварско околу
Македонија веќе е покорено; искоренети се бутновите во Грција, а ние допуштаме
најсилната и најмоќната војска да ослабува од бездејствије; треба поскоро да ја одведеме во пребогатите предели на Азија, задоени со надеж да ја освоиме, зашто таа
веќе долго време сака награда од пленот на Персијците, за напорите, што ја исцр-
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пеа и за време на владеењето на татко ми и за време на моето трогодишно владеење. Царството на Дареј е сé уште ново, откако е убиен Багоас, со чијашто заслуга
тој кралува; тоа во нас вовлече сомнеж за жестокост и неблагодарност. Овие работи со омраза кон владетелите ги истакнуваат оние, што се покоруваат и стануваат
понебрижни во послушноста, па дури стануваат и ненаклонети. Зарем ние ќе седиме мирно додека неговиот авторитет јакне и додека дома ги средуваме работите,
тој одонде да и објави војна на Македонија ? Брзината има многу предности, кои,
ако ние се двоумиме, ќе ги стекне непријателот. Во потфати од овој вид, привичната духовна подготвеност е многу значајна и влече по себе; таа е секогаш пресретлива кон оној што освојува; зашто никој со двоумење не ја постигнал наклоноста
на посилниот; потаму, посилен е оној, кој објавува војна а не оној, што ја прифаќа“.
Квинт Куртиј Руф вели: „Бидејќи сé што е варварско околу Македонија веќе
е покорено; искоренети се бутновите во Грција“. Македонците биле Варвари, што
било и во 10, 11...век н.е., а во Елада отсекогаш се говорел само варварски јазик.
„А колку само ние ќе ја излажеме нивната надеж со опасноста од нашата проценка, зашто тие сметаат дека треба да ми се одземе мене, бидејќи сум млад, таа
чест, што највеликот цар, мојот татко по толку докази на својата храброст ја имаше
до пред својата смрт. Имено, собранието на Грците не ми ја додели власта за да седам во Македонија бездејствен и предаден на задоволства, без да водам сметка за
неправдите, што некогаш, па и неодамна му беа нанесени на грчкиот народ туку за
да бидат казнети неправдите на оние, кои нечесно и дрско, со најголема надуеност
без извршени и кон мене. Што да кажам за оние грчки народи, растурени ширум
Азија, потлачени од неподносливото ропство на разурените варвари ? И со кои молби, со кои докази неодамна Делиј Ефески се залагаше за нивната кауза, кога и самите си споменувате за тоа и затоа нема да го повторувам. Но ова секако е јасно;
сите тие, веднаш штом ќе ги видат нашите занимања, ќе преминат кај нас и бргу ќе
прифатат секаква опасност во полза на своите ослободители и истомисленици, а
против неподносливите и несправедливи господари. И зошто сега ние, заборавајќи
на нашата храброст и на слабостите на непријателот се двоумиме да тргнеме против племињата, кои, ако би ги победиле со подолготрајна војна, тоа поскоро би било срамно одошто славно ?“.
Стои: „грчкиот народ“. Никаков таков немало, ниту еладски, туку само атински народ.Атињаните биле Хелени, според Хелиос=Илиос, Св.Илија=Перун=Зевс.
Дека никогаш немало грчки, ниту еладски народи, е и следниов негов доказ:
„Што да кажам за оние грчки народи, растурени ширум Азија“. Значи, тие биле само Хелени, митолошки, а од митологијата не преизлегувале народи.Да не се изуми,
дека Хелените, според Херодот, во Јонија биле Варвари. Пак, Варвари биле и Македонците за време на Теофилакт Охридски..., дадено во македонската историја.
„Во времето на нашите татковци, кога малубројните Македонци заминаа за
Азија, напразно им се спрориставија огромни непријателски војски; допуштија да
бидат одземени и ограбени Фригија, Лидија, Пафлагонија: секогаш кога посакаа да
ги спречат, беа убивани, за да си ги заситат непријателите, сé додека Агесилај не
беше повикан од своите да се врати назад,поради немирите што се јавија во Грција:
тогаш им беше допуштено да се соземат малку од големиот ужас, зашто беа престрашени и не знаеја што да преземат. Неколку години пред него, одвај десет илјади Грци, без водачи, без храна, со оружје си го отворија патот кон татковината од
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највнатрешните делови на Персија, преку толку непријателски народи, иако целокупната војска на кралот ги гонеше, како што со брат му Кир се бореше за кралска
власт и излезе како победник. Тие таа војска секаде, каде што ќе ги нападнеше, ја
разбиваа и ја натеруваа во бегство.Ние пак,на коишто со толкуте победи целата Грција ни се покорува, ние коишто најхрабрите од нив во бој ги погубивме или ги држиме во логор, ние ли треба да се плашиме од Азија, којашто само малкумина од
оние, што ние сме ги победиле, со срамни порази ја доведоа во тешка положба ?’.
Откако ги придобил за своето мислење сите останати, дотаму им го кренал
духот, така што сите се согласиле, дури и Парменион, кој најмногу сакал да се одложи војната; сега и тој сметал дека таа треба што поскоро да се забрза и дури доброволно го бодрел Александар. И така тогаш сета грижа била насочена кон забрзување на походот; кај Диос, а тоа е град во Македонија, изградил храм Јупитер
Олимписки, што бил востановен од Архелај, кој кралувал по синот на ПердикаАлександар. Исто така, им приредил свечени игри на Музите и тоа во траење од девет дена, според бројот на божиците. Потоа била приредена величествена гозба, во
еден прекрасно украсен шатор, каде што имало сто легла. Таму тој се гоштевал со
пријателите, војсководците и пратениците од државите. Исто така, заповедал на војниците да им се разделат жртвените животни и многу други работи со коишто денот, одреден за веселба да помине со свечена гозба и среќни знамења за војната,
што им престоела.
3. Пролетта ги собрал од секаде војските и ги префрлил во Азија; оваа војска
била посилна по дух, одошто по бројност.Парменион водел триесет илјади пешаци,
од коишто дванаесет илјади биле Македонци. Останатиот број го испратиле сојузниците и федератите. Околу пет илјади Илири, Тракијци и Трибали ја следеле оваа
војска; кон нив се приклучиле и илјада стрелци од Агријанците. Македонската коњица, којашто се состоела од илјада и осумстотини луѓе ја предводел Филота, а
Калас предводел исто толку коњаници од Тесалија. Од останатата Грција дошле сé
на сé шестотина коњаници, на чие чело Александар го поставил Еригиј. Клеандар
ја водел претходницата, што ја сочинувале деветстотини луѓе и биле составени од
Тракијци и Пајонци. Александар не се двоумел една ваква војска, снабдена со храна за само триесет дена, да ја спротистави на бесчистелните варварски чети. Тој
имал доверба во своите, кои старееле победувајќи и со силата на својот дух, како и
со искуството во оружјето биле несовладливи. Со дванаесет илјади пешаци и петстотина коњаници го оставил Антипатар да управува со Македонија и со Грција и
го задолжил непрестајно да собира војници во Европа, со кои постојано ќе ја обновува војската, пополнувајќи ги со тоа загубите во битките. За себе го задржал само
ова, бидејќи сето останато го разделил на пријателите“.
Се говори за Илири, Тракијци, Трибали и Пајонци. Се кажа илирски Бриги,
а Бриги биле Десаретите...Се наведе и, според египетскиот крал Псаметих (7 век п.
н.е.), Фригите биле постари од Египтјаните,а Фриги биле Бриги. Марин Барлети (16
век) наведува и Бриги, а тие денес се Бриги=Брижи=Бржи=Брзи, Брзјак=брз јак. Во
4 век п.н.е. никаде ги нема, а тие биле носители на сé, што само по себе зачудува.
„Имено, сé што можело да го сочува величието на кралството додека тој е
отсутен,уште пред да се качи на корабите,го разделил меѓу неговите пријатели. Пердика не го прифатил пленот што му бил даван и кога го запрашал кралот, што тој
конечно ќе остави за себе лично, овој му рекол: ‘Истото ќе го земеме и ние, за да се
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бориме под твоите добри знамиња’. Многумина го следеле овој пример. Запрашан
каде е неговото богатство,Александар ја кажал вистината:‘Кај пријателите’.Секако,
коцката била фрлена за најважното, па се чини дека тој воопшто не згрешил кога
своето богатство што го имал го сместил токму таму; зашто, ако излезе како победник од оваа војна, тој ќе стекнел многу поголемо богатство, а ако би бил победен,
тогаш и тоа богатство ќе го изгубел; вака, меѓутоа, покрај себе имал поприврзани
служители. Од ова не остапувал многу ни кога запаѓал во голема нужда; тој продолжил да дарува и земја и запленет имот и враќање на оние, чиишто денови ќе дојдат многу подоцна.
Парите, оставени за потребите на војната, ако биде помалку, со нив располагал повнимателно. Зашто кога Филип бил убиен, во неговата ризница биле пронајдени помалку од шеесет таленти бележани пари, нешто малку сребрени и златни
чаши, а имало долг од околу петстотини теленти. Иако тој ја збогатил македонската држава со бележит подем, со рудници за злато кај Гренида (самиот тој ги нарече
Филипи) и тие биле така разработени, што од таму годишно се собирал илјада таленти, со постојаните војни, а не помалку и со својата дарежливост, ја исцрпил ризницата. Тој имал големи издатоци и за возобновување и изградба на Македонија,
бидејќи ја беше наследил како мошне сиромашна. Во почетокот на своето владеење
тој бил многу грижлив и многумина се сеќаваат дека кога одел на спиење, чашата
од педесет драхми злато ја ставал под глава. Неговиот син пак, сега го предизвикал
на војна кралот на Персида, кому што, кога заспивал пет илјади таленти му се чувале пред перницата, три илјади пред столчето, под главата, под нозете, на леглото
и пред личната спална му се чувале толку многу пари. Иако Александар, кон татковиот долг придавал уште осумдесет таленти, што самиот ги беше зел назаем, од нив
престанале одвај десетина. Но се раскажува дека и тие ги раздал, кога Тимотеј свирел на флејта за голема радост на војниците, кои се подготвувале да заминат да ги
освојуваат богатствата на варварите, а нему му искажувале безрезервна верност.
Вака, преку езерото, што според името на соседната планина го нарекуваат
Керкинита, а каде што тој ја имал флота, допловил до Стримон, а потоа дошол до
Амфипол и до устието на Стримон. Кога се префрлил преку реката, покрај планината Пангај, излегол на патот што води кон Абдера и Моронеја. Одлучил да се движи по брегот, за да биде заштита на корабите, што пловеле покрај него, во случај
Персијците да ги напанат, зашто тогаш тие ја имале власта над морето. Македонците имале скромна флота,а непријателот имал кипарски и феникијски кораби, опитни морнари, искусни во морепловството и најдобри веслачи. Македонија, бидејќи
од неодамна се стремела за превласт над морето, сé уште немала доволно кораби, а
сојузниците нерадо и давале. Дури и Атињаните, кога Александар од нив побарал
триреми, испратиле само дваесет, зашто нивните говорници им зборувале дека е
опасно, бидејќи, ако тој ја земе флотата, ќе ја употреби против оние што му ја испратиле. Оттаму тој се упатил кон реката Хеброн, ја преминал без тешкотии и стигнал во тракијската област Пајтика. Таму пак ја преминал реката што ја наречуваат
Мелана11 и на дваесеттиот ден откако тргнал од татковината, дошол до Сестон, којшто се надвисува над Хелеспонт, до крајните предели на копното; таму морето со
силни бранови се промолкнува и ја дели Европа од Азија. (Бранови=таласи, Р.И.)
11

Црна.Меѓутоа,тоа не е истогласно,како Керкинита=керкинита=керк ин ит а:ин и ит=тн.словенски;
Девојка=кора; кораби=корави=кора ви, хора; кохорта=ко хорта=хората: девојка=кора како (ко) ора.
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Имено, Македонија ја има до себе Тракија, а таа пак, протегајќи се на исток
би допирала до Азија, да не е од двете страни одвоена низ средина со морето; од
десната страна граничи со Хелеспонт, а од другата Босфор, што го наречуваат Тракиски, го дели Византиј од Халкедон. Меѓу овие теснини се протега кон Пропонтида на поширен простор, покрај Битинија и пределот Понт. Под Битинија се наоѓа
Мисија, а потоа доаѓа Фригија; Лидија допира до Фригија и тие се далеку од морето. Во внатрешноста, ширните простори ги населуваат народи славни по плодност
и богатство. Бреговите што се свртени кон Тракија и Грција ги населуваат Хелеспонтијците; понатаму се населени Тројанците, славни по нивната несреќа. Под
овие, низ долгите простори на бреговите на Лидија се расположени Ајолија и Јонија. Потоа доаѓа Карија со Дорида, којашто во најголем дел е обиколена со море, но
се повлекува и навнатре. Кон овие земји припаѓаат и многу прочуениите острови:
Лезбос Ајолски, Хиос и Самос Јонски, Родос Дорски и многу други, чиишто имиња
во грчките споменици станаа славни. Зашто во старо време сиот овој брег Грција го
беше населила со колонии, кои и тогаш постоеле, но биле подложни на сатрапиите
на персискиот крал и старата слобода ја беа замениле со варварско ропство“.
Квинт Куртиј Руф пиши „Хелеспонтијци“,но не Хелени, туку Грци и Грција.
„Кога дошол до Сестон, Александар заповедал најголемиот дел од војската,
под водство на Парменион, да се упати кон Абид, кој се наоѓал на спротивниот
брег; кон оваа војска придодал и сто и шеесет триреми и многу работници- надничари. Тој самиот, заедно со останатите заминал за Елеумт, светилиште на Протесилај, чијшто гроб таму бил покриен со натрупана могила. Околу могилата имало
многу брестови од чудесен вид. Имено, од гранките што биле свртени кон Илиј, лисјата што наутро израстувале веднаш отпаѓале, додека кај останатите зеленилото
било трајно.Се верувало дека на тој начин се искажува горчливата судба на херојот,
кој во цутот на својот живот дошол со Грците во Азија и бил првата жртва на Тројанската војна. Тогаш Александар му принел посмртна жртва, молејќи се со подобри знамења да допре до непријателскиот брег. Оттаму, со педесет воени кораби се
упатил кон Сигеј и пристаништето, што своето име го добило од Ахивците, чија
флота ја примило во тројанското време. Кога веќе пловел кон Хелеспонт, а тој сам
бил кормилар на својот кораб, им принесол жртва на Нептуна и Нереидите бик,а во
морето фрлил златна чаша, од којашто се жртвувало на боговите, како дар на морските богови“.
Тројанската војна била и за личноста Хелена, никако за непостоечка Грција.
„Флотата веќе била во пристаништето, кога кралот фрлил копје на брегот и
прв со телото скокнал од коработ и ја допрел земјата; со тоа посведочил дека тој, со
помош на боговите со праведна и света војна со ја присвојувал власта над Азија.
Потоа биле поставени жртвеници на Јупитер, на местото каде што пристанал,зашто
тој помага при пристанувањето, а потоа на Минерва и на Херкул; исто така заповедал да се изградат жртвеници и на местото каде што ја напуштил Европа.
4. Потоа се упатил кон полињата, каде што ги покажале старите станишта на
Илиј. Таму, додека желно ги разгледувал спомениците на херојските дела, некој од
жителите му ја ветил лирата на Парис. Но тој рекол; ‘Во општо не ме привлекува
простиот инструмент што бил наслада на невоинствени, но дај му ја лирата на
Ахил, на оној кој свирел пофалби за храбрите луѓе со истата рака, со која ги надминувал нивните дела’. Зашто тој најмногу му се восхитувал на Ахила, се фалел
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дека потекнува од него, па дури и заедно со пријателите гол пројавал околу неговиот надгробен споменик и ја ставил круната на неговата помазана глава. Хефајстион ја овенчал могилата на Патрокле, покажувајќи со тоа дека тој го има истото
место на пријателството кај Александар, што Патрокле го имал кај Ахила. Меѓу
многуте разговори за Ахила, кралот рекол дека се чини тој двојно блажен, бидејќи
уште додека бил жив стекнал толку верен пријател, а кога умрел, велик гласник на
неговите дела“12
Квинт Куртиј Руф говори за лира во Троја, а таа и никогаш не била во Мала
Азија. Како делото Илијада имале и Ведите во Индија, во Месопотамија и Египет.
И Пизистрат сакал да има такво дело, па биле собрани три ракописи: со магаре од
Египет..., говедо и коњ Бригија=Европа, Пелагонија со Пелистер, и островите на Јадранско Море, кои почнале да се населуваат од 6 век п.н.е., види мои книги.
„Александар им принел жртви и на останатите херои, чиишто гробови биле
покажувани на овие места; му принел жртви и на Пријама до жртвеникот на Херкул, или за да ја смилостиви сенката на убиениот од Ајакидот, или заради родбинските врски, зашто тој сметал дека е поврзан со Илијците, бидејќи Неоптолем ја беше земал за жена Андромаха, вдовицата на Хектор. Изградил и светилиште на Минерва, која ја почитувал со исклучителна религиозност; во храмот ги обесил своето
оружје, а го остранил она, коешто висело таму уште од Тројанската војна; заповедал неговите вооруженици да го носат него напред, како со божеско пророштво да
е предаден за покорување на Азија. Кажуваат дека тој го носел тоа оружје кај Граник, кога војувал со сатрапите“.
Се говори за Тројанска војна од Илијада, а вакви дела имало во Индија, Месопотамија и Египет. Според некои, грешен превод за Атлантида, за мене Левантот.
„Инаку, се радувал на убаво оружје и бил многу ревносен тоа да биде навистина убаво. Отпрвин употребувал мал кожен штит, сјајен шлем со убав гребен со
перја, што виселе од двете страни, бележити по сјајот и големината; носел двократен платен градник; имал и железен шлем, сјајен и полиран како да е од најчисто
сребро, дело на Теофил; имал и железен ѓердан, украсен со сјајни скапоцени камења; се опашувал со меч, прочуен по својата острина и цврстина, каков што малкумина имале. Неговата вредност ја зголемувало тоа што покрај големата тежина на
железото, бил лесен за ракување. Кон ова вооружување, понекогаш додавал и воена
облека, што тогаш се наречувала сикулска; впрочем, некои од овие работи, ги беше
освоил подоцна, зашто градникот, за кого веќе кажавме, се наоѓал меѓу пленот од
битката, што се водела кај Ис; мечот му го подарил кралот на Китиејците Киприј;
Родјаните му го подариле појасот, когошто со неспоредлива уметност прекрасно го
изработил Хеликон, одличник меѓу сите стари уметници.
Воопшто не се кајам што ги споменувам сите овие работи, зашто старите
писатели сметале дека се достојни да се кажат. Впрочем, делата и зборовите на великите кралеви, па дури и на оние, што не смеат за толку значајни, се раскажуваат
со сласт и задоволство. Секако, во времето што следело, долго се покажувало оружјето на Александар.Старината го поштедела дотаму што еден од римските цареви,
кога ги освоил кралствата на Понт, својот триумф го украсил со хламидата на Александар; друг пак, го ставил градникот на Александар и така пројавал низ мостот
што го изградил на морето, натпреварувајќи се со Дареј и Ксеркс“.
12

Хомер. Никогаш не постоел Хомер, а тн.Хомерови дела биле за време на Пизистрат (6 век п.н.е.)
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Руф: „старите писатели сметале дека се достојни да се кажат“. Стари: Плутарх (46-120 г.н.е.), Аријан (2 век н.е.), Марк Јунијан Јустин 2-3 век, а Руф помлад.
Хламидата=кламида=клам..., + в = клавам, клаи=клај битолски, до Склавини
за тн.Словени, ништо римско. Александар бил однесен во Александрија, ништо негово западно од Вавилон, ништо северно од Александрија. Авторот сакал напишал.
„По сето ова, Александар го напуштил светилиштето на Минерва и заминал
за Арисбен, каде што имале логор Македонците кои преминале со Парменион. На
следниот ден покрај Перкотен и Лампсак, се упатил кон реката Практиј: таа извира
од Идајските планини и протекува низ лампсачкото и абиденското поле, потем се
свртува малку на север и се влева во Пропонтида. Потоа кралот минал покрај Хермот, ја довел војската до Колони, град којшто се наоѓал сред Лампсаките. Откако
сите тие му се предале, зашто тој им простил на граѓаните на Лампсак, го испратил
Панегор за да го прими градот на Пријапените, кого жителите го предавале; Аминта,синот на Арабај,со четири чети предводница и една од Аполонијците,што ја предводел Сократ, заповедал да заминат и да извидуваат, зашто непријателите се подготвувале за војна. Меѓу нив со војничко искуство особено се истакнувал Мемнон“.
Македонците до денес именките ги прават со в-н-т, но не Грците: Минерв-а.
Следи „извира од Идајските планини“. Значи, таа извира=иди=идај од идајските...
„Тој сесрдно ги советувал да се повлекуваат наназад и на долж и на шир да
уништуваат сé што би можело да му биде од полза на непријателот; со коњицата да
уништуваат сé што зрее во полето, да ги запалат селата и градовите, да не оставаат
ништо освен гола земја; ги убедувал дека Македонцот дошол снабден со храна само за еден месец, и кога потем ќе го фатат, ќе го победат. Ако Александар навлезе
со големо множество луѓе,тој за кусо време и ќе се повлече. Така со мала цена Азија ќе биде спасена.
Навистина е тажно, но во секоја работа, кога се надвисува некоја опасност,
мудрите луѓе се трудат таа да се откони со што помала штета. Така лекарите, ако
гледаат дека болеста што зафатила еден дел од телото се шири на останатите делови, ја жртвуваат загубата на тој еден дел за спасот на остатокот од телото. Персијците имаат пример за тоа. Некогаш кралот Дареј ги опустошил оние области и
градови, за да не им допушти пристап на Скитите, кои сакале тука да преминат. Но
да се впуштил во битка, ќе ги доведел во прашање опстанокот на државата; ако Персијците еднаш бидат протерани, сиот тој брег би му припаднал на Александар.Ако
тие победат, Македонците нема повеќе да имаат ништо. А жими Херкула,13 голема
неволја надвисувала од силата на македонската фаланга, на којашто персиската пешадија, иако по бројност е помоќна, безуспешно ќе и се спротиставува. Па и самото присуство на кралот е многу значајно за победа; војниците, кога се борат пред
очите на владетелот, се бодрат со надеж од срамот и од славата; сето тоа Македонците го имаат, а Дареј не е со Персијците; никој не се сомнева дека е подобро да
се војува во туѓа земја, одошто во своја; тие ќе ја стекнат таа предност, ако го послушаат неговиот совет и ако размислат да ја нападнат Македонија.
Овој говор не му се допаднал никому од војсководците. Тоа можеби би можело да му биде од полза на Мемнон од Родос,кому му одговарало да се поведе војна, во којашто тој долго ќе ужива почести и кралска плата. На Персијците им се чинело срамно да ги предадат народите што биле препуштени на нивните доверби. Со
13

Вообичаена клетва кај Римјаните: Ама Херкул=х еркул=е ркул: ракил=рокил=рукил...’ркул-ец...
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ова тие не можеле ни да да се оправдаат пред кралот, кој пропишал сосема поинаков начин на војување. Имено, Дареј, кога слушнал дека Александар тргнал од Македонија, беше испратил писмо до своите началници, во коешто им заповедал со
стап за деца да го опаметат избезуменото момче на Филипа, а потоа, облечен во
порфир, што поскоро да го доведат кај него; неговите кораби заедно со морнарите
да ги потопат во морето, а сите војници да ги одведат во најоддалечните предели на
Еритрејското Море. Тој од надуеност толку бил сигурен во иднината и не ја знаел
својата судба, така што го изгубил чуството за човечката немоќ. Претставувајќи се
себеси како роднина на боговите, велел дека по моќ им е повеќе рамен, одошто се
кажува во старите приказни, во коишто се раскажува дека кралевите на Персијците
и името и родот го имаат од Персеј, синот на Јупитер. Со истата таа надуеност заповедал малку пред тоа да им се напише писмо и на Атињаните во коешто додал,
кога веќе го претпочитаат пријателството на Македонците, повеќе да не бараат злато од него, зашто тој нема да им прати и кога ќе го побараат“.
Филип=фи лип: пи лип, липова кора за поило;пил лип, пило липи:пил=пир...
Порфир, Порфирогенет=пор фиро=пиро генет=женет: пора, пиро=пило, жештина...
Пора=пората=портата=по ртата, ’ртата, од ’рт до врт, врти, врата се врти,капа капи.
Бидејќи потеклото било од Персеј, тие биле ист род: ист народ со ист јазик.
Стои: Атињани и Македонци, но не Еладци; Македонци=тн.Грци 10 век н.е.
„5. А Александар напредувал и дошол до земјата што од персискиот крал му
била подарена на Мемнон; заповедал војската да се воздржува од насилства, да се
поштедат колоните и плодовите од полето, сакајќи со лукав план да предизвика сомнеж кај ревносниот човек, зашто единствено него од сите непријателски вожди не
го потценувал, ако му оневозможи да премине во своите предели. Бидејќи некои се
зачудиле на оваа бавност на кралот и рекле дека најлутиот македонски непријател
треба веднаш да биде убиен, штом ќе биде фатен и дека треба да биде вознемируван со сите можни загуби, Александар рекол: ‘Поскоро со добрини ќе го обезоружиме човекот и од непријател ќе направиме пријател, зашто со ваква доблест и
умешност, тој ќе застане на наша страна’.
Стигнале до полињата на Адрастеја, низ коишто со стрмоглав тек се тркала
реката Граник. Тука, некои од извидниците што Александар ги беше испратил заедно со Хегелох, се вратиле и соопштиле дека Персијците во редови построени за
борба стојат на спротивниот брег од реката. Александар малку позастанал, за да донесе одлука во врска со преминувањето на реката, и заповедал да се повикаат војсководците. На многумина ваквиот обид им се чинел гибелен и безнадежен, зашто
и реката е длабока за премин, а брегот по природа е стрмен и ќе го оневозможи преминот на толку илјади пешаци и коњаници. Имало и такви кои укажувале дека е
месец Дајсиј (а тој одговара на јуни) кој Македонците се сметал за неповолен да се
преземат некакви потфати. Тој не бил вознемирен од опасноста, но сепак не се однесувал со презир кон суеверието; имено, тој добро знаел колку големо значење кај
неуките луѓе имало вообразувањето од празноверието.Затоа издал заповед да се повтори името на претходниот месец и наместо Дајсиј да се смета дека е Артемисиј,
па за да ги зајакне што поуспешно исплашените умови, заповедал Аристандар (кој
тогаш случајно принесувал жртви за успешен премин) кришум да го убедат на раката, со којашто ќе ја извади внтрешноста на жртвуваното животно, со боја да стави натпис со извртени букви, што џигерот, кога тој ќе ја стави раката на него, ќе ги
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прифати со својата сé уште свежа толина и ќе го покаже како правилно испишани;
со нив се означувало дека боговите му ја доделуват победата на Александар“.
Се кажа: „месец Дајсиј (а тој одговара на јуни)“. Бидејќи помите се правеле
со в-н-т, направи=напраи, следи и давајсија=давај сија. Јуни е дајсиј=дај сиј за сé.
Артемисиј=а ртем и сиј: вртем и сиј, врти сиј; Азија=Асија=а сија. Има и вртолом...
Во земјоделскиот календар липов месец во Македонија е порано отколку Хрватска.
„Кога ова чудо се разгласило меѓу народот, сите се исполниле со голема надеж за иднината, така што потоа сите извикувале дека воопшто не треба да се сомневаат при толку сигурни знаци на божја наклоност. Така, заведени со итрина да
веруват во поволниот исход на борбата, поверувале во победа, и сметале дека таа
веќе е нивна. Кралот заклучил дека да го искористи овој духовен полет, па иако Парменион препорачувал да се почека барем до утредента (зашто веќе поголемиот
дел од денот бил одминат) тој веднаш ја превел војската, земајќи ја за шега загриженоста на Пармениона, велејќи уште дека,ако се двоумат да ја преминат оваа река,
ќе треба да се срамуваат, зашто истите тие веќе го преминале Хелеспонт. Тринаесет
чети коњица, заедно со кралот, одвај се пробиле низ бурните бранови, додека допреле до безбедно и сигурно тло и додека повторно ги востановил разбиените при преминот редови,зашто биле напаѓани од неколку растурената коњица на Персијците.
Бидејќи го одбил советот на Парменион и одлучил да се бори (зашто Арсип, сатрапот на Фригија потврдил дека тој нема да допушти да се запали ниедна нивна колиба, а и другите се согласиле со него) тие зазеле положба кај реката Граник со сто
илјади пешаци, со намера таа да биде како порта, што ќе ја затвора Азија пред Александар, којшто доаѓал. (Граник-а=грани к-а, Родос=род ос, Самос=сам ос..., Р.И.)
Кога разбрале за неговото доаѓање, коњицата, што била ударна сила, ја расположиле така, да биде наспроти десното крило на Македонците, што биле предводени од кралот, зашто левото крило му било доверено на Парменион; тука застанале Мемнон со неговите синови и Персиецот Арсин; на истата страна стоел и Арсип со помошните чети на Пафлагонската коњица; како заштита стоел Спитридат,
зет на кралот, сатрап на Лидија и Јонија, придружуван од брата со Ројсак и Хирканските коњаници. На десниот боен ред две илјади Медијци и исто толку Бактријанци го следеле Реомитра; во средината командувал братот на кралицата Фарнак и
Арбупал, внук на Артаксеркса од Дареј и Митробарѕан, управник на Кападокија.
Кон овие чети од разни народи се приклучиле Нифат и Петан, заедно со Арсак и
Атиѕиј. Тие тогаш со бројноста и со местоположбата сериозно го загрозувале непријателот; започнала лута битка; опасноста за кралот била многу голема зашто
многумина го гледале како се бори со оружје и командува.
Едно копје, коешто во взаемниот жар на битката беше паднало во диплите
на кожниот штит, само го искинало штитот, но не му задало рана на кралот. Иако
истовремено бил нападнат од најхрабриот војсководник, Росјак и Спитридат, тој
победил во таа голема опасност. Зашто, додека копјето се скршило во градникот на
Спиридат и тој го се откажал од намерата, Александар го истргнал мечот; братот на
Спиридат му дојавал од страна и му забодел персиска сабја, бидејќи овој бил невнимателе; тоа го направил со толку силен замав, што го отсекол гребенот на шлемот и едно од перјата; острицата на мечот ги пресекла горните прамени од косата
на кралот; кога уште еднаш го повторил ударот, бидејќи расечениот метален шлем
ја покажувал неговата гола глава, тој се подготвувал да се повлече; во тој миг го
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прифатил Клит, кој, штом видел дека кралот е во опасност, дотрчал како луд, ја зграбил раката на варваринот и ја исекол со својот меч. Истовремено, со мечот на
Александар се нафрлил врз Спиридат. Но Персијците се бореле со ист жар, сé додека не се престрашиле од смртта на војсководците, од кои повеќемина веќе биле
загинати, а бидејќи македонската фаланга веќе ја беше преминала реката, тие ги
свртеле коњите во бегство; и битката со пешаците не траела долго; мислејќи дека
нивната коњица е доволно и дури премногу моќна за да го простраши непријателот, тие повеќе мислеле на пленот, одошто на опасноста. Така, со ненадејното отпаѓање од битката на оние, што биле фатени, тоа поскоро личеле на колеж, одошто на
битка. Сепак наемничката војска на чие чело бил Омарт, зазела некое ритче и таму
цврсто се бранела, зашто нивниот вожд сé уште верувал дека според договорот, ќе
му стигне помош. (Дипли, трипли..., Р.И.)
Во овој судир погинале повеќе Македонци, одошто во коњичката битка; исто така, самиот крал, додека меѓу првите го напаѓал непријателот, се нашол толку
блиску до опасноста, така што го загубил коњот, што го јавал, зашто бил прободен
со меч во бедрото. Жестоко разгневен поради сето ова, тој со фалангата и коњицата
ги опколил и сите ги погубил, освен околу две илјади луѓе, што самите му се предале. Севкупно од непријателите биле убиени дваесет илјади пешаци и две илјади
коњаници; речиси еднако бил бројот и на заробените. Од војсководците, Мемнон
избегал заедно со Арсак, Реомитар и Атисиј; останатите загинале чесно борејќи се.
Арист, кога се повлекол во Фригија, од срам и покајание, зашто тој со право се сметал за виновник за овој пораз, се самоубил. Александар во оваа битка изгубил малкумина, но одлични борци:загинале триесет пешаци и седумдесет и пет коњаници.
Но за да покаже на сите дека кај него во судбината и на едните и на другите ќе има
награда за храброст, ги обдарил со плен и преживеаните од Персијците, а телата на
загинатите, заедно со оружјето и сета спрема, величествено ги погребал. Нивните
роднини и деца ги ослободил од обврски.
Покажал и многу голема грижа за ранетите; лично тој ги обиколувал шаторите, ги нагледувал поединечно и ја покажувал својата загриженост дури и за обичните војници; ако некој бил во тешка положба го утешувал со дарежливост, пофалби и ветувања. Со оваа љубезност постигнал подоцна да му бидат многу верни во
сите опасности; никој не одбил да си го даде животот за кралот, зашто секој знаел
дека ќе биде безбеден животот на неговите блиски и затоа биле спремни чесно да
загинат. Покрај другото, бележита била и честа што им ја искажал на дваесетмина
од четата на неговите пријатели, кои веднаш во првиот судир, додека се бореле,
биле притиснати на неповолен терен од Персијците. Имено, тој му заповедал на
Лисип, а поради вештината на овој човек единствено нему му допуштал да го изваја во бронза, и ним да им направи статуа, како коњаници; овие статуи биле поставени кај Диј, град во Македонија и по долго време, кога кралството на Македонците пропаднало. Квинт Метел ги пренесол во Рим.
Но најголема слава оваа победа му припаднала на кралот; тој одлично го построил бојниот ред, ја испитал природата на местото и бојните редови накосо ги водел преку реката, за да не се случи, кога ќе излезат од водата, веднаш да бидат нападнати од Персијците; потоа, кога редовите се испретуриле и војниците се престрашиле, тој ги потикнувал и ги бодрел одеднаш и веданш да го нападнат непријателот. И самиот тој многу храбро се борел; многумина убил со копје, а други со
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меч. Давал пример со својата храброст и војувал повеќе со разум, одошто необмислено. Тој сакал оние, што ќе се борат против новиот и бројно многу понадмоќен
непријател да го вооружи повеќе со безнадежност, и кога ќе ја здогледаат пред себе
реката, да го оневозможи нивното бегство, да ги натера сета надеж да ја вложат во
победата. Тој ден голем дел од работата ја свршиле Тесалците, а тие биле ударната
сила на коњицата; и сите други си ја извршиле задачата, особено коњаниците. Зашто битката се водела најмногу со коњицата; пешадијата веднаш се повлекла. Александар дал да се погребат и највидните Тесалци, како и сите Грци- наемници, коишто загинале борејќи се на страната на непријателот; оние пак, останале живи, ги
ставил под своја власт; заповедал да бидат распоредени по затворите низ Македонија, зашто спротивно на заедничката одлука на Грците, се бореле за власта на варварите, а против татковината. Сепак ги поштедил Тебанците, зашто тие, бидејќи градот им бил разурнат, а полињата одземени, згрешиле повеќе од нужда, одошто по
своја волја.Имено, омразата, со која беше исполнет поради многуте неволји, што ги
доживеал од нив, му отстапи место на милосрдието.
После ова, одбра од воениот плен триста штита, кои беа посветени на атинската Минерва со дрзок натпис ‘Александар, син на Филипа и Грците, со исклучок
на Лакедајмонците,ги одзедоа овие штитови од варварите што ја населуваат Азија’.
Тоа го сториле со таа цел, прикажувајќи ја како заедничка славата од победата за
другите воени потреби Грците да му бидат послушни.Истовремено префрлил за непослушноста на Лакедајмонците, кои не ги прифатиле донесените одлуки, се откажале од останатото тело на Грција и останале лишени од толку голема слава. Не
ја заборавил ни мајка си, којашто секогаш ја почитувал со исклучителна нежност и
и испратил чаши, порфир и други скапоцености од пленот, со мали исклучоци“.
Значи, се работело само за „Александар, син на Филипа и Хелените, со исклучок на Лакедајмонците, ги одзедоа овие штитови од варварите што ја населуваат Азија“. Според Херодот, Варвари биле Хелените од Јонија, но никогаш Грција.
Па поимот Грци (Греики=Граики) во употреба бил за македонската династија која
владееле во Источното Римско Царство од Цариград, врска со Отон I на Франките.
Рим од Македонците (Греиките) барал, тие Јужна Италија да му ја предадат на Рим.
„6. По оваа битка Александар повторно тргнал кон Илиј, и искажал благородност на божицата, којашто и со оружје и со поволни знамења му помогнала во
тешкотиите што ги поднесол во една многу тешка војна. Бидејќи и пред тоа, веднаш штом го преминал Хелеспонт, се беше упатил таму, како што веќе погоре кажавме, и пред светилиштето на Минерва ја беше видел наземи спрострената статуакоњаник, што го преставувала Ариобарѕан, кој порано бил сатрап на Фригија, Александар ова знамење го протолкувал дека божицата му ветува славна победа во коњичка битка, особено ако ја води близу Фригија. Исходот на таквата битка не ја изневерил надежта што му ја внушило пророштвото, а Спитридат, погоден од мечот
на кралот, ја потврдил вербата во претсказанието. Александар на овој храм му искажал почит со богати дарови, а на Илиј, којшто тогаш бил нешто повеќе од едно
скромно село, му дал име на град. За да се сочува сето тоа со достоинство, оставил
луѓе, кои се ќе грижат да го уредуваат и пропируваат градот; заповедал овој град да
биде слободен и да не плаќа даноци. Бидејќи видел дека местото на светилиштето
на божицата е премногу тесно и неугледно, подоцна одлучил да и изгради прекраен храм. Но судбината го спречила да го направи ова и други величествени работи,
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за кои размислувал, а ниту пак неговите наследници не го сториле тоа. Впрочем,
оваа победа на кралот му ја отворила цела Азија од оваа страна на Таур и Еуфрат.
Зачудени од неочекуваниот пораз и што ја загубиле не само војската туку и
војсководците, освен тоа, воопшто и не надевајќи се на каква и да е милост од победникот со тоа што бргу ќе му се предадат, тие секако сакале да ја заслужат таа
милост. Со тоа што си заминал доброволно, Арсит ја оставил Фригија незаштитена.
На нејзино чело сега бил поставен Калант, водач на Тесалците. Исто така, многумина се симнале од планинските места, предавајќи се себеси и сé што имало на
Александар. Тој им искажал доверба и ги вратил дома; им простил и на Ѕелитите,
за коишто беше разбрал дека биле собрани од Персијците и војувале против него.
На сите ним им наметнал данок, бидејќи тие исто така му плаќале пред тоа и на
Дареј. За ова начело и подоцна упорно се држел, кога ги покорил и останатите
племиња во Азија. Тој знаел дека секоја туѓинска власт е изложена на завист и омраза, па кога веќе дома е поблаг; ако старите давачки ги оптовори со нови, тоа веќе
би станало неподнесливо. Некому, којшто му тврдел дека од толку големо царство
може да се соберат далеку повеќе даноци, му рекол дека не го сака оној градинар,
којшто од еден корен искинува повеќе зеленчук одошто требало. Слушнал дека
еден одред Персијци го држи Даскилеј. Го испратил таму Пармениона, когошто граѓаните веднаш го прифатиле, бидејќи кога Персијците слушнале за доаѓањето на
Македонците, се повлекле“.
Се кажа: „кога ги покорил и останатите племиња во Азија“. Бидејќи народот
се состои од племиња, а тој „ги покорил и останатите племиња во Азија“, сите тие
племиња биле на еден ист народ со ист јазик: варварски=пелазгиски=тн.словенски.
„Самиот тој заминал за Сард, главниот град на сите; кралевите на Персида
заповедале овој град да биде подложен на началниците на морскиот брег. Веќе бил
на околу седумдесет стадии оддалеченост од градот, кога кај него дошол Митрин,
комушто Дареј му ја беше доверил заштитата на сардската тврдина; со него дошле
и првенците на Сард со намера да му го предадат градот, тврдината и парите што
биле чувани во неа. Александар љубезно ги примил и заминал кон реката Херм, којашто била оддалечена од градот околу дваесет стадии. Таму поставил логор и го
испратил Аминта, синот на Андромен, да ја преземе тврдината. Таа се наоѓала на
многу високо место; пристапот кон неа од секаде бил тежок и можела да издржи
секаков напад, иако ѕидот, којшто со трикратно укрепување ја опкружувал не и бил
од некаков помош. Александар и искажал благородност на својата среќа, зашто, иако во душата очекувал многу големи тешкотии, многу цврстата тврдина не се впуштила во долготрајна опсада и затоа одлучил на тоа место да му подигне храм Јупитер Олимписки.Кога внимателно разгледал кое место е најпогодно за изградба на
храмот, одненадеж се појавила силна бура и од силниот дожд се урнал еден дел од
тврдината; тоа било местото, каде што се наоѓала кралската палата на Лидијците.
Верувајќи дека таму со божески знак е посочено местото, заповедал токму тука да
се постави храмот. На чело на тврдината го поставил Павсанија, од кохортата на
неговите пријатели, давајќи му ги и помошните чети од Архивците. Останатите сојузнички војски, со Кала и Александар, синот на Ајроп, ги пратил во префектурата
на Мемнон. За собирање на даноците и давачките го назначил некојси Никија, а
Асандар, синот на Филота го поставил за управник на Лидија, на чиишто територии
се задржал Спитридат. За ова му била дадена коњица со лесно вооружена кохорта,
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зашто сметал дека тоа ќе биде доволно во тој момент. Допуштил, на сите Лидијци,
слободно да ги применуваат своите закони; кога разбрал дека Сардијците се приврзани кон култот на Дијана, којашто ја нарекувале Колојне, во нејзиниот храм го допуштил правото на прибежиште. Му искажал голема чест на Митрин кај себе, за да
ги придобие и другите за предавањето со неговиот пример; подоцна на овој човек
му ја предал и управата на Арменија.(Армен=а рмен/рам..;Арам=е рам=рамна,Р.И.)
Во тврдините биле пронајдени книги, во коишто меѓу другото имало и ветени поткупи од сатрапите да се распалува во Грција војна против Македонците; откако дознал дека Демостен, чиишто писма тука биле сочувани, за оваа цел добил
многу злато. Но бидејќи со Атињаните бил веќе воспоставен мир, работата била свршена и тој јавно не се пожалил за ова. Впрочем, тој сметал дека ќе треба да се позанимава со внатрешна управа и со тоа како да ја задржи Атина во своја служба против убедливата речитост на Демостена, бидејќи ако Атина се отцепи, со тоа цела
Грција ќе се расцепи на делови. За ова никој не бил подостоен од Фокиона; неговата чудесна честитост била прочуена, а неговата сиромаштија честена поради доследноста во доблеста. Значи, првин него, поради искуството, а потем- зашто се уверил во великодушието на човекот со мнигу докази, поради восхитот кон неговата
доблест толку го почитувал, така што, кога го уништил царството на Дареј, восхитен во душата, никого не го удостоил со исклучителната чест да му пишува, освен
двајца, а тоа биле Антипатар и Фокион. Познато е дека кралот еднаш му подарил
сто таленти на овој; потоа му дал да избере еден меѓу четирите славни градови во
Азија, а тоа биле Киј, Елеја, Миласа и Кергетон. Некои на последно место ја споменуваат и Патара. Но Фокион не примил ништо од ова; сепак, да не се чини дека тој
од гордост го презрел пријателството на кралот, побарал да биде ослободен од затвор софистот Ехекратид, Атенодор Имбриски, заедно со Демарат и Спартон од
Родос, кои како заробеници биле држани во сардската тврдина. Но тоа се случило
подоцна.
Тогаш тој се упатил во Ефес, когошо бранителите го беа напуштиле кога беа
ја слушнале веста за поразот на Персијците и отпловиле со две ефески триреми.
Меѓу нив бил и Аминта, син на Антиох, кој беше пребегал од Македонија без воопшто да биде навреден од некоја неправда туку затоа што се плашел од кралот, зашто го мразел, па чуствата на кралот ги ценел според своите. На четвртиот ден откако тргнал од Сард, Александар влегол во Ефес. Откако ги вратил изгнаниците,
кои, поради власта на малкумина, биле изгонети, му ја предал државата на народот.
Тој, бидејќи ја добил посакуваната слобода, побарал смртна казна за оние, што го
беа повикале Мемнона и го ограбиле храмот на Дијана, во којшто ја турнале статуата на Филип и го разурнале споменикот на Хиропит, што бил поставен на плоштадот, како на ослободител на градот. Пелагон, заедно со брат му Сирфакс и братучедите биле грабнати од храмот во којшто биле пребегани и веднаш биле каменувани. Веќе се преминувало кон колеж и насилство, кога Александар заповедал да
се спречи разулавениот народ и да се изврши истрага по тоа прашање, за да не се
стори зло некому. Тоа било спас за многумина одличници, чиешто достоинство и
богатство, преку судење за вистински или измислен злостор било изложено на бесот, омразата и алчноста на народот.
Меѓу овие собитија Магнатите и Тралијаните испратиле пратеници за да ја
прифатат неговата власт.Александар заповедал таму да појде Парменион со пет ил-
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јади пешаци и двеста коњаници, а Алкимал со речиси еднаков број војска бил испратен околу ајолските и јонските градови коишто биле под персиска власт.И на обајцата им било наложено да ја укинат власта на малкутемина и да водат народно устројство; тој имено сфаќал дека народот сака само да управува со својата држава, а
бил оневозможен во тоа од тираните што му биле наметнати да ја вршат таа работа
Во текот на тие денови, додека се задржувал во Ефес, Александар, за да си
го освежи духот за грижите што му претстоеле, често доаѓал во работилницата на
Апел, од кого единствено сакал да биде насликан неговиот лик. Тој бил обземен со
толкава наклоност кон сликарот, така што му ја подарил најубавата наложница, претчуствувајќи дека уметникот ќе биде залуден од љубов кон неа. Таа се викала Панкаста и водела потекло од славниот град Лариса во Тесалија. И самиот крал ја љубел неа со пламена страст поради нејзината убавина, но и затоа што таа прва од жените ја задоволила неговата плотна желба. Јас не можам да поверувам дека тој во
работилницата бил навреден со зајадливи зборови од Апела, додека божем многу
неуко расправал за уметноста, зашто тоа не личи на величието на толку великиот
крал, ниту на скромноста на сликарот, кој не бил неук ни глупав човек. А Александар уште од најрана возраст бил упатен во уметноста,па дури и за оние уметности,
што не ги познавал сосема добро, научил да дава соодветен суд. Поблиску е до вистината, а и други тоа така го прикажуваат, дека некој од свештениците на Дијана
во Ефес, што било обичај да се наречуваат Мегабиѕи, бил така прекорен, зашто нему Апел му рекол: ‘Сé додека можеа, ова злато и порфир те правеа тебе достоен за
почит пред неупатените; сега, кога почна да зборуваш за работи што не ги разбираш, ти се потсмеваат и децата што ги толчат боите’.
Во тој град, како што погоре е кажано, Херострат го запалил надалеку преславениот храм. Тогаш храмот бил возобновен со врвно залагање на граѓаните на
Ефес и со големи трошоци. За да помогне на нивните настојувања, Александар заповедал даноците, што обично им ги давале на Персијците,да и се даваат на Дијана;
го потврдил и правото на прибежиште за коешто знаел дека уште од старина го сочувале Отецот Либер и Херкул; уште и го проширил просторот за еден стадиј во
ширина. Подоцна, кога ја покорил Азија, им напишал на граѓаните од Ефес дека тој
ќе ги исплати сите трошоци што се направени за оваа градба, па дури и за оние,
што подоцна ќе бидат нужни, тој ќе даде од своите средства; но, на возобновениот
храм да се напише неговото име. Граѓаните на Ефес не биле расположени да го сторат тоа, а во тоа време било тешко да се добие нешто што Александар ќе побарал,
па нивниот пратеник прибегнал кон ласкање, зашто знаел дека Александар бил
многу подложен на тоа и му рекол дека не доликува неговото величие да посветува
нешто на боговите, кога и самиот тој е бог; имено, таква чест се искажува од луѓе
на помоќна природа. Ете, таков бил натпреварот за слава меѓу најмоќниот крал и
еден град-држава. Граѓаните на Ефес истрајале и повеќе сакале да останат без огромна сума пари, одошто да му попуштат на кралот за натписот на возобновениот
храм.Зашто, колкави трошоци поднеле за ова дело може да се процени од една слика, што тие ја поставиле таму и којашто била купена за дваесет таленти злато; сликата го претставувала Александар како држи молња; оваа слика ја насликал Апел
со неповторлива умешност, употребувајќи четири бои, со што предизвикал уште
поголем восхит кај познавачите на оваа уметност. (Молња=Секајца=С=Σ=Сила: ва
+ сила = Васила, ва=оваа; Василе=Василеј=Василеус=Василевс=Василевски, Р.И.)
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7. Во ова исто време, граѓаните на Смирна повторно го добиле местото на
предишното величие, бидејќи откако со оружјето на Лидијците била уништена старата Смирна, тие четиристотини години живееле растурени по селата. Кралот ја возбновил на место оддалечено околу дваесет стадии од стариот град. Ова го направил поттикнат од еден сон. Александар имал обичај, кога немал некоја важна работа, слободното време да го поминува во лов. Еднаш, случајно, откако со вежбање
го изморил телото, заспал на планината Паг. Таму на сон ги видел Немесите14, чиешто светилиште се наоѓало во близина, како му заповедаат да основа град на тоа
исто место и во него да ги доведе Смирњаните. Ова и најаве го потврдило пророчиштето на Аполон, ветувајќи им на Смирњаните, кога дошле да прашаат за совет,
дека среќно ќе им биде допуштено преселба. Така, по заповед на кралот удрени биле темелите на новиот град. Но кога градот бил завршен, Антигон ја однел славата,
зашто Александар, нешто малу подоцна, го беше поставил да управува со Лидија,
Фригија и останатите области. (Смирна=с мирна=мир на: ва-на-та, Р.И.)
Во заливот на Смирна биле населени Клаѕомените. Тоа е многу тесном копно, зашто земјата навлегува во морето за околу шеесет стадии и сврзувајќи се со
копното дава вид на полустров. Другата страна на превлаката, од страната на Клаѕомените, ја зазема Теос. На крајниот рог на полуостровот се наоѓа Еритра, во тоа
време познато по жени- пророчници; покрај овој град се наоѓа висока планина Мимант, наспроти островот Хиос, којшто е свртена кон морето; потоа малку по малку
се спушта и недалеку од теснините на Клаѕомените завршува во рамни полиња.
Александар, кога ја видел природата на местото, одлучил да ги пробие теснините и
да ги одвои од копното, така што Еритра и Мимант да ги опколи со море и да ги поврзе горниот и долниот залив. Некои сметаат дека тоа е едиствениот неумесен потфат на кралот, зашто другите негови потфати судбата сесрдно ги помагала; ова претставувало отклонување од религијата, зашто се сметало дека е грев смртниците
да го менуваат ликот што природата му го дала на местото.И подоцна, кога и други
на друго место се обидувале да направат нешто слично, успехот изостанувал. Сепак тој Клаѕомена ја поврзал со копното, и тоа со насип од два стадија; имено, жителите на Клаѕомена некогаш, од страв од Персијците, ја претвориле во остров. Сета оваа работа им била доверена на кралските управници.
Самиот тој, со сета војска што се наоѓала таму, под оружје дојавал во Ефес,
каде што величествено приредил жртвопринесување во чест на божицата; потоа, на
следниот ден, со пешадијата што била со него, на која и ја приклучил и тракиската
коњица и со четири чети од пријателите, меѓу кои била и кралската, се упати кон
Милет. Зашто Хегесистрат, началникот на одбранбениот одред, му испратил писмо
и му дал надеж дека ќе се предаде. Но кога разбрал дека флотата на Персијците се
наоѓала во близина, си го променил мислењето и се обидел да го сочува градот за
Дареј. Тој имал доволно количество храна и оружје за да може да издржи опсада, а
имал и голем број борци, зашто кога Мемнон од битката пребегал во Милет, со тоа
што многумина од своите војници ги оставил овде, ја зајакнал одбраната. Значи,
приближувајќи се со непријателска војска, уште од патот го заземал надворешниот
град, како што самите го нарекувале, зашто граѓаните, за да не си ги распрзнат силите, се повлекле во внатреешниот град и чекале помош од своите, бидејќи верувале дека тие не се далеку. Но доаѓањето на македонската флота го направил залудно
14
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нивното очекување, бидејќи таа под водството на Никанор го беше зазела островот
Лад, којшто се наоѓал над Милет; потоа, кога непријателската флота се доближила
до планината Микала и го нападнала самото пристаниште на Милет, граѓаните изгубиле надеж за помош од Персијците.(Лад=лад; Милет=милет=милит, Р.И.)
Варварите не пружиле отпор, иако според бројот на корабите тие биле далеку понадмоќни; имено, тие имале нешто помалку од четиристотина кораби, а Никанор допловил само со сто и шеесет. Меѓутоа, градоначалникот Главкит бил испратен кај Александар со барање да допушти и градот и пристаништето да им бидат
заеднички и на Македонците и на Персијците. Добил жален одговор дека Александар не дошол во Азија за да прифати нешто што другите ќе му го отстапат туку
секој да си го има она што самиот си го оставил; затоа, нека знаат дека сечија судбина треба да биде препуштена на подобриот, или следното утро ќе се борат за тоа.
Но оние што се наоѓале во градот храбро го одбиле првиот налет на напаѓачите,
убивајќи ги, меѓу другите, и двата сина на Хеланика, којашто му била дадилка на
Александар а братот Клит, со тоа што го беше спасил кралот, заслужил исклучителна слава, па кралот поради тоа го сметал како брат“. (Главкит тн.словенски, Р.И.)
Се говори за Хеланика=хелани ка, а не Гркика=грки ка: ка тн.словенско.
„Но кога непријателите, распалени од болка и гнев, ги доближиле воените
направи и со нив разурнале голем дел од ѕидините и се чинело дека веќе ќе провалат во градот, штом ги виделе во пристаништето македонските триреми, повторно ги обзел ужас; еден дел, легнати на штитовите, отпловиле до малиот остров што
лежел наспроти градот, другите пак ги запалиле чуновите и бидејќи намеравале да
го направат истото, биле фатени на самиот приод до пристаништето од малите непријателски кораби. Александар, откако го ставил под своја власт градот, заповедал
да се испратат кораби против оние што го држеле островот. На корабите биле носени и скали, поставени на предниот дел од коработ, за да можат војниците, кога ќе
се доближат до брегот на островот, да се префрлат како преку ѕидини на непријателски град. Кога видел дека грчките наемници, кои таму биле пребегнати, иако не
биле повеќе од триста биле спремни да го поднесат и најстрашното, се сожалил на
овие храбри луѓе кои, од верност кон оние што ги довеле, не биле далеку од гибел;
ги поштедил нив и заповедал да се борат со него.
Варварите кои биле затечени во градот ги направил робје, но не граѓаните
на Милет кои беа преостанале им дал слобода поради старата слава на градот. Зашто Милет некогаш бил толку напреден и по богатство и по слава, така што низ соседните мориња востановил над седумдесет колонии. Градот исто така бил славен
по многуте граѓани кои на светите натпревари стекнувале победнички палми и со
тоа ја зголемувале славата на градот. Имено, победите од овој вид, според некој грчки обичај, се ценеле како главно достоинство за доблест. Александар, шегувајќи
се во врска со ова, кога го здогледал множеството статуи, на кои се истакнувале нивните мишки, рекол: ‘Па како можете да го прифатите персискиот јарем ?’ Зашто
еден силен маж, кој се подредувал на воените потреби сметал дека е срамно силата,
здобиена од толку значајни натпревари, да се троши во покажување за задоволство
на малодушната толпа“.
Значи, Хелените се бореле против Персијците. Хелени биле Еладците и Јонците. Само меѓу нив постоела разлика: Еладците не биле Варвари како Јонците.
Следи Панхеленската идеја на Исократес, прифатена од Филип Македонски.
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„Меѓутоа војниците, бидејќи влегувањето во градот било насилно, ограбувале сé што ќе им се нашло на патот и дошле до храмот на Ксеркс; бидејќи некои влегле внатре за да го ограбат, одеднаш од внатрешноста на храмот се појавил оган и
ги ослепил очите на сквернителите. Овде Александар пронашол споменици и на
своите претци; го видел изворот на чијашто вода, ако голтнеш од местото каде што
извира, има солен вкус; истата таа вода, кога се влева во потоците, е сосема слатка.
Граѓаните на Милет овој извор го нарекуваат Ахилов, а постои и приказна дека херојот во оваа вода се прочистил кога го убил Страмбела, синот на Телемон, зашто
им пружал помош на граѓаните на Лезбос.
Во Милет имало пророчиште на Аполон Дидимеј, познато по своето богатсво и слава. Се раскажува дека тогаш Селеук,15 кој по Антипатар бил најмоќен, побарал совет за враќањето во Македонија; добил одговор дека е решено Европа да
биде моќна, а Азија да биде освоена. Веднаш потоа едно друго чудо го свртело вниманието на кралот, чијшто љубопитен дух, желен да дознае сé, чудесно бил предизвикал од новината. Од градот Јас, којшто се наоѓал на еден остров близу до Милет, земал едно момче, што еден делфин многу го љубел; рибата дури го распознавала неговиот глас и секогаш, кога момчето ќе го повикал, делфинот го носел на
плеќи. Кралот го протолкувал ова, дека момчето му е мило и драго на Нептуна и затоа го оставил за главен свештеник во храмот на овој бог.
8. Кога Милет на овој начин бил освоен, иако бројната флота на варварите
сé уште лутала по морето верувајќи во својата бројност, но и поради тоа што во однос на морепловското искуство тие ги надминувале Македонците, го предивикувале непријателот на поморска битка и често се врткале околу самото градско пристаниште, каде што кралот ги беше укотвил своите кораби. Александар го испратил
Филота кај планината Микала со коњица и три кохорти, каде што се наоѓале персиски кораби, за да ги спречи ако посакаат да пристигнат и да не допушти да се снабдуваат од копното ни со вода, ни со дрва или што било друго. Ова ги довело варварите во многу тешка положба. Стоеле во пристаништето како опсадени, не можеле да стапнат на копното кога што сакале, ниту да се снабдат со нужните работи.
И така, откако одржал собрание, Александар се свртел кон Самос, па кога таму се
снабдел со она што му било нужно, допловил до Милет пред влезот на пристаништето; построил боен ред и тука застанал.
Во меѓувреме, пет персиски кораби во некое мало пристаниште, што се наоѓало меѓу оној мал остров, за којшто погоре кажавме и позициите на македонската
флота, а пристаништето се наоѓало во средината, кога ги здогледал многубројните
непријателски кораби, со полни едра се упатиле кон нив, зашто мислеле дека најголемиот дел од сојузниците не се тука поради разни други работи, па заклучил дека ќе биде лесно да ги заземат празните кораби. Кралот веднаш им заповедал на тие
што биле со него бргу да се качат на десет триреми и да запловат во пресрет на непријателите. Персијците, престрашени од бројот на корабите и од неочекуваната
положба, кога виделе дека од друга страна ги напаѓаат оние, што тие сакале да ги
затечат неподготвени и да ги нападнат, се свртеле назад; сепак еден кораб, на којшто пловеле Јасиите, бил фатен; останатите што биле побрзи избегале и се прибрале кај својата флота. Така, без да постигнат ништо од она што намерувале, го напуштиле Милет.
15

Во преводот на македонски место Селеук (=селе ук) стои Селевк без значење, а и други со у=в.
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Александар,кога видел дека неговата флота не и е рамна на непријателската,
а е излишна за други потреби и дека таа бара неподносливи трошоци, решил да ја
распушти; задржал само малку кораби, со коишто биле пренесувани направите за
опсада на градовите. Парменион не се согласувал со ова и го советувал да се војува
и во поморска битка и дека тоа, ако победат, на Македонците ќе им донесе голема
полза за многу нешто, а ако бидат победени, нема да изгубат ништо, зашто власта
над морето и тогаш била во рацете на Персијците. Македонците лесно ќе ги штитат
бреговите, зашто со пешадијата се понадмоќни. Ова се потврдувало и од едно знамење, зашто претходните денови зад грбот на кралската флота се појавил орел што
стоел на брегот. Спротивно на ова, Александар упорно тврдел дека Парменион е во
заблуда, бидејќи тој самиот ја согледува малубројноста на своите кораби наспороти
големото множество непријатели; гледа неуки веслачи и неопитни морнари, наспроти многу обучените Персијци. Иако верува во храброста на своите војници, треба
да знае дека поморската битка најмалку придонесува за победа; многу повеќе се препуштени на милост и немилост на ветровите и брановите, што опитноста на кормиларите и веслачите или ги одбегнуваат или ги наведуваат да им бидат од полза
во пловидбата. Ако градбата на нивните кораби нема ништо, или сосема малку опрема за таа цел. Така, обидите на Македонците ќе бидат напразни, зашто варварите
или неказнето ќе се подигруваат со нив, или, ако им се даде можност, ќе можат да
ги притиснат. А тоа нема да биде мала штета.
Ако уште во почетокот Македонците бидат победени, ќе се кренат духовно
во цела Азија; повеќето луѓе така се настроени, што сметаат дека треба да се очекува таков исход од настаните, каков што насетивме од успешниот почеток, со надеж
или страв. И уште рекол; ‘За да не се двоумие во врска со Азија, кој мене ќе ми гарантира дека Грците ќе останат верни, ако веруваат дека загинала онаа среќа, којашто, ако ја сакаме вистината, единствено неа ја почитуваат кај нас ? Сметам оти е
јасно дека се работи за мојата судбина, кога е виден орелот зад нашата флота,но тоа
го прифаќам само како добро знамење; ова претсказание очигледно ветува дека ние
ќе ги протераме непријателските кораби од копното,зашто оваа птица е предзнак за
победа, но не со корабите туку на брегот. Таа поскоро го покажува местото одошто
исходот на војната. Зашто ако ги ставиме под наша власт приморските градови, како што почнавме, персиската флота само од себе ќе се распадне. Така тие нема да
имаат можност за пополнување со нова војскаи со храна, ако немаат сигурни позиции; ако тоа им се одземе, колку што повеќе сили имаат на море, дотолку поскоро
ќе пропаднат. И така, ние ќе ја исполниме вербата во претсказанието, за коешто неодамна разбравме дека, напишано на бронзена плоча, избликнало од некој извор во
Ликија; престои крај на персиското царство’.
Така Александар ја распуштил флотата, а Понт и областите што му припаѓаат на Понт ги препуштил на своите началници да ги освојат; самиот тој го продолжил патот што си го беше одредил и се упатил кон Карија, зашто беше разбрал дека
таму се слејало големо множество непријатели.Халикарнас,којшто бил одлично утврден со природата на местото и обезбеден со двојна тврдина,давал надеж дека Македонецот, кој како порој уривал сé, може да биде задржан од овој град, како некоја
спротиставена крајбрежна стена. Најголеми надежи се полагани во Мемнон, кој
многу грижливо подготвувал сé, со што ќе треба да се издржи опсадата. Имено, токму тој неодамна бил назначен од Дареј за началник на морскиот брег и на целата
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флота. Овој лукав човек бил свесен за положбата; иако согледувал дека самиот тој
по воено искуство ги надминува сите персиски војсководци, само поради една причина, зашто што е Грк по род, помалку е честен, одошто заслужува, а и поради тоа,
што некогаш бил гост во македонската кралска палата можел да биде осомничен за
предавство, па ги испратил својата жена и деца кај Дареј, како божеме загрижен за
нивната безбедност, а всушност, преку нив како заложници, сакал да ја добие довербата на кралот. Меѓутоа, Александар, влегувајќи во Карија, за кусо време ги ставил под своја власт Милет и Халикарнас. Поповеќето од овие градови биле населени
со Грци, на кои тој им дал слобода и им допуштил повторно да си ги востановат
своите закони, убедувајќи ги дека дошол во Азија за да ги ослободи“.
К.К. Руф вели: „што е Грк по род“ („што е Хелен по род“), види...Демостен...
„Тој се здобил со не помала наклоност и кај варварите; љубезно ја примил
Ада, една жена од кралски род, што ја сретнал додека патувал низ тие места; таа откако ја стекнала неговата доверба, го замолила да и ја врати кралската власт.Имено,
Хекатоми, кралот на Карија имал три сина и две ќерки, од коишто најстариот, Мавзол, бил оженет со Артемисија. Помладата од сестрите била мажена за брата си
Хиднеј. Мавзола го наследила сестрата, која исто така му била сопруга, според обичајот на овој народ,кој допуштал во брак и за кралска власт да се здружуваат и оние
што се родени од исти родители. Бидејќи Артемисија умрела од копнеж по починатиот сопруг, кралската власт ја зел Хидриеј, кој умрел без пород а кралската власт
ја оставил на Ада. Но Пексодар ја протерал, а единствено тој преостанал од синовите на Хекатоми; иако и тој умрел, таа останала исклучена од власта, зашто Пексодар го зел за зет благородниот Персиец Оронтобат, за да се заштити со неговата
моќ и наклоност во новата и насилно преземена власт; Персиецот, кога тестот умрел, ја земал кралската власт, како да ја добил во мираз; жената се жалела на оваа
неправда и штом Алиндите се предале, а тоа било многу силна тврдина, таа постигнала да го прифати името на синот, што било понудено.
Александар и ветил дека многу ќе се заложи таа бргу да си ја поврати честа
на старото достоинство; ветувањето го исполнил. Кога подоцна го зазел Халикарнас, заповедал цела Карија нејзе да и се покорува. Во меѓувреме, гласот за тоа дека
тој срдечно ја примил кралицата се разнел низ целиот тој простор; поради тоа, многу градови се приклучиле кон Александар, зашто повеќето од нив биле управувани
или од блиски или од роднини на Ада. Тие, преку свои пратеници, му донесле на
Александар златна круна, му ветиле дека ќе бидат верни на неговата власт и дека ќе
сторат сé што тој ќе им заповеда. Додека ова вака се случувало, Ада сесрдно се потрудила да се подготви храна и слатки со исклучителна вештина; таа, заедно со готвачите и слаткарите му ги пратила на дар на кралот, како да сакала да му возврати
благодарност за неговите заслуги, изморен и истоштен од воените обврски да вкуси
од насладите на азискиот раскош. Тој пак, иако свесен дека не е време за неумереност во јадење за оној што се занимава со вакви работи, сепак љубезно се заблагодарил на благонаклоноста на жената. Впрочем, и одговорил дека таа не треба да
се грижи за него, зашто тој има подобри готвачи, коишто неговиот некогашен учител Леонида ги научил за појадок да му дадат пат пред зори, а за вечера- овошје.
9. Веќе цела Карија била ставена под власта на Александар, но главниот град на кралството Халикарнис, сé уште се држел благодарение на силната одбрана.
Напоменувајќи дека опсадата ќе биде долготрајна, заповедал со кораби да се доне-
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сат храна и направите за напаѓање. Самиот тој со пешадијата поставил логор на пет
стадии оддалеченост од градот. Потоа, напаѓајќи ги ѕидините што биле покрај портата низ којашто минувал патот од Миласа, ненадејно бил нападнат од граѓаните.
Но бидејќи Македонците цврсто ги збиле своите редови, иако изгубиле некои од
своите, без некој голем напор го одбиле непријателот. Потоа изминале неколку дена, а кога му се пружила прилика да го заземе градот на Миндијците преку предавање, во длабока ноќ тргнал со еден дел од војската. Бидејќи никој не му се придвижувал, тој заповедал да се приближи тешкото вооружување и да се разбие ѕидот;
не биле донесени ни скали ни воени направи,зашто тој воопшто немал намера да го
напаѓа градот. А војниците, иако срушиле едно од култите, сепак не отвориле доволно простор за да продрат внатре. Имено, кулата се срушила така, што заштитила
еден дел од ѕидините и со урнатината направила преграда; граѓаните со сета сила
давале отпор, а биле помагани и од граѓаните на Халикарнас што биле испратени
од Момнон, којшто слушнал за опасноста што му се заканувала на соседниот град.
Така обидот на Македонците останал неуспешен.
Александар се вратил кон опсадата на Халикарнас; пред сé, имал намера да
го исполни ровот, којшто бил широк најмалку триесет, а висок петнаесет лакти16,
што непријателите го беа ископале пред градот; и затоа подготвил три желки17, под
чијашто заштита војниците без опасност можеле да ја натрупуваат земјата. Кога ровот бил израмнет, заповедал да се довлечат кулите и другите воени направи со коишто се уриваат ѕидини. Штом бил разурнат еден дел од ѕидините, од каде што низ
урнатините се отворил пат, се обиделе да навлезат во градот; не непријателите како
сплотено множество им се спротиставувале на веќе истоштените напаѓачи, а од присутните нивни војсководци биле бодрени да се осмелат на сé и затоа тие давале
силен отпор. Откако денот изминал во разни судири, Мемнон помислил дека стражите, истоштени од долготраните напори, не се борат доволно успешно против непријателите,па со една чета се втурнал во градот и фрлил оган врз воените направи.
Македонците притрчале кон огнот, и кога сакале да го изгаснат пламенот, оние го
распламтувале, а кога Македонците посакале со сила да ги оневозможат во тоа, почнала битка од тврдината.
Бидејќи Македонците по сила, храброст и искаленост во опасности далеку
го надминувале непријателот,Персијците навалувале со бројност и со воени направи; битката се водела близу до ѕидините и бидејќи балистите и катапултите биле
распоределени по ѕидините, борбата се одвивала од далечина, па граѓаните бивале
ранувани без да можат да возвратат. Меѓу сето ова, од обете страни се кренала голема врева од оние, што ги бодреле своите и ги загушувале противниците. Тогаш сé
исполнило со лелекот на ранетите и оние што умирале во ноќната темнина и мешаница.Сиот овој викот18 се зголемувал со гласовите на останатото множество кое,додека другите се бореле, се дало на работа и било зафатено со обновување на ѕидините, што биле разурнати од воените направи. Најсетне, Македонците навалиле пожестоко и го притиснале непријателот внатре меѓу ѕидините; убиле сто и седумдесет луѓе, меѓу кои загинал Неоптолем, кој заедно со брата си Аминта беше пребегал кај Дареј. Од страна на Македонците не загинале повеќе од шестнаесет, но ре16

Мерка за должина
Вид воена направа
18
Викот, викатор, Виктор, Викторија...Победата се слави со викање. Следи Виктор, Викторија...
17
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чиси триста биле ранети, зашто битката се водела ноќе и тешко било да се предвиди каде ќе паднат наслепо фрлените удари од спротивната страна.
Подоцна, понеколку дена, една безначајна, дури забавна случка станала причина за огромен судир; сето почнало од двајца ветерани од четите на Пердика; тие
инаку си биле добри другари и заедно почитувале еден ист гениј19; разговарајќи си
така меѓу себе пријателски, еден по друг фалеле и ги истакнувале своите воени подвизи; тогаш настанала препирка; едниот се фалел дека е поарен од другиот, а овој
му рекол: ‘Зошто со празна бука зборови да го скверниме најчистиот натпревар; не
се работи за тоа кој од нас има подобар јазик туку кој има поцврста десница. Еве ни
прилика, таа најдобро ќе пресуди за нашите несогласија. Ајде, ако си маж, следи ме
мене, кога ќе излезам’. Двајцата биле загреани од вино и честољубие. Така, по
сопствена одлука го грабнале оружјето и излегле од ѕидините покрај тврдината,што
била свртена кон Миласа. Кога ја забележале нивната непромисленост, толпа непријатели веднаш нагрнале од градот. Оние двајца со цврст чекор се фатиле во костец и со мечови ги напаѓале оние што им приоѓале поблиску, а фрлале копја по
оние што се повлекувале. Борејќи се од повисоко место против многумина, смелоста на овие двајца не останале неказнета. Кога виделе дека овие се во опасност, некои од нивните соборци, а потоа сé повеќе им притрчувале напомош на овие што се
бореле; истовремено, на истото место се слејале веднаш и граѓаните. Се бореле така со променлив успех, час со овие, час со оние, што биле и по сила и по бројност
понадмоќни, додека не дошол Александар со четата што ја имал крај себе и им внушил страв на непријателите, кои веднаш биле втерани меѓу утврдувањата; малку
недостасувало истовремено да навалат и непријателите, зашто случајно, додека сите биле занесени со она што се случувало пред градот, била запуштена заштитата
на ѕидините и две кули паднале од честите удари на овновите20, заедно со сврзувачкиот дел од ѕидините; третата кула, бидејќи структурата и била разлабавена и
разбиена, не можела долго да изржи пред оние што ја разбивале.
Но, бидејќи оваа битка се водела во безредие и во неа не била вклучена целата војска, била испуштена погодноста на ситуацијата.Александар, иако се чинело
дека ова, според мислењето на Грците, било пропуштена победа, повеќе сакал, кога непријателите побарале примирје, да ги побара телата на своите војници кои се
бореле под ѕидините, одошто да ги остави непогребани.А Атињаните Ефијалт и Трасибул, што биле со Персијците, бидејќи во нив имало повеќе омраза кон Македонците одошто разум, не се согласувале дека истото треба да им се допушти и на најлутите непријатели. Сепак, тие не успеале да го победат Мемнона, кој велел дека
според грчкиот обичај е недостојно да се оневозможува погребување на загинатите
непријатели и дека против непријателите и противниците треба да се употребува
оружје, ниту дека со навреди треба да се војува против оние, кои го загубиле својот
живот, борејќи се со нашите, биле да се тие добри или лоши“.
Квинт Куртиј Руф вели: „според мислењето на Грците“ (Хелените, Р.И.). Бидејќи како Еладците и Јонците биле Хелени, се потврдува, Егејско Море било опколено со население со исто потекло. Истото се потврдува и со Бригите во Европа и
Фригите во Мала Азија. Во прилог се наведува, дека според Херодот, Хелените во
Јонија биле Варвари. Тие биле Варвари, како што било во Македонија за време на
19
20

дух заштитник
направа за рушење
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Филип и 11... век н.е. Бидејќи Бригите (Фригите) постанале Македонци, чиј јазик
бил варварски, а ваков бил и на Еладците со Јонците, Западна Азија и Европа имале еден ист варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски јазик.
„Секако, освен другите доблести, кај Мемнона била забележителна и неговата умереност. Тој сметал дека е грдо да се потсмеваш на непријателот со глупави
навреди туку нивните сили и дух да се сотрат со храброст и разум. Кога некогаш
меѓу војниците слушнал како некој од наемниците дрско и навредливо дофрла некои работи против Александар, го удрил човекот со копје и рекол: ‘Не те доведов
овде да зборуваш лошо за Александар туку да се бориш против него’.
10. Меѓутоа опсадените се грижеле за својата безбедност со крајни напори;
наместо разурантиот ѕид, изградиле друг, внатрешен, од печени тули и тоа не во
права насока туку извиен во вид на млада месечина. Бидејќи работата ја распределиле на повеќемина, а завршиле мошне бргу. Следниот ден Александар почнал да
го урива и овој ѕид за да може со помалку труд да го разлабави, додека сé уште бил
свежо изграден. Додека Македонците биле зафатени со оваа работа, од градот одново се втурнала толпа луѓе и пламен го обзел покривот од прачки, со којшто бил
заштитен ѕидот, како и дел од едната дрвена кула. За да не се пренесе пожарот и на
другите постројки Филота и Хеланик им попречиле на оние, на коишто тој ден им
била доверена стражата на воените направи, а кога овие го виделе Александар, тоа
толку ги престрашило до ужас, така што непријателите ги фрлиле факлите, со кои
трчале под оружје; некои дури го фрлале оружјето и во растурена трка се прибрале
во градот. Оттаму тие лесно го одбиле нападот, потпомогнати од погодноста на местото што го држеле, зашто било мошне погодно; бидејќи ѕидот, како што веќе кажавме, бил направен така, што непријателот од коа-годе страна да наидел, можел
да биде напаѓан со фрлачки справи не само од челото туку од обете страни.
Потоа, вождите на Персијците, кога виделе дека од ден на ден за нив положбата станува сé понеповолна и дека е очигледно оти Македонцот нема да се повлече сé додека не го освои градот, решиле да донесат конечна одлука. Таму Ефијалт,
маж каков што според силата на духот и телото ретко можело да се види, објаснувал колку долготрајно можат да бидат непријатностите од опсадата и сметал дека
не треба да се чека додека исцрпени и сломени малку по малку, со уништени сили
заедно со самиот град да паднат под власта на победникот туку додека сé уште
имаат нешто сила, со главнината од наемниците треба да провалат и со бодар дух
да се судрат со непријателот; ги убедувал дека неговиот предлог, колку и да е навидум премногу смел, дотаму повеќе ќе биде полесен за извршување. Бидејќи непријателите очекуваат дека сé ќе се случи поинаку, тие се сосема неподготвени против еден ваков потфат, зашто и не се сомневаат дека такво нешто може да се случи и затоа ќе бидат разбиени. Ниту Мемнон, кој обично ги претпочитал претпазливите одлуки, одошто оние, убавите, не се спротиставил на овој предлог.Зашто, иако
ништо не се менувало, тој согледувал дека исходот од опсадата ќе биде жалостен,
бидејќи немало надеж за скора помош од никаде, а во таква неповолна положба не
е неразумно да се ислуша храбриот маж, којшто, како со некаков последен поттик,
е принуден да се осмели на крајни средства.
Значи, Ефијалт, со две илјади одбрани војници од составот на наемниците,
заповедал да се подготват илјада факли и што ќе зазори, вооружени да чекаат на
неговата заповед. Утрото, кога Александар повторно ги доближил воените направи
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до ѕидот од тули и кога Македонците се зафатиле со работа, Ефијалт одненадеж ја
отворил портата и пуштил половина од своите со факли; самиот тој во збиен ред ги
следел нив, за да го оневозможи непријателот, ако посака да го спречи пожарот.
Кога Александар сфатил што се случува, веднаш построил боен ред, а заштитата ја
зајакнал со одбрани војници; заповедал другите да одат да го гаснат пожарот, а тој
извршил напад врз оние што биле дојдени со Ефијалта. А тој, со бележита телесна
снага, убивал секого што ќе се осмели да направи макар и еден чекор и ги бодрел
на храброст своите со глас, со гест, а особено со личен пример. Од ѕидините на непријателот му се создавале големи тешкотии, зашто илјада наемници се искачувале
на кулата и откако лесно ги расподелиле воените направи, фрлале копја и камења.
Меѓу сето ова, од спротивната страна на градот, што тие ја наречуваат Трипилон, под водство на Мемнон, друга група граѓани продрела оттаму, од каде што
најмалку се очекувало; во логорот настанала таква мешаница, така што и самиот
крал не знаел што да се прави; но со величието на својот дух и со соодветна команда ги отклонил сите опасности; и среќата помогнала во тој миг. Оние што ги палеле воените направи биле одбиени со големи загуби од Македонците кои тука биле
распоредени, зашто кралот ги поставил како заштита. Птоломај, телохранителот на
кралот и син на Филип, се фатил во костец со Мемнона; освен тоа и неговата лична
чета била притеснета од кохортите на Адај и Тимандар. Македонците од таа страна
извојувале одлична победа, иако го загубиле Птоломаја, Адаја и водачот на стрелците Клеарх, како и околу четириесет прости војници. Непријателите се повлекле
толку престрашени, така што забрзаното множество го урнало тесниот мост што го
изградиле за да го преминат ровот, а оние што останале се истркалале во бездната.
Некои од нив загинале, зашто биле згмечени од своите, други биле погодени со копја од Македонците што се наоѓале на повисоки места; многумина, поштедени од
оваа несреќа, загинале пред самата порта од градот, бидејќи сите биле престрашени
да не продрат Македонците во градот, па многу бргу ја затвориле портата, и така
голем дел од граѓаните бил препуштен на гибел од непријателот“. (Три...=три, Р.И.)
Херодот зборувал дека „Пелазгите говореле со варварски јазик“. Платон во
„Критија“ говори за јазикот на „варварите“, кои уште во негово време говореле со
„варварски“ јазик: варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски.
„Меѓу сите овие настани, Ефијалт, бесен повеќе од очајание одошто од некаква надеж,жестоко се борел со кралските војници и победата ќе станела неизсвесна,
да не прискокнеле бргу напомош на своите постарите од Македонците. Во тој логор тие се чуствувале надвор од опасности, освен кога изискувала неопходноста,
зашто тие таму само уживале од своите плати и награди; таа чест ја заслужиле со
своите храбри дела и под помоќни кралеви и од самиот Александар, зашто го поминале животот во воени дејствија. Кога тие виделе дека нивните, престрашени од
битката, се откажуваат да се борат и бараат место каде да се повлечат, притрчале во
првиот боен ред, предводени од некојси Атарија; откако ја разгореле битката којашто почнала да замира, со викот и прекори дека е срамно тоа што го прават, ги натерале да се охрабрат. Така веднаш со многу силен налет навалиле сите и бидејќи
нивната борба им нанесувала загуба на непријателите, во еден миг среќата им се
насмевната. Ефијалт бил убиен заедно со повеќемина негови храбри воини; останатите биле потиснати во градот. Но внатре влегле и многумина од Македонците; и
кога градот почнал да се освојува со сила, тогаш кралот заповедал да се затруби за
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повлекување; или сакал да го поштеди градот, или, бидејќи денот се ближел кон
крајот, се плашел од ноќта и скриени заседи на непознати места.
Оваа битка им одзела големи сили на опсадените. Тогаш Мемнон, бидејќи
положбата била сосема неизвесна, заедно со Оронтобат, кој го држел градот и останатите вожди, во ниедно време на ноќта ја запалиле дрвената кула и тремовите, каде што се чувале копјата, а подметнале оган и под соседните згради на ѕидот. Ова
го направиле бргу и бидејќи од тремовите и кулата ветрот го разгорувал пламенот,
пожарот почнал да се шири надалеку. Најхрабриот дел од граѓаните и војниците ја
зазел тврдината што се наоѓала на островот,а останатите се повлекле во Салмакида;
така се викала другата тврдина, а името го добила според еден извор што се наоѓал
таму и бил многу познат. Останатото множество, заедно со скапоценети предмети,
вождите со кораби ги однеле на островот Кон. Александар, кога го дознал ова од
бегалците, а и пред очи му било сé што се случува во градот,иако веќе било полноќ,
заповедал Македонците да навлезат во градот; да ги пофаќаат оние што го разгорувале огнот и да ги убијат, а ако најдат некои, што си останале по домовите, да
се воздржат и да не ги убиваат нив.
Кога во зората ги набљудувал тврдините, запалени од Персијците и од наемниците, бидејќи претпоставувал дека ќе му создаде многу труд ако ги опсади, а и не
сметал дека е вредно, кога веќе е заземен главниот град на овој народ, да си го губи
времето во бездејствие и неподвижност, заповедал да се разори градот, а тврдините
опколени со ров и ѕидини да остане да ги чува Птоломај, кога што тука го оставил
со три илјади војници- туѓинци и со двеста коњаници да ја чува Карија. По кусо време тој ги соединал своите чети со началникот на Лидија Асандар и го победил во
битка Оронтобата. Македонците пак, од гнев и досада од долготрајното чекање, нападнале и ги ставиле под своја власт тврдините. Кралот, откако почнал да размислува за Фригија и пограничните предели, го пратил во Сард Пармениона со четите
од пријателите, со помошната коњица и со Тесалците, на чие чело бил Александар
Линкест, да навлезат оттаму во Фригија; го снабдел со храна за луѓето и добитокот
за потребите на војната, што се очекувала во непријателската земја; им биле додадени уште и товарни коли, кои биле истовремено со нив однесени. Кога разбрал дека малку пред тој поход, Македонците, чии сопруги биле одведени, тешко го поднесувале копнежот по нив, заповедал телохранителот Птоломај, синот на Селеук,
да ги одведе дома за да презимат со сопругите. Поради истата причина, двајца од
војсководците, Којн и Мелеагар, заминале заедно со нив. Ова кралот му прибавило
голема наклоност кај војниците и ги направило поспремни за подоцнежните долготрајни воени служби, бидејќи гледале дека тој води сметка за нив и се надевале дека подоцна и тие веднаш ќе добијат средства за пат, за да ги видат своите.
На војсководците им било наложено, додека престојуваат во Македонија, да
соберат голема војска, колку што може повеќе коњички и пешадиски чети и до почетокот на пролетта да ги доведат заедно со оние што се враќале. Но кога забележал дека војската му се заразува со азијатски обичаи и дека големо множество бесрамници се наоѓаат меѓу народот сред логорот, заповедал да се соберат сите порочни луѓе и ги оставил на еден мал остров во заливот Конајдопол.
11. Кога ги средил овие работи, истрајувајќи во својата одлука да го потчини
целиот морски брег под своја власт и да ја направи употреблива непријателската
флота, тој повторно го зазел Хипони, што му се предал, а оваа тврдина му ја преда-
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ле наемниците што ја држеле оваа тврдина, па се упатиле кон Ликија. Таму склучил
пријателски сојуз со Телмисените, откако ја преминал рекат Ксант и истоимениот
град, како и Пинара и Патара, градови прочуени во тие области и уште триесетина
помали градови, што ги прифатил како пријатели. Штом задоволително ги средил
работите за тоа време, напредувал кон Милијада; таа била дел од поголемата Фригија, но на персиските кралеви им одговорало да ја приклучат кон Ликија. Додека
го освојувал овој град, кај него дошле пратениците од Фаѕелитите за да го молат за
пријателство; донесле и златна круна, како дар за гостинот; истото го барале молителите од многу градови на Долна Ликија. И така, за да му ги предадат преку пратениците своите градови и Фаѕелитите и Ликијците, по неколку дена тој тргнал кон
градот Фаѕел. Граѓаните на овој град токму тогаш го напаѓале многу силниот одбранбен одред, што на нивна територија го поставиле Писадите, кои вршеле големо
насилство врз населението. Со доаѓањето на Александар, овој град бил освоен за
многу кусо време.
За да ја закрепне малку својата војска и себе, Александар кај Фаѕел си дал
неколку дена починка. Годишното време му го допуштило тоа, зашто било средина
на зимата, а тоа го отежнувало патот за напредување. Таму, душевно отпуштен за
време на една гозба, кога ја видел статуата на Теодект што неговите сограѓани му ја
ставиле на плоштадот, пијан, се кренал од софрата и потскокнувајќи дошол до неа
и ставил на статуата повеќе венци, зашто Теодект, бидејќи го слушал Аристотела,
му бил многу драг и мил. (Статуа, стати, која стоји; Стоа=стоа со столбови, Р.И.)
Но безгрижните игри на младешкиот дух набргу ги прекинал гласникот од
Парменион. Тој фатил некојси Персиец, по име Асисин, пратен дури јавно кај Атиѕиеј, сатрапот на Фригија, но со тајни пораки, да се изнајде можност тој тајно да се
сретне со Александар и да му вети, ако го направи она што ќе му се порача, дека ќе
му ја даде кралската власт во Македонија, а згора на тоа и илјада таленти злато.
Имено, тој со бегалецот Аминта направил злосторничка спогодба, да ги присвојат
за себе пределите на убиениот крал. Тогаш тој го мразел кралот од друга причина,
имено, зашто ги казнил со смрт Херомен и Арабај, браќа на овој Александар, како
соучесници на убиството на татко му. Иако тој самиот бил изземен од казната, а
подоцна му биле доделени и многу почести и поради тоа му должел голема благородност на кралот, сепак,поради вродената душевна жестокост и од желба за власт,
сметал дека ништо не е грев, ако преку него се пробие патот кон кралската власт.
Кога се расправало околу ова, пријателите го прекорувале кралот дека е попустлив,
кога се воздржал да го казни човекот фатен во очигледен злостор туку уште го наградил со пари и почести и го поставил на чело на најдобрата коњица. Зарем тој потоа би можел да му остане верен, ако, покрај тоа што останал неказнет, како награда за убиството на татко му, му станал уште поблизок пријател, а добил и највисоки почести и почесно началништво на коњица ? Значи, тоа требало бргу да се исправи, зашто поради прекумерната благост била направена голема грешка.
Тоа требало да се направи уште пред оној да почуствува дека неговата намера е откриена и пред да ги заведе Тесалците, кои биле склони кон преврат. Опасноста не смеело да се потцени, за да не може подоцна од тоа да се изроди нешто
многу големо. Не смеело да се потценат ни претсказанијата, коишто очевидно го
опоменуваат кралот да се чува од завери. Имено, неодамна, додека го опсадувал
Халикарнас и напладне почивал, една ластавица, а тоа е птица позната по приказа-
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нија, силно чуруликајќи му облетувала околу главата додека тој спиел, па морал да
се превртува час на оваа, час на онаа страна на леглото; птичката почнала да пее
многу повозбудено, но тој, бидејќи бил многу изморен, не го прекинал сонот; бидејќи чуствувал дека птицата со своето чуруликање му станува досадно, мавнал со
раката и за избркал. Но таа не престанала да чурулика, сé додека веќе разбудениот
Александар не ја изгонил. Аристандар вака го протолкувал ова: рекол дека на кралот му престои опасност од пријател, но дека заверата нема да остане скриена, зашто
природата на птицата, којашто на луѓето им е најблиска од сите останати птици и е
најдрдорлива, токму тоа го опоменувала. Кога сето ова било проценето, а и тој гледал дека укажувањата на Асисин се совпаѓаат со толкувањата на пророкот, а се потсетил уште дека во едно писмо мајка му неспокојно го предупредувала да се пази
од тој човек,одлучил дека веќе ништо не смее да се одлага и му јавил на Парменион
што сака тој да се направи. Зашто, како што веќе рековме, во Фригија заминал и
Александар Линкест. Но, за да не се случи одлуката на кралот да биде откриена, не
посмеал да напише писмо туку пораките биле испратени преку многу доверлив и
чесен човек. За ова бил избран Амфотер, брат на Кратер; тој си ја соблекол македонската облека и облекол фригиска, земал неколку Пергенци кои го познавале патот и тајно се упатил кај Парменион. Така Александар Линкест бил фатен, но долго
не бил погубен поради своето предишно достоинство и достоинството на семејството; погубен бил дури по три години, како еден од соучесниците во заговорот на
Филота; тогаш бил осуден како виновник за учество во злосторот и бил погубен.
Кога кралот тргнал од Фиѕелида, покрај во откривањето на заверата, божеската наклоност му се пројавила веднаш и во други добродејанија. Тој пратил дел
од војската преку планините кон градот Перга, а останатите тој самиот ги предводел покрај брегот, каде што се наоѓала планината Климакт, нависната над Памфилиското Море и оставало тесна патека за помин секогаш кога морето е мирно, а кога настапувала жега била прекриена со бранови; тоа станувало многу често и речиси непрестајно и зиме. Александар, не плашејќи се од ништо, без задржување и со
подеднаков жар и полет ја водел војската преку рамини и нерамнини. Тие дни дувале јужни ветрови, коишто го туркале морето кон брегот и секоја стапка од патот ја
исполнувале со длабоки мочуришта; постојано врнело и големи дождови, како што
обично се случува кога дуваат овие ветрови. Но штом Александар наишол, северец
веднаш го исчистил небото од дождови, ги вратил брановите во морето и им отворил премин на Македонците. Исто така, требало да се измине едондневен пат низ
несигурни плитки места, каде што водата допира речиси до папок.
Јас не се сомневам дека Александар имал толкава самодоверба во опасностите, којашто произлегувало од неговиот силен дух, како што можам да верувам
дека таа и се зголемувала и јакнела од честите добри знамења, за со божеска одлука
тој бил предодреден да изврши многу славни и велики дела. Се раскажува дека, додека уште бил во Македонија, му се појавил величествен човечки лик, кој го посоветувал што поскоро да го следи него во Азија, за да го сотре Персиското царство.
И кога војувал во Фојникија, кралот се сетил на овој сон,кога во пресрет му излегол
еден јудејски свештеник, во кого тој го препознал ликот, што пред тоа насоне го
видел. Имено, за време опсадата на Тир, тој им наложил на соседните кралеви и народи да се предадат и да му дадат војска. Но Јудеите, кои го држеле славниот град
Хиеросолима, бидејќи биле врзани во сојуз со Дареј, го одбиле пријателството на
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Македонците. Сакајќи да ја казни навредата од овој народ Александар со непријателски намери ја насочил војската кон Јудеја. А жителите на Хиеросолима, за да
го смират гневот на кралот, му излегле во пресрет заедно со децата. Најнапред оделе свештениците, нагрнати со многу тенок плашт; по нив во бела облека одел народот. Толпата ја предводел врховниот свештеник Јад во свечена облека. Кралот бил
восхитен од убавината и изгледот на поворката што се приближувала, па се симнал
од коњот и самиот пошол напред, го восфалил божјото име, што вдлабено во златна плоча на тијарата напред ја носел свештеникот и со почит го поздравил. Оваа
неочекувана постапка ги стаписала сите што со него беа пристигнале. Јудеите, охрабрени поради тоа што не само што се ослободиле од стравот за блиската гибел и
се понадевале дека се спасени туку и поради неочекуваната наклоност, го опколиле
кралот искажувајќи му пофалби, честитки и добри желби“.
Се кажа: „додека уште бил во Македонија, му се појавил величествен човечки лик, кој го посоветувал што поскоро да го следи него во Азија, за да го сотре
Персиското царство“. Па со Панхеленската идеја се сотрувало Персиското царство.
„Спротивно на ова, принцовите на Сирија, кои поради жестоките и чести
несогласија со Јудеитего го следеле Александар,и со казнувањето на непријателите,
како што мислеле, ќе си ја исполнат желбата на својата непријателска расположена
душа, се запрепастиле и не знаеле вистина ли е тоа,што го гледаат,или некаква игра
на очите со лажна слика ги мами нивните замајени сетила. Невообичаеноста на глетката ги поколебала и Македонците. Парменион, приближувајќи се до Александар,
се осмелил да го праша зошто со странски церемонии искажува таква почит, каква
што одвај да е достојна за еден таков велик крал и да прими од толку непријателски
народ. Тогаш Александар му го раскажал својот сон. Потем влегол во градот и во
најубавиот храм, откако го прифатил нивниот обред, му посветил жртви на богот и
го обдарил храмот. Исто така ги прегледал светите книги на овој народ, во коишто
биле содржани многу порано опишаните претсказанија, меѓу кои и она, дека Тир ќе
им припадне на Македонците, а било напишано и дека Персијците ќе бидат славно
победени од некојси Грк. Толкувајќи дека тој ќе биде тоа, им допуштил на Јудеите
и дома и надвор да ги вршат слободно своите обреди и да ги употребуваат своите
закони, а бидејќи тие секоја седма година не ја обработувале земјата, одредил да
бидат ослободени од даноци од тој дел“. (Никако Грк, туку само Хелен, Р.И.)
Веќе се пиши за Јудеја и Сирија.Никаде го нема јазикот коине.Таков немало.
Тој како Птоломејов, Александријски, бил наречен хеленски јазик, никако грчки.
„Тој се восхитил од природата на пределот, богат со разни плодови, што се
вбројувале меѓу најубавите, а едниствено таму и се произведувал балсам. За управител на овие области Александар го назначил Андромах, когошто малку подоцна
свирепо го погубиле Самариќаните, вечните непријатели на Јудеите. Но ова се случило откако биле заземени Тир и Гаѕа, а ние, поради околностите, го кажуваме ова
аднапред.
12. Откако ги совладал теснините крај Памфилиското Море, Александар, поаѓајќи на пат за Пегра, ги пресретил пратениците на Аспендиите, кои биле првенци
на државата. Тие од него барале да не ги принудува да прифатат посади и му ветиле педесет таленти плата за војниците, исто толку и коњи, колку што како данок
му давале на персискиот крал. Оттаму кралот заминал кај Сидетите што се населени околу реката Мелана. И овие се по род од Ајолида, но зборувале варварски ја-
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зик, зашто беа одвикнати од грчкиот, не поради долготрајноста на времето, како
што обично се случува туку затоа што нивните претци, кога стигнале во овие краишта, одеднаш го заборавиле мајчиниот јазик, а паметеле како звучи новиот, пред
тоа неслушнат јазик. Откако ја зазел Сида, а таа била главен град на Памфилија, заминал за Синај, град безбеден со природата на местото и одлично утврден со силни
чети составени и од странски војници и од месните варвари. Поради сето ова, а и
бидејќи било јавено дека Апендиите повторно се побуниле, тој го скршнал патот и
ја довел војската до Аспенд. Престрашени од ненадејниот напад на Македонците,
жителите на овој град ги напуштиле зградите што се наоѓале на чистина и се повлекле во тврдината. Александар го зазел испразнетиот град и поставил логор под
самата тврдина; бидејќи нашол многу вешти строители, со опремата за напад ги принудил опсадените повторно да бараат мир под предишните услови. Но бидејќи тој
брзал кон поголеми подвизи, ништо попожелно не можело да му се случи отколку
тоа, да не се задржува со долготрајна опсада на едно место што не било за потценување. Сепак, за да не остане неказнета непромисленоста на одметниците, заповедал да ну се предадат како заложници највидните граѓани и да се удвои сумата на
парите што било заповедано да ги даваат; уште додал дека треба да му се покоруваат на сатрапот што Александар го назначил за управител и да плаќаат годишен данок на Македонците, а во врска со полето за коешто биле обвинети дека ги изгониле оттаму соседите, препуштил тоа прашање да се реши на суд“.
Руф кажа: „Оттаму кралот заминал кај Сидетите што се населени околу реката Мелана.И овие се по род од Ајолида,но зборувале варварски јазик,зашто беа одвикнати од грчкиот, не поради долготрајноста на времето, како што обично се случува туку затоа што нивните претци, кога стигнале во овие краишта, одеднаш го заборавиле мајчиниот јазик,а паметеле како звучи новиот, пред тоа неслушнат јазик“.
Овде отпаќа веројатноста „одеднаш го заборавиле мајчиниот јазик“, кој бил
само варварски=пелазгиски. Затоа кога тие „зборувале варварски јазик“, не можеле
да бидат „одвикнати од грчкиот“ (хеленскиот), оти хеленскиот бил само варварски
=пелазгиски, на кого творел Платон...Тоа што потоа стои „паметеле како звучи новиот, пред тоа неслушнат јазик“ (коине), бил само по смртта на Александар Македонски.Тој бил само Птоломејов, Александриски, на кого била преведена Илијада...
Значи, се говори само за варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.Па ваков
бил јазикот во Елада, на кого творел тн.Хомер, Платон, Аристотел. Тој имал повеќе
говори, а говор бил и во Елада, атичкиот. Во Атика никогаш не се говорел хеленски
јазик, кој бил коине. Ова се гледа и од следниве наводи, внесени во моите книги:
Лукијан од Самосата, „Како треба да се пишува историја“, напишана 165/6
година, под 21. вели: „И следнава грешка не е мала, па мислам дека заслужува да се
одбележи. Историчарот просто се мачи да пишува на чисто атичко наречје, да го
прочисти својот јазик, па нашол дека треба и римските имиња да ги преправи во хеленски...“. Значи, имало хеленски јазик (коине) и атички говор, но ништо грчко.
Со наводот се потврдува, дека во Елада во 2 век во употреба бил само атичкиот говор, кој бил варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски.
Значи, понатамо во римско време се пишело на пелазгиски=тн.словенски јазик. Ваков бил и Аријан (2 век н.е.). Следи тој „Индиската историја“ ја напишал на
јонско наречје, иако тој ги познавал коине и латински. Блајкен и други наведуваат:
„Плиниј говори за пасивната согласност на луѓето била првата причина за употреба
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на јонската писменост“. А освен јонски бил и атичкиот: атички без датив и генетив.
Бидејќи атичкиот бил без датив и генетив, коине немал врска со Атика и Елада.
Се заклучува, на јонското наречје се пишело, но не на коине. Пак, коине станал официјален јазик само како христијански, а единствен со Ираклиј (610-641).
„Откако вака ги средил работите, го изминал патот што водел кон Перга и
оттаму се упатил во Фригија. Но кога ја водел војската низ тие места, требало да се
совладаат клисурите, што ги правеле две планини, спротиставени една на друга, крај градот на Персидијците Телмис; тие теснини се допирале една до друга, така што
личеле на порта; варварите со вооружена војска ги заседнале од двете страни. Александар заповедал да се постави логор на самиот приод. Тој сметал, а така и се случило, дека граѓаните на Телмис- верувајќи дека со тоа што логорот е поставен, опасноста е отклонета- нема долго да останат во клисурите туку таму ќе можат да остават малкубројни стражи, а останатите ќе си се повлечат во градот. Александар ја
искористил приликата и довел стрелци, фрлачи со прачки и сé што било нужно од
тешкото вооружување, откако ја разгонил стражата на варварите, го поставил логорот пред самиот град. Таму ги ислушал пратениците на Селгенците, кои, поради
старите несогласија со соседните граѓани на Телмид, иако биле ист народ, му понудиле пријателство и помош на кралот. Александар го примил многу љубезно и за
да не губи време во опсада на еден град, го кренал логорот кон Сагалас, којшто бил
цврст град, зајакнат со младешки сили.
Иако сите Писидијци биле воинствени, Сагалесијците се сметале за најупорни од сите. Тие, кога од Телмис пристигнале сојузничките чети, ослонувајќи се
повеќе во луѓето одошто во ѕидините, построиле боен ред на соседното ритче, па
потпомогнати од погодноста на местото, лесно ги одбиле вооружените војници на
Александар. Но Агријанците им се спротиставиле, зашто македонската фаланга била во близина, а и поради тоа што го виделе самиот крал пред првите воени знамење; сето тоа им ја зголемило храброста. Најголем напор за војската претставувало
искачувањето на стрмнините; кога им било овозможено да застанат на порамни места, лесно ја растуриле полувооружената толпа брдјани. Од македонските вожди
изгубен бил Клеандар со околу дваесетина војници; од страна на варварите загинале околу петстотини; останатите се разбегале, зашто ги заштитило познавањето на
месноста. Сепак кралот ги гонел бегалците со толкава усилба, со колку што можело
да се движи толку тешко вооружената војска. Со истиот налет бил заземен и нивниот град. (Клеандар=клеан дар; Касандар=касан дар: Касандар; Александар:к’с, Р.И.)
Потоа тој ги нападнал и другите утврдени места во Писидија; некои од нив
ги зазел со борба, а другите ги прифатиле неговите услови. Кога го зазел Телмис,
поради упоритоста на граѓаните, го срамнил со земја, му ја одзел слободата на народот, а малку подоцна, заедно со некои други градови на Писидија, го доделил на
управување на Келајните. Откако на овој начин ги смирил најсуровите народи, се
упатил кон Фригија, во којашто се наоѓало езерото Асканиј, чијашто вода сама од
себе се зголемува и којашто, поради потребата за сол, граѓаните се принудени од
далеку да ја бараат.
Додека ова се случило, Мемнон ги собрал од секаде остатоците од својата
странка за да го оттргне Александар, кој се беше залепил за Азија, и ги насочил
своите мисли кон тоа да им објави војна на Грција и Македонија. Бидејќи Дареј сета надеж ја полагал единствено во него, зашто тој со својата храброст и мудрост на-
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јдолго го задржал нападот на победникот кај Халикарнас; затоа му препуштил нему
да донесува одлуки по најважните прашања; му префрлил и голема сума пари. И
така тој довел колку што можел поголема војска наемници и со флота од триста кораби слободно пловел по морето, а со своето искуство проценувал што ќе биде поволоно, а што неповолно за таквите потфати. Меѓутоа, кога ги зазел местата што
биле недоволно чувани (меѓу кои бил и Лампсак) ги нападнал островите на коишто
Македонците, иако ги беа заземени обете страни на копното, поради недостиг на
кораби не можеле да им пружат помош.
На одлуката на војсководците и помогнало и зачудувачкото несоголасие насекаде. Едни влечеле кон Александар, како создавател на слободата, но имало и такви, кои се збогатиле со персиската моќ и ја претпочитале сопствената моќ под старите господари, одошто, ако државата биде ослободена, еднаквоста на сите. Значи,
Атенагора и Аполонид, благородници од Хијците,се здружиле со Фисин и Мегареј,
како и со другите луѓе од својата странка и го повикале Мемнона. Така Хиос бил
заземен со предавство; таму била поставена одбрамбена посада, а управата на градот му била предадена на Аполонид и на неговите приврзаници. Оттаму се упатил
кон Лезбос и без никаков напор ги зазел Антиса, Пира и Ерес. За владетел на Митимна го поставил Аристоник и под своја власт, со исклучок на многуславниот град
Митилена, го ставил под своја власт. Таа упорно ја издржала опсадата од повеќе
денови. Мемнон не успеал да ја заземе неа, зашто иако тој со ровови го беше опколил градот и го затворил пристаништето, распоредил постови за корабите на погодни места, за да се оневозможи приод за оние што би дошле напомош, сепак се разболел од погубна болест и со ненадоместлива штета за сите нив, ја уништил прекрасната надеж на Персијците. (Антис==Анти с а: Анти=тн.Словени, Р.И.)
Кога сфатил дека му се наближува смртта, ја предал својата власт на Фарнабаѕ, син на неговата сестра што го родила со Арбатазѕа, додека Дареј, кога ќе дозна
што се случило, не одлучи поинаку. Овој со началникот на флотата Автофрадат ги
поделил задолженијата и најсетне дотаму ги притеснил опсадените, така што, кога
било договорено безбедното заминување на посадата, ги принудил да ги урнат столбовите, на коишто биле испишани законите за сојуз со Александар; тие му ветиле
верност на Дареј и примиле назад половина од своите изгнаници. Но Персијците не
останале верни на договореното; донесле војници во градот и заповедале со него да
управува Ликомед од Родос. На Диоегена, којшто поради наклоноста кон Персијците бил прогнат, му било дадено да управува со татковината. Потоа насилно биле
одземени пари од секого што бил многу богат и бил наложен данок што требало да
го плаќа народот на Митилена“.
КНИГА ТРЕТА
„1. Меѓутоа,Александар го беше испратил Клеандар со пари,за да доведе војска од Пелопонес, па откако ги средил работите во Ликија и Памфилија ја доближил војската до градот Келајна. Во тоа време низ средината на градот течела реката
Марсиј, прочуена во славните грчки песни. Нејзиниот извор истакнувал од највисокиот врв на планината и водата со голем шум паѓала врз една стена, што се наоѓала
долу; оттаму ги наводнувала полињата расфрлени наоколу; водата како да ги влечела брановите. Поради тоа што нејзината боја била слична на мирно море, дала
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повод за измислици на поетите, зашто се раскажува дека на таа стена пребиваат нимфите, задржани од љубов кон реката. Впрочем, додека тече низ градот, таа си го
задржува истото име, но штом ќе излезе надвор од тврдината, таа тече со поголема
сила и тогаш ја наречуваат Лик.
Александар влегол во градот што веќе бил напуштен од своите жители и почнал да ја напаѓа тврдината во која тие биле пребегани. Напред испратил гласник за
да ги предупреди дека, доколку не се предадат, ќе бидат изложени на големи непријатности. Тие пак му заповедале на гласникот да ја погледне кулата, којашто и
по положбата и по градба е многу издадена, да види колку е висока и да му соопшти на Александар дека тој и жителите не ги проценуваат подеднакво утврдувањата; тие сметале дека тврдината е неосвоива и затоа се спремни од верност и да
умрат; гледаат дека тврдината е опколена и дека од ден на ден им станува сé потешко и затоа бараат примирје за шеесет дена; ако во текот на тие денови Дареј не им
испрати помош, тогаш тие ќе му го предадат градот. Но, бидејќи до определениот
ден Дареј не испратил никаква помош, тие му се предале на кралот. Потоа пристигнале пратениците од Атињаните, со барање да им се вратат заробените кај реката Граник. Тој им одговорил дека ќе заповеда да се вратат кај своите не само тие
туку и останатите Грци, но откако ќе сврши персиската војна. Впрочем, тој веќе го
загрозувал Дареј, за когошто дознал дека сé уште не го преминал Еуфрат и дека од
секаде собира војска за да го нападне со сите сили. (Не Грци, туку Хелени, Р.И.)
Во Фригија, низ којашто ја водел војската, имало повеќе села одошто градови. Таму некогаш се наоѓала славната кралска палата на Мида; името на градот било Гордиј, низ којшто течела реката Сангариј; градот бил подеднакво оддалечен и
од Црното и од Киликијското Море. Дознаваме дека меѓу овие мориња се наоѓа најтесниот простор во Азија и дека обете мориња во малите теснини нанесуваат земја.
Бидејќи Азија е залепена до копното, а голем дел е окружена со море па поради тоа
личи на остров, и да не постоеше тоа тесно растојание, што сега ги разделува, тие
би се соединале. Александар го ставил под своја власт овој град и влегол во храмот
на Јупитер. Таму ја видел кочијата за којашто се знаело дека со неа се возел таткото
на Мида; таа не се разликувала многу од останатите кочии;единствено бележит бил
јаремот, врзан со многу јазли вплетени само во себе на некаков таинствен начин.
Жителите му потврдиле дека со пророштво е претскажано оти оној што ќе го разврзе неразврзливиот јазел, ќе ја освои Азија. Страсна желба му ја исполнила душата;
посакал да го исполни претсказанието. Околу кралот се наоѓала толпа Фригијци и
Македонци; Фригијците со нетрпение очекувале, а Македонците биле вознемирени
од непромислената самоувереност на кралот; имено, јаремот бил толку стегнат со
јазли, така што не можело да се види ни од каде почнува ни каде завршува заплетеното; ниту со ум ни со очи не можело да се согледа тоа, намерата на кралот да го
разврзе јазелот ги загрижиле, да не се сврти тоа кон некое неповолно претсказание.
Кралот долго се мачел со скриените јазли и рекол: ‘Воопшто не е важно како ќе се
разврзе’; со мечот ги раскинал сите ремени, па или го исмејал претсказанието на
пророштвото или го исполнил. (Гордиј од горд само тн.словенски поим, Р.И.)
Потоа, кога одлучил да го фати Дареј каде и да се наоѓа, за да си обезбеди
заднината, на чело на флотата крај брегот на Хелеспонт го поставил Амфотер, а на
војската- Хегелох, за да ги ослободат од непријателските посади Лезбос, Хиос и
Кос. За воени потреби им додал уште петстотини таленти;на Антипатар и оние што
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ги чувале грчките градови им испратил шестотини таленти. Според договорот за
сојузништвото, им заповедал на сојузниците да обезбедат кораби што ќе го бранат
Хелеспонт. Тој сé уште не знаел за смртта на Мемнон, кон кога го насочил сето
внимание, зашто добро знаел дека ништо нема да биде лесно, ако тој се вмеша.
Веќе стигнал до градот Анкира, каде што собрал нова војска, и влегол во
Пафлагонија. Кон оваа војска биле приклучени Хенетите, за кои некои веруваат дека потекнуваат од Венетите. Сета оваа област му се покорила на кралот, му биле
дадени и заложници, но решил да не ги принудува да му даваат данок, зашто тие ни
на Персијците не им плаќале. За управник на оваа област го назначил Калант, а самиот тој ја прифатил војската што неодамна стигнала од Македонија и се упатила
во Кападокија“.
Се говореше за Хелените во Елада и Јонија. Вториве биле Варвари. Бригите
ја создале Фригија. Бригите и пошироко Македонија биле Варвари. Нивниот јазик
бил варварски=пелазгиски, а ваков бил во Елада. Овде се говори за „Хенетите, за
кои некои веруваат дека потекнуваат од Венетите“. Бидејќи варварски=пелазгиски
јазик бил тн.словенски, а ваков бил венетскиот=илирскиот, немало посебни народи.
Следи Балканците и Малоазијците биле само еден ист народ со еден ист јазик.
„2. Кога било јавена за смртта на Мемнон, Дареј многу се вознемирил, зашто сега веќе изгубил секоја надеж. Одлучил самиот да се судри со Александар и
осудил сé што неговите војсководци беа направиле, зашто мислел дека на многумина им недостасувала равност, а на сите- среќа. Така, тој поставил логор кај Вавилон со цел војската да ја прифати похрабро војната и да го стави на показ своите
сили; изградил кружен насип што можел да прифати десет илјади војници. По примерот на Ксеркс, собрал и нова војска. Од зората до ноќта, според тоа како биле регрутирани, четите влегувале меѓу насипот. Излегувајќи оттаму, тие ги зазеле полињата на Месопотамија и речиси наброената толпа коњаници и пешаци се чинела
дури и поголема одошто всушност и била по бројност. Персијците имале сто илјади
пешаци, меѓу кои вклучил триесет илјади коњаници. Од Медијците имало петнаесет илјади пешаци; од Бактраните имало две илјади коњаници, вооружени со двосеки секири и лесни штитови, што многу наликувале на кетри; десет илјади пешаци
оделе со нив и со исто такво оружје. Арменците испратиле четириесет илјади пешаци, кон кои биле придодадени и седум илјади коњаници. Како дополна, Хирканците донеле шест илјади одлични коњаници, обучени за војување, какви што ги има
кај тие племиња. Дебреките вооружувале четириесет илјади пешаци; повеќето од
нив имале копја опковани со бронза или железо, а со некои дрвото им било зајакнато на оган; нив ги придружувале уште две илјади коњаници од истото племе. Од
Каспиското Море пристигнале осум илјади пешадиска војска и двеста коњаници;
со нив имало и некои непознати племиња, што довеле две илјади пешаци и двоен
број коњаници. Кон оваа војска биле доведени и придодатени триесет илјади одлични момчиња- грчки наемници. (Не грчки, туку хеленски, Р.И.)
Поради брзината, не било можно да се соберат и Бактријците, Согдијанците,
Индите и останатите жители на Црвеното Море, а имало племиња што и нему самиот не му биле познати. Ништо помалку не му недостасувало, одошто множество
војници. Тој бил премногу радостен кога ги гледал сите овие, а дворјаните со нивната вообичаена суета ја распламсувале неговата надеж. Тој му се обратил на Атињанот Харидем, кој бил искусен воин, но поради тоа што бил прогнат, бил непри-
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јателски расположен кон Александар, зашто по негова заповед тој бил изгонет од
Атина; го прашал како му се чини, дали тој е доволно подготвен да го сотре непријателот. Овој пак, заборавајќи на својата положба и горделивоста на кралот, му рекол: ‘Ти можеби не би сакал да ја слушнеш вистината, но, ако сега јас не ти кажам,
никогаш друг пат и не ќе можам да ја кажам. Оваа толку многу вооружена војска,
оваа сила од толку племиња на целиот Исток, откинати од своите живеалишта, може да предизвика страв кај соседите; таа блеска од порфир и злато, светка со оружје и богатство што не може да го сфати никој којшто не го видел тоа со свои очи.
Бојните редови на Македонците се едноставни и прости; со штитови и копја се зачуваат неповредени стројот и збиените воени редови на силните мажи. Тие тоа го
наречуваат фаланга. Во тој неподвижен строј збиени се маж до маж, оружје до оружје; но тое се обучени само на еден знак да ги следат знамињата и да ги сочувуваат
редовите. Сите слушаат штом ќе им се заповеда: да се спротистават, да опколат, да
се развијат во крила, да го менуваат текот на битката; поскоро можеме да ги наречеме војсководци, одошто војници. И немој да се залажуваш дека тие се такви поради желбата за злато или сребро. Затоа што се сиромашни, ним дисциплината им
стана учителка. Кога се изморени, постела им е земјата; кога им недостасува хранајадат сé што ќе најдат; времето за сон е покусо од ноќта. Се надеваш ли дека со прачки и копја стврднати на оган ќе можеш да ги разгониш Тесалските коњаници,
Акарњаните или Ајтолците, кои се војска непобедлива во војна ? Треба да се дејствува со иста сила. Треба да се бара помош од онаа земја што ги роди нив. Испрати го она злато и сребро за да доведеш војници’ “.
Се вели: „да се спротистават, да опколат, да се развијат во крила, да го менуваат текот на битката“. Значи, тие како орел прават паланка=фаланка=фаланга.
„Дареј по природа бил благ и разумен човек, но судбата ја расипала неговата
природа. Бидејќи не можел да ја поднесе вистината, заповедал гостинот кој му бил
потчинет, а му дал многу полезни совети, да се тргне и да се погуби. Тогаш оној, не
заборавајќи на своето потекло на слободниот човек, му рекол: ‘Јас веќе имам спремен одмазник за мојата смрт; тој самиот ќе те казни зашто си го презрел мојот совет; тоа е, имено, оној против кого јас те советував. А ти, со неограничената кралска власт, толку бргу си се изменил, така што кај потомството ќе бидеш доказ- како
луѓето, кога ќе се вознесат од среќата, забораваат на својата природа’. Додека сето
ова го извикувал, бил задушен од оние на кои им било заповедано. Кралот многу
доцна се покајал за оваа постапка и признал дека овој ја зборувал вистината; заповедал да биде погребан.
3. Имало некој си Тимод, син на Ментор, многу вреден младич, кому кралот
му заповедал да ги прифати странските војници од Фарнабаѕ, во кои тој ја полагал
сета своја надеж и сакал да ги искористи нивните услуги во војната. На Фарнабаѕа
му ја предал командата што пред тоа му била дадена на Мемнон. Тој бил многу вознемирен од грижите што му претстоеле; дури и на сон го измачувале слики за она
што му се заканувало; сето тоа било предизвикано или од некоја болест или од претсказанијата на неговата пророчка душа. Му се присторувало дека логорот на Александар светел од молскавичен блесок и дека потоа Александар бил доведен кај него во истата облека што самиот тој ја носел; дека јавал на коњ низ Вавилон и дека
одеднаш со коњот изчезнал пред неговите очи. Неспокојството му го зголемувало
уште повеќе пророците со разлилчните толкувања; едни велеле дека ваквиот сон е
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поволен за кралот, зашто горел логорот на непријателите; дека го видел Александар како ја отфрла својата кралска облека и кај него бил доведен во прости персиски алишта. Некои пак вака претскажувале: дека сјајот во логорот на Македонија
означува успех за Александар, зашто е речено дека тој ќе ја освои власта во Азија;
во тоа нема сомнение, зашто Дареј бил во истата облека,кога бил прогласен за крал.
Исто така и старите знамиња, како што обично се случува, го повратиле неспокојството; имено, си спомениле дека во почетокот на своето владеење Дареј заповедал
ножницата за сабјата да се измени во иста форма, какв што била кај Грците; а и Халдејците претскажувале дека Персиското кралство ќе премине во рацете на оние
чиешто оружје го подражавале. Впрочем и самиот тој, и поради одговорите на пророците, што се ширеле сред народот, и поради сликата видена на сон, премногу радосно заповедал логорот да се премести до Еуфрат. (Само Хелени, без Грци, Р.И.)
Според татковинскиот обичај на Персијците се барало да не се поаѓа на пат
пред да избрее сонцето. Кога веќе е ден, се давал знак со труба од шаторот на кралот. Над овој шатор, од каде што сите можеле да ја видат, затворена во кристал,
светела слика на сонцето. Стројот на војската бил ваков; огнот, што тие го наречувале свет и вечен, бил носен напред во сребрени жртвеници; веднаш по него, магите ја пееле татковинската песна. Триста шеесет и пет момчиња, колкав што е и бројот на деновите во годината, загрнати со порфирни плаштови, оделе по магите;
имено, и кај Персијците годината е расподелена во толку денови. Потоа, бели коњи
ја влечеле кочијата посветена на Јупитер; по нив одел исклучително голем коњ, наречуван ‘коњ на сонцето’; оние што ги управувале коњите биле облечени во бели
одежди, украсени со златни гранки. Близу до нив имало десет коња, отпочени со
многу злато и сребро. Потоа следела коњицата, составена од дванаесет племиња, со
различно оружје, според нивните обичаи. Веднаш потоа оделе оние, што Персијците ги наречуваат ‘бесмртници’, а тие биле околу десет илјади. Никого повеќе не го
красел раскошот на варварското богатство; тие имале златни ѓердани, облека опшиена со злато, туника чии ракави биле украсени со скапоцени камења. На кусо растојание од нив оделе оние што се наречувале роднини на кралот, а тие биле околу
петнаесет илјади луѓе. Сета оваа толпа, облечена на некаков речиси женски начин,
се истакувала повеќе со раскошот, одошто со оружјето. Следниот одред се наречувал ‘копјеносци’, и тие обично ја чувале кралската облека. Овие оделе пред кралската кочија, на којашто се возел кралот, возвишувајќи се над сите. Обете страни на
кочијата ја краселе кипови на боговите, изработени од злато и сребро. Јаремот бил
украсен со скапоцени камења,а над него се извишувале два златни кипа,секој висок
по еден лакот; од нив едниот го претставувал ликот на Нин21, а другиот- на Бел22.
Меѓу нив се наоѓал посветен златен орел, како со размавнати крилја.
Одеждата на кралот се одликувала меѓу сите по својот раскош. Порфирната
туника во средината била проткаена со бел појас. Плаштот, извезен со злато, го краселе златни јастреби, коишто како да се допирале со клуновите. Од златниот појас,
опашан како кај жените, висела куса персиска сабја,23 што имала ножница од скапоцени камења. Кралското обележје за главата Персијците го нарекувале ‘кидарис’;
тоа било обвиткано со сина врска, раздвоена со белина. Кочијата ја следеле десет
21

Нин, сопругот на Семирамида
Бел- легендарниот основач на Вавилон
23
Сабја=сабиа=с аби, сабиа=набиа; сабота=сабат=с абат,троши; рабат=р абат; работа; радио=ради о.
22
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илјади копјаници; тие носеле копја украсени со сребро и шилци опточени со злато.
Кочијата што го возела кралот од десно и од лево ја следеле двеста најблагодарни
негови пријатели. Оваа толпа била окружена со триесет илјади пешаци, што биле
следени и од четиристотини кралски коњи. Потоа, на растојание од еден стадиј, во
кочијата се возела мајката на Дареј, Сисигамба, а во друга кочија се возела сопругата. Толпа жени на коњи ги следеле кралиците, а по нив оделе петнаесет жени,
што ги наречувале ‘армамакси’. Меѓу нив биле и децата на кралот, заедно со нивните учители и толпа евнуси, кои воопшто не биле презирани кај овие народи. Потоа се возеле кралските наложници, на број триста и шеесет, и тие облечени во кралски облеки. По нив, шестотина мулиња и триста камили под заштита на стража го
носеле кралското богатство. Сопругите, роднините и пријателите се возеле зад оваа
колона, како и толпа готвачи и слуги. На крајот врвеле лесно вооружени војници,
секој со своите водачи, и со нив завршувала колоната. (Евнуси=е внуси, Р.И.)
Наспроти ова, ако некој го набљудувал стројот на Македонците, ќе видел
нешто сосема поинакво. Тој се состоел од мажи и коњи, но не во злато и шарена
облека туку со сјајно железо и бронза. Стројот бил спремен и да стои во место и да
оди напред; не бил претоварен со толпи и товари и бил сосредочен не само на знакот на војсководецот туку дури и на неговиот миг. Секогаш имал место за логор и
доволно храна за војниците. Значи, на Александар не му недостасувале војници во
стројот. А Дареј, крал на толкаво множество војска, поради теснината на местото
каде што војувал, бил принуден да ја сведе војската на истата малубројност, каква
што ја презирал кај непријателот“.
Се вели: Дареј „бил принуден да ја сведе војската на истата малубројност,
каква што ја презирал кај непријателот“. Меѓутоа, тој вели и: „Дареј, крал на толкаво множество војска, поради теснината на местото каде што војувал“. Токму ова
се совпаѓа со: „Бојните редови на Македонците се едноставни и прости; со штитови
и копја се зачуваат неповредени стројот и збиените воени редови на силните мажи.
Тие тоа го наречуваат фаланга. Во тој неподвижен строј збиени се маж до маж, оружје до оружје“. Значи, теснина за бој и збиен строј е војнаистовеност.
Сé што нема кај авторите, кои биле пред него, сé тоа било само негово дело.
„4. Меѓутоа,Александар за управник на Кападокија го поставил Абистамена,
се упатил кон Киликија; со сета војска пристигнал во областа што ја нарекувале
‘Киров логор’. На тоа место имал логор Кир, кога ја водел војската против Кројс во
Лидија. Оваа област е оддалечена од приодот, преку којшто влегуваме во Киликија,
педесет стадии. Жителите овие големи теснини ги нарекувале ‘Порти’, зашто со
својата природна положба се чинат како утврдувања и тоа- како да се со рака поставени. Значи, Арсам, кој бил на чело на Киликија, присетувајќи се што советувал
Мемнон во почетокот на војната, иако доцна, сепак одлучил да го послуша овој добар совет; ја опустошил Киликија со оган и меч, за да остави пустош на непријателот. Уништил сé што можело да биде од полза, сакајќи да ја остави празна земјата што не можел да ја брани. Но далеку пополезно ќе биде со посилна посада да ги
заземе теснините на приодот што ја отвораат Киликија, и да го држи сртот што погодно се надвиснувал над приодот, од каде што без опасност можел да го спречи
непријателот при неговото доаѓање, или да го потисне. А сега, тој оставил само малкумина да ги бранат горните планински проходи, а самиот се повлекол назад, пустошејќи ја земјата што требало да ја спаси од опустошување. Оние што биле оста-
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вени, сметајќи дека се предадени, не сакал да го издржат ни погледот на непријателот, иако и само малкумина можеле да го сочуваат местото“.
Квинт Куртиј Руф ги наведе Венетите. Тие биле тн.Словени, како и Антите.
Прокопиј пиши: “...Над овие племиња, Склавините и Антите, не господари
еден човек, туку од старо време живеат во демократија...И едните и другите имаат
еднаков јазик, сосема варварски...имаат табор на брегот, што тука се крева, а Ромеи
малку подолу, во рамнината...И стана страшна битка, каде Ромеите силно пропаднаа. Тука изгинаа многу и одлични војници...“. (Склавините биле ромејски, Р.И.)
Се истакна: „И едните и другите имаат еднаков јазик, сосема варварски“.
Значи, Антите, Венетите и Склавините имале варварски=пелазгиски=тн.словенски
јазик.На ваков бил и поимот Абистамена=а биста мена: Абиста=а биста=б иста. Таа
била иста. Па затоа на лицето му се прави биста, б=в. Следи Уистинијан=уистииа,
у=в, вистина. И затоа виста= в иста, и=у: иста=уста. Токму од неа следи правдина...
„Имено, Киликија е заштитена со еден долг срт на една стрмна и испрекината планина, што се издига од морето и како со некаков искривен залив, извртен,
со другиот рог повторно се спушта на спротивниот брег. Од овој грб, од каде што
најмногу се спушта кон морето, има три стрмни и многу тесни приоди, од коишто
преку едниот треба да се влезе во Киликија. Истата таа страна што е свртена кон
морето е рамничарска, и нејзините рамнини ги пресекуваат многу реки. Тука течат
прочуените реки Пирам и Киднос. Киднос не е знаменит по ширината на течението
туку по чистотата на водата, зашто со својот бавен тек од своите извори, протекува
низ чиста земја и во него не се влеваат планинските потоци за да го заземат коритото на оваа река, којашто бавно тече. Поради сето ова водата е незагадена, а исто
така и многу студена, зашто е осончена од убавината на бреговите, па каква што
истекува од изворот, таква и се влева во морето.
Во оваа област има многу споменици, опеани во песни што ги изела старината на времето. Се покажуваат населби од градови Лирн и Теба, а исто така и пештерата на Тифон и лагот на Корикијците, каде што се раѓа шафранот и други, за
коишто не останало ништо, освен скаски за нив. Александар влегол во теснините
што се наречуваат ‘Порти’. Откако ја разгледал положбата на местото, се раскажува дека многу се восхитил од својата среќа; изјавил дека можело да биде затрупан
со камења, да имало тука некој кој можел да им се спротистави при доаѓањето. По
тој пат можеле да одат одвај четворица вооружени војници. Грбот на планината се
надвиснувал не само над тесниот туку и стрмен пат, пресечуван со многубројни потоци, кои течеле од подножјето на планината. Сепак тој заповедал Тракијците, кои
биле лесно вооружени, да одат напред и да ги испитат патеките, за да не ги нападне
некој скриен непријател, додека тие настапуваат. Исто така, една чета стрелци го
зазела сртот; тие ги држеле лаковите напнати, зашто биле предупредени дека не
одат по пат туку дека стапуваат во битка. На овој начин војската стигнала до градот
Тарс, што Персијците го биле запалиле, за да не падне богатиот град во рацете на
непријателот. Но Александар го испратил напред Пармениона со лесно вооружена
чета, да го згасне пожарот и кога разбрал дека, кога неговите луѓе дошле, варварите
се рабегале, тој влегол во градот што бил спасен“.
Квинт Куртиј Руф го внесол римскиот поим варвари, наспроти Римјани, па
следи тој ништо да не спомене за Херодот, дека Хелените во Јонија биле Варвари,
како и за Демостен, за кого Филип бил Варваринот.Ама и за варварски=пелазгиски.
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Следи да настанат збрки. Меѓутоа, најголеми збрки останале оние, што тој со неколку реченици за варварски, мајчин, кој бил и хеленски, дури и за новиот јазик го
објаснува внесувањето на јазикот коине.Пак, тој бил само по смртта на Александар.
Сé што пиши Квинт Куртиј Руф треба да се спореди со на старите автори.
„ 5. Реката Киднос, за којашто пред малку беше кажано, тече низ средината
на градот; тогаш било лето и жештината од топлината на сонцето го беше загреала
брегот на Киликија повеќе одошто во која било друга земја; започнувал најврелиот
дел од денот. Чистата вода на реката го намамила кралот, сиот покриен во прав и
пот, да си го измие сé уште топлото тело. И така, тој ја соблекол облеката пред војската (зашто мислел дека ќе биде убаво, ако тој покаже пред своите луѓе дека е задоволен со малку нега на телото) и се спуштил во реката. Одеднаш ненадејно, сиот
се наежил и крајнините на телото почнале да му се кочат; потоа побледел и животната топлина го напуштила речиси целото негово тело. Слугите го прифатиле со
раце, а тој лежел како да умира; речиси онесвестен го однесле во шаторот. Во логорот настанало големо неспокојство и речиси жалост. Сите плачеле и жалеле што
најславниот крал на сите времиња, во расцутот на толкава слава и успех, не е совладан во битка и од непријателот туку умира зашто се искапил в река. Дареј ќе
стане победник и пред да го види непријателот; тие повторно ќе треба да ги освојуваат земјите низ коишто победнички веќе поминале, земјите, што или тие или непријателите веќе ги опустошиле и дека сега тие треба да одат низ бесплодни пустиње, да се борат со глад и немаштија, па дури и никој да не посака да ги гони. Кој сега ќе командува кога ќе бегаат ? Кој ќе се осмели да го наследи Александар ? Дури
и да стасаат со бегство до Хелеспонт, кој ќе им обезбеди кораби за премин ? Потоа
пак се свртел кон жалба за самиот крал. И заборавајќи на себе, тагувале што ја губат во цутот на младоста таа духовна сила, него, којшто им бил и крал и соборец.
Меѓу сетоа ова, кралот почнал поскопојно да дише, ги отвора очите и додека му се враќала свеста, малку по малку почнал да ги распознава пријателите кои
стоеле околу него. Дека силата на болеста попушта се гледало и по тоа што тој веќе
почнал да ја чуствува големината на несреќата. Но душевното спокојство повторно
не му го ослабнало телото, зашто веќе било јавено дека Дареј за пет дена ќе стигне
во Киликија; се жалел што, еве, окован се предава, што толку голема победа му се
измолкнува од рацете и што умира во својот шатор со мрачна и недостојна смрт. Ги
повикал пријателите и лекарите и им рекол: ‘Гледате ли во каква состојба судбата
ми ги врзува рацете ? Ми се чини дека веќе го слушам ѕвекот на непријателското
оружје, а јас,што ја наметнав војната, сега веќе сум предизвикан да ја водам. Значи,
кога Дареј го пишувал она дрско писмо веќе ја одлучил мојата судбина. Но тоа нема да се случи, ако треба да се лечам како што самиот знам. Јас немам време за лекови што бавно дејсвуваат и за претпазливи лекари. За мене е подобро храбро да
умрам, одошто бавно да заздравувам. Затоа, ако постои некакво средство, ако лекарите знаат за такво нешто, нека сфатат дека јас не барам толку лек за да ја спречам
смртта туку за да ја продолжам војната’.
Ова негова голема непромисленост предизвикала големо неспокојство кај
сите. Секој посебно почнал да се моли со избрзаност да не ја зголемува опасноста,
но да се препушти на грижата на лекарите. Неиспитаните лекарства со право им биле сомнителни, зашто Дареј беше заповедал да се објави дека ќе даде илјада таленти на оној што ќе го убие Александар. Затоа тие сметале дека никој нема да се ос-
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мели да испрати некаков лек, којшто со самото тоа што е нов, може да биде сомнителен.
6. Меѓу прочуените лекари од Македонија бил и Филип, по род од Акарнија,
но многу верен на кралот. Уште од детство му бил доделен на Александар и како
другар и како чувар на неговото здравје, така што овој го љубел Александра не само како крал туку и како свој хранител. Тој ветил дека ќе донесе лек којшто нема
да дејствува секавично, но снажно и кога кралот ќе го испие тој лек, големата жестина на болеста ќе спласне. Никому не му се допаднало неговото ветување, освен
на оној, за чијашто опасност се однесувало ветувањето. Зашто кралот можел сé полесно да поднесе, одошто одолговлечување; пред очи му биле оружјето и бојниот
ред; сметал дека победата ќе зависи само од тоа, дали тој ќе може да застане пред
знамињата. Тешко му паднало тоа што лекарот препорачал да го зема лекот по три
дена.
Во меѓувреме, примил писмо од Парменион, најверниот од неговите благородници, во коешто овој му пишувал да не го доверува своето здравје на Филипа,
зашто тој е поткупен од Дареј со илјада таленти и со надежта дека ќе се ожени со
неговата сестра. Писмото предизвикало големо неспокојство во душата на Александар и кришум проценувал за што да се определи: за стравот или за надежта; ‘Ако
одлучам да го испијам лекот, а во него има отров, нема да се чини дека со право ми
се случило она, што ќе се случи ? Да се посомневам ли во верноста на лекарот ? Да
допуштам ли да бидам погубен во шаторот ? Сепак, подобро да умрам од туѓ злостор, одошто од страв’. Додека во мислите вака се двоумел, никому не му кажал
што пишува во писмото туку го запечатил со печатот од својот прстен и го ставил
под перницата на којашто лежел. Два дена минале во вакви размислувања; изгреал
денот што го определил лекарот и тој влегол со чашата во којашто бил налеан лекот. Александар, кога го видел, се покренал на постелата и држејќи го писмото што
го добил од Парменион во левата рака, ја зел чашата и без страв ја испил; тогаш му
заповедал на Филипа да го прочита писмото и не го кревал погледот од неговото
лице, сé додека овој читал; мислел дека од неговиот поглед ќе може да долови некој знак и вина. Филип го прочитал писмото, но повеќе се разгневил, одошто се
уплашил; пред постелата на кралот го фрлил и писмото и својот плашт и рекол:
‘Кралу, мојот здив секогаш зависел од тебе, но сега навистина мислам дека тој излегува од твојата света и почитувана уста.Злосторот, што мене ми се припишува, ќе
го измие само твојот спас. Зашто, бидејќи ти ќе бидеш спасен од мене, ти ќе ми го
дариш и животот. Те молам, те проколнувам, престани да се плашиш и допушти лекот да се разлее низ твоето тело; успокој си ја малку душата, што твоите пријатели,
кои секако ти се верни, но се премногу претпазливи, со непотребна грижа ти ја вознемируваат’. Овие зборови не само што го успокоиле кралот туку и го израдувале и
го исполниле со надеж. Тогаш кралот рекол; ‘Филипе, боговите тебе ти препуштиле, како најарно можеш, да ја испиташ мојата душа; но и да посакуваше да ја испиташ и на поинаков начин, не ќе можеше да изнајдеш друг посигурен, од овој што го
примени. Сепак, иако го примив ова писмо, јас го испив она што ми го даде; верувам дека сега и ти си исто толку загрижен за твојата доверба, колку и јас за моето
здравје’. Ова го рекол и му ја пружил десницата на Филипа.
Но силата на лекот била толкава, така што она, што следело, го поткрепувало обвинението на Парменион. Дишењето на кралот станало испрекинато и оте-
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жнато. Филип не пропуштал да ги употреби сите средства: му го затоплил телото,
вкочанетоста ја разбивал час за храна, час за вино. Штом почуствувал дека кралот
се освестил, не престанал да го потсетува час за мајка му, час за сестра му, час на
близината на големата победа. Кога лекот се разлеал низ вените и неговата лековитост можела да го опфати целото тело, првин духот му ја повратило снагата, а потоа и телото, и тоа побргу од очекувањата; зашто по третиот ден, откако бил во таа
состојба, тој се појавил пред војниците. Војската со подеднаков восхит го гледала
кралот и Филипа; секој сакал да му ја стегне раката и му биле благодарни како бог
да се наоѓа пред нив. Имено, тешко е да се каже, покрај вродената почит, што овој
народ ја имал кон своите кралеви, колкав восхит тие чуствувале кон овој крал и колку многу пламена љубов ! Се чинело дека тој ништо не презема без божја волја,
зашто среќата секогаш му била на помош, па дури и неговата непромисленост го
водела кон слава. Возраста на кралот, кој одвај бил созреан за такви велики дела,
сепак се покажала сосема доволна да ги прослави тие дела. Дури и она, што обично
се смета за незначително, најчесто многу било ценето од војниците; вежбањето на
телото заедно со војниците, неговата облека и однесување, што не се разликувале
многу од она на обичните луѓе, неговиот воинствен дух, сето тоа, или како дар од
природата, или како духовно умеење, постигнало тој да стане подеднакво омилен и
достоен за почит.
7. Кога Дареј ја примил веста за неговото лошо здравје, се упатил кон Еуфрат со толку голема брзина,колку што можела да се постигне со толку голема војска;
ги поврзал двата брега на реката со мостови; за пет дена ја префрлил војската, брзајќи да ја заземи Киликија. Александар веќе си ја беше повратил телесната сила и
пристигнал до градот Соли; кога го зазел градот, му наметнал данок од двеста таленти и поставил на тврдината посада војници. Заветот, што го беше дал за своето оздравување го исполнил, оддавајќи се на игри и бесдејствие; покажал со колкава самоувереност ги презира варварите, за што приредил игри во чест на Ајскулан и
Минерва. Додека ги гледал игрите, стигнале радосна вест од Халикарнас, дека Персијците биле победени од неговата војска и дека Миѓаните, а исто така и Кавнијците, како и многу други земји на тој пат, му се предале. Кога завршиле игрите, тој го
кренал логорот, со мост ја поврзал реката Пирам и пристигнал во градот Мал; оттаму со друг логор стигнал до градот Кастабул. Таму Парменион му се присружил
на кралот; имено, тој пред тоа бил испратен да го испита патот низ планините, преку кои требало да се продре до градот по име Ис. Парменион ги зазел теснините на
планините и таму оставил не многу голема посада; исто така го зазел и Ис, којшто
веќе бил напуштен од варварите.Понатаму, ги разгонил оние што ја држеле под опсада внатрешноста на планината, се зајакнал со одбранбени одреди, го зазел патот,
како што малку пред тоа му било кажано и дошол пред кралот и како извршител на
поставените задачи и како гласник“.
Се кажа: Александар „покажал со колкава самоувереност ги презира варварите“. Па Александар бил Варварин, како што бил татко му Филип, што се чита кај
Демостен. Според Херодот, Хелените од Јонија биле Варвари. К.Руф сé испомешал.
„Кралот ја доближил војската до Ис. Туку одржал едно советување, дали треба да се оди понатаму, или на тоа место да се чекаат новите војници, што требало
да пристигнат од Македонија. Парменион сметал дека нема попогодно место за битка, зашто таму војските на кралот ќе имаат подеднакви можности како и оние на
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Дареј, бидејќи теснините не можат да прифатат голема војска. Исто така сметал дека тие треба да ги одбегнуваат рамничарските места и полињата, каде што можат
да бидат победени и потиснати на два фронта. Тој се плашел да не бидат победени
не со храброста на непријателот туку поради сопствената истоштеност. Зашто, ако
тие стојат во послободен строј, свежите персиски сили непрестајно ќе напаѓаат на
нив. Вака разумното размислување лесно било прифатено. И така, Александар одлучил да го чека непријателот меѓу теснините на планината.
Во војската на кралот имало некој Персиец Сисен, кој некогаш бил пратен
од управителот на Египет кај Филипа, и обдарен со многу дарови и сите почести, ја
заменил татковината со прогонство; тој подоцна го следел Александар во Азија и
бил меѓу неговите верни другари. Токму нему некојси војник од Крит му предал
писмо, затворено со печат што не им бил познат. Писмото го испратил Набарѕан,
Дариев управител, кој го поттикнувал Сисена да направи нешто недостојно за неговото благодарно потекло и за неговиот характер, но дека тој со тоа ќе се здобие со
голема чест кај Дареј. Сисен, бидејќи му бил верен на Александар, често намеравал
да му го даде писмото, но кога гледал дека кралот е зафатен со многу грижи и подготовки за војната, очекувал погоден момент; но со тоа предизвикал сомневање дека намерава да направи некаков престап. Зашто писмото, пред да му биде предадено нему, дошло до рацете на Александар, кој дури откако го прочитал, заповедал да
му го предадат запечатено со непознат печат; тоа го направил за да ја процени верноста на варварот. Бидејќи повеќе дни овој не му приоѓал на кралот, се посомневал
дека тој го скрил писмото од злосторнички намери и бил убиен од Криќаните, без
сомневање, по заповед на кралот“.
Се говори за читање на писмо,без да стои јазикот.Тој говори само за народи.
„8. Веќе пристигнале грчките војници,коишто Тимод ги презел од Фарнабаѕ;
тие биле особено и речиси единствена надеж на Дареј. Сите тие многу го убедувале
да се врати назад и да се упати кон просторните полиња на Месопотамија; ако веќе
не го прифаќа овој совет, тогаш барем нека го раздели своите неброени чети и да не
допушти да пропаднат сите сили на кралството само под еден удар на судбината.
Овој совет повеќе му се допаднал на Дареј, одошто на неговите дворјани. Тие велеле дека е сомнителна верноста купена со пари,дека во ова има закана за предавство,
дека се сака да се подели војската не поради друго туку за тоа тие самите да се распрснат на разни страни и да му го пренесат на Александар она што им е доверено;
дека ништо не е посигурно одошто со сета војска да ги опколат, да ги нападнат со
копја, што ќе биде доказ дека нивното предавство нема да остане неодмаздено. Дареј, каков што си бил, справедлив и благ, не се согласил да се изврши таков злостор
и не сакал да заповеда војниците да бидат убиени од оние, кои му ја искажувале
својата доверба. Зашто во тој случај, кому од странските народи би можел да го говори својот спас, ако ги извалка рацете со крвта на толку многу војници? Никој не
треба да биде казнет со смрт заради некој неразумен совет. Ако не биде така, нема
да има луѓе кои се спремни да даваат совети, кога веќе е опасно да се советува. Најсетне, и самите тие секојдневно се повикувани на советувања и искажуваат различни мислења, па сепак тој не ги сметал поверни оние што даваат поразумни совети.
И така, заповедал да им се соопшти на Грците дека тој им благодари за нивната благонаклонотост, но дека, ако се упати да оди назад, без сомневање ќе им го
предаде кралството на непријателите. Исходот на војната зависи и од тоа што се
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зборува, а за оној што остапува, се верува дека бега. Одвај постои причина војната
да се одолговлечува. Бидејќи веќе се наближува зимата, во опустошената област и
од нив и од непријателот, нема да има доволно храна. Тој не може да ја раздели
својата војска, зашто треба да го почитува обичајот на претците; тие секогаш, во
воена опасност, ги ставале во дејство сите свои сили. Жими Херкула, Александар е
страшен крал, кој, ако се разгордее поради неговото отсуство, штом насетил дека
тој24 се проближува, наместо непромислен, станал претпазлив и се сокрил меѓу теснините на планината како бесловесните ѕверови, коишто, штом ќе го слушнат топотот на оние што се доближуваат, се скриват во скровиштата. Тој сега ги мами
своите војници и се преправа дека е болен. Но Дареј нема повеќе да му допушти да
ја одлага битката. Тој ќе ги победи во теснината, во којашто се повлекле страшливците што одолговлечуваат. Но сето ова било повеќефалба, одошто вистина. Впрочем, Дареј сите свои пари и скапоцености со еден мал одред ги испратил во Дамаск
во Сирија, а останатата војска ја одвел во Киликија и според татковинскиот обичај,
со војската оделе неговата сопруга и мајка му. Немажените ќерки со малиот син,
исто така го придружувале татка си.
Случајно истата ноќ Александар стигнал до теснините, преку коишто се влегувало во Сирија, а Дареј- до она место, што се наречува ‘Алански Порти’. Персијците воопшто не очекувале дека Македонците ќе го напуштат Ис, што веќе го беа
зазеле. Имено, тие заробиле неколку раненици и болни, што не можеле да одат со
војската. На поттик од дворјаните, Дареј со варварско ѕверство ги измачувал, им ги
исекол и изгорел рацете и заповедал таја да бидат проведени низ логорот, за да ја
видат неговата војска и кога се добро ќе разгледаат да му јават на својот крал за она
што го виделе. Потоа го кренал логорот и ја преминал реката Пинар, намерувајќи,
како што верувам, од грб да им се прилепи на Македонците, за кои мислел дека веќе се дале во бегство. А оние, чиишто раце ги беше пресекол, се довлекле до логорот на Македонците за да можат да јават дека Дареј се наближува со најголема можна брзина.
Одвај им се поверувало. Александар заповедал да се испратата извидници во
приморските области,за да испитаат дали доаѓа самиот Дареј или некој од неговите
војсководци создаде впечаток дека доаѓа целата војска. Но кога извидниците се вратиле, веднаш во далечините можело да се види огромното множество. Потоа низ
целото поле започнале да горат огнови; се чинело дека сé е опфатено со пожар и гори, како некоја растурена толпа, најмногу поради влечниот добиток, да ги поставила шаторите понашироко, одошто треба. Александар заповедал да се растури логоот на тоа место, радостен што му се исполниле молитвите и што битката ќе биде
токму во тие теснини. Впрочем, како што обично се случува кога се доближува времето на решителниот момент, неговата самодоверба се претворила во неспокојство. Се плашел од токму таа среќа, што нему му била досудена, со чијашто милост
тој постигнал толку големи успеси без да го снајде никаква несреќа; си помислил
колку таа знае да биде променлива. Останала само уште една ноќ, што го двоело од
исходот на една толку голема битка. На ум повторно му доаѓало дека наградата ќе
биде поголема од опасноста во којашто се впушта, но бидејќи не е сигурно дали ќе
победи, сепак е сигурно дека ќе умре чесно и со голема слава. Затоа заповедал војниците да се подготват, а потоа, за време на третата ноќна стража, сите да бидат во
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строј и под оружје. Самиот тој се искачил на сртот од високата планина, запалил
многу факли и според татковинскиот обичај им принесол жртви на боговите- заштитници на тоа место. Војниците веќе го слушнале третиот знак на трубите и како
што им било заповедано, биле готови да тргнат на пат и во бој; заповедано било бодро да појдат напред и во зората стигнале до теснината, што било решено да ја заземат. Претходницата јавила дека Дареј се наоѓа на триесет стадии оддалеченост од
тоа место. Александар заповедал војската да застане и откако самиот се вооружал,
го построил бојниот ред.
Исплашените селани му јавиле на Дареј за доаѓањето на непријателите, но
тој одвај можел да поверува дека го напаѓаат оние, што тој како бегалци ги гонел.
Голем страв ги обзел сите, зашто неговите војници биле поподготвени за поход,
одошто за битка, па веднаш го грабнале оружјето.Но брзаницата на оние што се растрчале и оние, што повискувале на оружје, им внушило поголем страв. Едни се искачиле на сртот од планината, оттаму да ја гледаат војската на непријателот; многумина ги зауздувале коњите. Војската била во безредие и не била подредена на
една команда, а во бркотницата сé се испомешало. Во почетокот Дареј одлучил да
го заземе сртот на планината и имал намера да го опколи напријателот и од чело и
од грб; исто така и од страната на морето, што било покриено со неговото десно крило, намеравал да ги постави останатите, за да го нападне непријателот од сите страни. Освен ова, заповедал напред да појдат дваесет илјади војници со еден одред
стрелци, да ја преминат реката Пинар, што течела помеѓу двете војски и да се спротистават на македонската војска. Ако не можат да го постигнат тоа, заповедал да се
повлечат во планината и оттаму кришум да го опколат тилот на непријателот. Но
судбината, којашто има поголема моќ од секоја пресметка, го оневоможила ова, иако било добро смислено, зашто едни поради стравот не се осмелувале да ја извршуваат оваа заповед, а другите пак напразно ја извршувале, зашто таму, каде што попуштиле деловите, се руши и целината.
9. Бојниот ред на Дареј бил построен вака: Набарѕан со коњицата го бранел
десното крило; нему му биле придодадени околу дваесет илјади борци со прачки и
стрели. Таму бил и Тимор, кој командувал со триесет илјади грчки наемници- пешаци. Без сомневање ова била ударната сила на војската, боен ред, рамен на македонската фаланга. На левото крило Аристомед од Тесалија имал дваесет илјади варвари. Како резерва ги поставил највоиствените племиња. На ова крило намеравал
да се бори и самиот крал, којшто го следеле три илјади собрани коњаници, вообичаената телесна стража и четирисесет илјади пешаци; потоа следеле коњаниците на
Хирканците и Медијците, а веднаш до нив, лево и десно била распоредена и коњицата на останатите племиња. Пред оваа војска, како што веќе беше кажано, биле испратени шест илјади копјаници и борци со прачки. Сé што можело да влезе во таа
теснина, било исполнето со војска, а крилата од оваа страна стоеле кај сртот, а од
онаа кај морето; сопругата, мајката на Дареј и останатата толпа жени биле поставени во средината на војската.
Александар фалангата, како најмоќна кај Македонците, ја поставил на чело.
Десното крило го штител Никанор, синот на Парменион; сосема близу до него стоеле Којн, Пердика, Мелеагар, Птоломај и Аминта, секој на чело на својата војска.
На левата страна, што допирала до морето, се наоѓале Кратер и Парменион, но на
Кратер му било заповедано да му се покорува на Парменион. Коњицата била по-
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ставена на двете крила. Десното крило го бранеле Македонци, на кои им биле приклучени Тесалците. Пред овој строј, Александар поставил чета од фрлачи на прачки, измешани со стрелци. Тракијците, како и Криќаните, лесно вооружени, оделе
пред војската. На оние што Дареј ги беше испратил напред и го беа заседнале сртот
на планината, Александар им ги спротиставил Агријанците, кои тогаш наскоро биле доведени од Грција. Му заповедал на Парменион да ја развие колку што може
војската кон морето, за да биде бојниот ред што подалеку од планините, што ги беа
зазеле варварите. Овие пак, воопшто не се ни осмелиле да им се спротистават на
војниците што надоаѓале, ниту да ги опколи фрлачите на прачки, кога поминувале
покрај нив, зашто, кога ги виделе, многу се престрашиле и се разбегале; ова го зацврснало бокот на војската на Александар, зашто тој се плашел да не биде нападнат
одозгора. Македонците оделе во ред од по триесет и два војника, зашто теснините
не дошуштале стројот да се растегне пошироко. Потоа малку по малку, почнале да
се шират котлините на планината и да се отвора поголем простор, така што не само
што пешадијата имала можност да се развие од страните.
10. Веќе обата бојна реда можеле да се гледаат едни со други, иако сé уште
не можеле да се достигнат еден друг со копја, кога првите редови на Персијците
кренале крештлив и див викот. Македонците исто така возвратиле со викот, којшто
бил дури поголем во однос на војската, зашто се одбивал како ехо од сртовите на
планините и од пустите ридови; имено секогаш, околните шумички и карпи, колкав
и глас да прифатат, го возвраќаат со умножен звук. Александар одел пред своите
знамиња, за да не се втурнат војниците многу бргу со забрзан здив од прекумерното брзање. Додека јавал околу војската, разговарал со војниците со различен говор,
прилагоден кон чуствата на секого; ги потсетувал дека Македонците, победници во
толку многу војни во Европа, тргнале да ја покруваат Азија и крајниот исток повеќе по своја волја, а не затоа што тој ги води; им припомнувал за нивната стара храброст, дека тие, ослободители на светот, откако го поминале патот на Херкула и
Отецот Либер, сега ќе им наметат јарем не само на Персијците, туку и на сите народи; дека Бактрија и Индија ќе бидат македонски провинции. Тоа што сега го имаат
е сосема малку; победата ќе им стави на дофат сé; дека не ќе имаат повеќе потреба
од јалов труд во стрмните стени на Илирија и камењата на Тракија; пред нив е ставен пленот на целиот Исток; одвј ќе има потреба од борба со меч, целата непријателска војска, која се тресе од сопствениот страв, може да биде протерана само со
штитвите“.
Се истакна: Александар „разговарал со војниците со различен говор, прилагоден кон чуствата на секого“. Значи, говорите биле разбирливи, на еден ист јазик.
Се кажа: „сега ќе им наметат јарем не само на Персијците, туку и на сите народи; дека Бактрија и Индија ќе бидат македонски провинции“. Ова не е вистина,
затоашто Филип и Александар се бореле за Панхеленската идеја, само да се избркаат Персијците, а според тогашните сфаќања, Светот завршувал до Индија. Пак, кога Александар скренал од Панхеленската идеја, Македонците се побуниле итн.
Наводите на Квинт Куртиј Руф се однесуваат за историја само од 11 век н.е.
„Како сведок за ова, се повикал на татка си Филип, победникот на Атињаните; им ја предочил сликата на неодамна покорената Бојотија и нејзиниот најславен
град, срамне со земја.Им спомнал за реката Граник и за многуте градови, веќе освоени и прифатени како ним верни, дека сé што е зад нив е прострено и фрлено под
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нивните нозе. Кога им приоѓал на Грците, им напоменувал дека овие народи25 и
наметнале војна на Грција, првин со дрскоста на Дареј, а потоа од Ксеркс; тие барале вода и земја, но не им оставиле ни голтка од изворите ни парче леб; им кажувал дека нивните храмови двапати биле уништени од уривање и пожари, дека нивните градови биле освоени и дека притоа биле осквернети и божјите и човечките
закони. Заповедал Илирите и Тракијците, кои биле навикнати да живеат од грабеж,
да го погледат бојниот ред на непријателите, блескав од злато и порфир, кои на себе носеле плен, а не оружје. Тие сега, како мажи, нека одат и нека го грабнат златото од бессилните жени. Нека ги сменат стрмните сртови на своите планини и голите ридови, промрзнати од непрестаен студ за богатите полиња на Персијците.
11. Веќе се приближиле на дострел на копјата, кога персиските коњаници
жестоко се нафрлиле на левото непријателско крило,бидејќи Дареј сакал битката да
се одлучи со коњички бој, зашто знаел дека фалангата е главната ударна сила на
Александар. Кога Македонецот го видел ова, заповедал два одреди коњица да застанат кај сртот на планината, а останатите снажно да се втурнат во најопасниот
дел од битката. Потоа од бојниот ред ги извел тесалиските коњаници и му заповедал на нивниот началник кришум да го заобиколи грбот и своите да ги поврзе со
Парменион, како и да исполнува сé што овој ќе му заповеда. Бидејќи самите биле
отсекогаш опколени со Персијци, но стиснати и како прилепени еден од друг, не
можеле да ги размавнуваат копјата, а и кога фрлале копја кон непријателот, се заплеткувале, така што со јалови удари ретко ја погодувале целта; повеќето копја паѓале на земја без да направат никаква штета. Бидејќи биле принудени на битка гради в гради, тие бргу ги истргнале мечовите.
Тогаш навистина се пролејало многу крв. Двата бојни реда биле толку прилепени еден до друг, така што се удрирале со оружјето и остриците на мечовите се
насочувале право во лицето на непријателот. Немало можност да се повлечат ни
страшливците ни слабаците; тие се биеле, како божем поединци да се борат меѓу
себе, и стоеле на едно место сé додека не си пробиле пат со победата. Се покренувале дури тогаш, кога ќе сотреле непријателот. Така изморени, требало да се борат
со нови противници; дури и веќе ранети, како што обично бива, не можеле да се
повлечат од битката, зашто од напред им се заканувал непријателот, а одзади ги туркале нивните соборци.
Александар вршел истовремено должност и на војсководител и на војник,
надевајќи се на голема слава ако Дареј биде убиен. Дареј стоел исправен на кочијата и со тоа давал огромен поттик на своите да го заштитуваат, а на непријателите да
го напаѓаат. Значи, неговиот брат Оксатрес, кога видел дека Александар го напаѓа
кралот, ги поставил пред кочијата на кралот коњаниците со кои тој командувал. Тој
и по оружје и по телесна снага многу се истакнувал меѓу останатите и бил со душа
и срце предан на кралот, како малкумина. Тој се прославил во таа битка со тоа што
едни, кои непромислено напаѓале ги погубил, а другите ги натерал во бегство. А
Македонците, кои се наоѓале околу кралот, бодрејќи се еден друг, заедно со него се
нафрлиле врз одредот коњаници.
Тогаш поразот заличел на пустош. Околу кочијата на Дареј лежеле највидните војсководци, загинати со славна смрт пред очите на кралот; сите лежеле ничкум, како да паднале борејќи се, откако биле ранети во градите. Меѓу нив можеле
25
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да се распознат Артиѕиес, Реомитар и Сабак, управителот на Египет, сите тие началници на големата војска. Околу нив биле натрупани и телата на многубројни непознати коњаници и пешаци. Од Македонците, исто така биле убиени не многумина, но сепак многу храбри луѓе, меѓу коишто и Александар бил лесно ранет со меч.
И коњите што ја влечеле кочијата на Дареј, прострелани со копја и измачени од болка, почнале да го клатат јаремот и да го исфрлаат кралот од кочијата; тогаш тој,
плашејќи се да не падне жив во рацете на непријателите, скокнал од кочијата и го
јавнал коњот што ја следел кочијата токму за ваков случај, срамно фрлајќи ги царските обележја, за да не го видат во бегството. И останатите се распрснале и се разбегале, каде кому му се давало можност за бегство; го фрлале оружјето, што малку
пред тоа го беа земале за да си ги заштитат телата; стравот ги обзел дури и помошните чети. На бегалците им се заканувала коњицата, испратена од Парменион, а бегалците случајно се намериле точно на тоа крило. Но на десното крило Персијците
жестоко ги напаѓале тесалските коњаници и еден одред со тој напад веќе бил разбиен, кога Тесалците силно ги потерале коњите и повторно се вратиле во битката и
со голем колеж ги поразиле варварите, кои веќе се распрснале и го растуриле бојниот ред, верувајќи дека победиле. Коњите, како и коњаниците на Персијците, подеданкво биле отежнати од редовите метални плочки на оклопите, што многу го
отежнувале движењето на војниците на бојното поле; а токму тука особено е важна
брзината; така Тесалците ги опколиле со своите коњи и собрале многу плен од нив.
Кога било јавено за успехот на оваа битка, Александар, кој пред тоа не се осмелил да ги гони варварите, сега, како победник на двете крила, започнал да ги напаѓа. Кралот го следеле не повеќе од илјади коњаници, а огромно множество непријатели веќе загинале. Но кој ја брои војската или во победа или во бегство ? Персијците биле гонети од малкубројна војска како овци, и истиот тој страв, што ги терал на бегство, всушност ги задржувал. А Грците, кои беа застанале на страната на
Дареј под водство на Аминта (тој порано бил Александров управител, но тагаш бил
пребегалец) откинати од останатите, не личела на војска што бега. Варварите бегале во разни насоки, едни по патот што направо води во Персида, а некои по околните патишта се упатиле кон карпите и скриените ридови на планините; малкумина
од нив бегале кон логорот на Дареј. Но непријателот-победник исто така веќе беше
влегол во тој логор, богат и многу раскошен. Таму војниците плениле огромно количество злато и сребро, не за воени потреби туку за раскошно живеење. Бидејќи
како плен земале само поголеми предмети, по патиштата насекде биле расфрлани
многу помалку вредни нешта, кои, во споредба со многу поскапоцените, ги фрлале.
Веќе стигнале и до жените, од кои што насилно го грабале накитот што бил
скапоцен; не бивале поштедени ни нивните тела, зашто вршеле и силувања врз нив.
Логорот се исполнил со викотници и мешаница,како што секого го снашла судбата;
жестокоста и разулареноста на победниците се ширеле низ сите слоеви и возрасти.
Тогаш навистина можела да се види превртливоста на среќата, зашто оние што дотогаш го краселе шаторот на Дареј, исполнет со секаков вид раскош и богатство,
истото тоа сега го чувале за Александар, кога за стар господар на сетоа тоа. Војниците го оставиле негибнат само тој шатор, зашто според обичајот победникот бил
приман во шаторот на победениот крал“.
Тоа што го нема кај старите автори е негово. Рим ја оплачкал Македонија.
Во Македонија и Рим се говорел варварски=пелазгиски=венетски=илирски.
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„Но, очите и чуствата ги свртеле кон себе заробените мајка и сопругата на
Дареј. Првата била достојна за почит не само со своето величие туку и заради возраста; втората, со својата убавина, која воопшто не била намалена од судбата што
ја снашла. Таа во рацете го држела шестгодишниот син, роден со надеж за онаква
судбиина, каква што татко му малку пред тоа ја изгубил. Во скутот на бабата седеле две возрасни девојки, скршени од болка не толку за себе, колку за неа.Околу нив
стоела толпа благородни жени, со размрсени коси и растргана облека, заборавајќи
да ги ословуваат своите кралици и господарки со нивните вистински имиња, туку
со некакви туѓи. Мајката и сопругата, заборавајќи на својата сопствена несреќа, се
распрашувале на кое крило се наоѓа Дареј, каков е исходот на судирот. Одбивале да
признат дека се заробени, ако кралот сé уште е жив. А тој, менувајќи го често коњот, веќе бил многу далеку. Во битката загинале сто илјади персиски и десет илјади коњаници. Од страна на Александар биле ранети петстотини и четворица, а недостасувале сé на сé околу триесет и двајца пешаци; загинале сто и педесет коњаници. Ете, толку го чинела Александар оваа толку голема победа“.
Соодносот на погубени...не одговара. Тоа што Квинт Куртиј Руф го пишел
за Александар Македонски стариот, истото важело и со Марин Барлети (16) за Нов
Александар Македонски, Георг Кастриотис, тн.Скендербег. Само произволност.
„12. Кралот, изморен, гонејќи го толку долго Дареј, кога веќе се приближила
ноќта, а надеж немало дека ќе го стигне. Дошол во логорот на Дареј, што пред тоа
неговите го заземале. Заповедал да ги повикаат неговите пријатели, оние, што му
биле најблиски, зашто раната на бедрото не му пречела да учествува на гозба; одненадеж, од соседниот шатор жалостен викот, помешан со варварско лелекање и плач
ги престрашило присутните на гозбата. Исто така, и кохортата, што била поставена
до шаторот на Александар,плашејќи се да не настане некоја поголема мешаница кај
првенците, почнала да се вооружува.Причината за ненадејниот викот било тоа, што
мајката и сопругата на Дареј, заедно со дворјаните, со силен плач и лелек го оплакувале кралот, за кого верувале дека е убиен. Зашто еден од пленетите евнуси, кој
случајно стоел пред шаторот на жените, го препознал плаштот што, како што погоре беше кажано, Дареј го беше фрлил за да не се издаде по облеката; тој го видел во
рацете на оној што го пронашол, па мислејќи дека е истргнат од убиениот крал, ја
донел лажната вест за неговата смрт. Се зборува дека Александар, кога разбрал за
оваа заблуда на жените, се расплакал и на судбината на Дареј и заради приврзаноста на жените кон него. Како прво, заповедал Митрен, којшто го предал Сард, а го
знаел персискиот јазик, да појде и да ги утеши жените. Потоа, плашејќи се дека предавникот ќе го зголеми гневот и болката на жените, го испратил Леонат, еден од
неговите дворјани, кому му заповедал да им каже дека тие лажно го оплакуваат Дареј, зашто тој е жив. Оној, со малкумина војници дошол до шаторот на заробените
жени и заповедал да им каже дека тој е испратен од кралот. Луѓето што стоеле до
влезот на шаторот, кога ги виделе вооружените војници, помислиле дека се работи
за погубување на нивните господарки, се стрчале во шаторот, викајќи дека стигнал
задниот час и дека дошле оние, што биле испратени да ги убијат заробените жени.
Бидејќи жените не можеле да го спречат тоа, ниту се осмелувале да ги примат, воопшто не одговориле и молкум ја очекувале пресудата на победникот. Леонид долго очекувал некој да го воведе во шаторот, но бидејќи никој не се осмелувал да излезе надвор, ги оставил при влезот своите придружници и сам влегол во шаторот.
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Ова ги вознемирило жените, зашто се чинело дека тој без да му се допушти провалил во шаторот. Затоа мајката и сопругата на Дареј му паднале пред нозе и почнале да го молат, пред да ги убие, да им допушти според обичајот на претците да
го погребат Дареј и дека откако му оддадат последна почест на Дареј, тие лесно ќе
умрат.Леонат им рекол дека Дареј е жив и дека тие не само што ќе останат негибнати туку и дека ќе си останат кралици и ќе си ги задржат сите белези на предишното
достоинство. Дури тогаш мајката на Дареј допуштила да ја кренат“.
Квинт Куртиј Руф вели: „со варварско лелекање и плач“. Само претерување.
Се говори за персиски јазик. Пак, тогаш немало друг, Руфусов грчки јазик.
„Следниот ден Александар со почести ги погребал војниците чии тела биле
најдени. Исто така заповедал да се оддаде истата почест на највидните Персијци и
да и се допушти на мајка му на Дареј, според нивниот обичај, да ги погреба оние
што таа ќе посака. Таа заповедала неколкумина, со кои била во блиско сродство, да
бидат погребани, согласно со состојбата на моментот, сметајќи дека свечените погреби со кои на Персијците им одавале последна почит на своите, се неумесни во
време кога победниците скромно ги погребуваат своите мрви. Александар, откако
им оддал почит на телата на загинатите,испратил луѓе кај заробените жени за да им
јават дека лично тој ќе дојде кај нив; ја остранил толпата свои придружници и влегол во шаторот заедно со Хефајстион. Овој на кралот му бил далеку најмил од сите
пријатели; заедно биле воспитувани и тој бил упатен во сите негови тајни и повеќе
од сите други имал право слободно да му дава совети на кралот. Тој бил врсник на
кралот, а и по изгледот се одликувал. Кралиците, мислејќи дека тој е кралот, според
нивниот обичај му оддале почит.Но кога еден од заробените евнуси им покажал кој
е Александар, Сисигамба паднала пред неговите нозе, извинувајќи се што не го препознала, зашто никогаш пред тоа не го видела. Александар ја кренал со раката и
рекол: ‘Мајко, не си згрешила, зашто и овој е Александар’.
Јас би можел да поверувам дека тој, да можел да ја сочува таа иста душевна
скромност до крајот на животот, ќе бил посреќен, одошто кога го подражавал триумфот на Отецот Либер и ги покрил сите народи од Хелеспонт до Океанот. Така тој
ќе ја одбегнел гордоста и гневот- неговите непобедливи пороци; ќе се воздржел да
ги убива на гозби своите пријатели, да убива без судење мажи толку истакнати во
воени дејствија, коишто заедно со него покориле толку многу народи. Но среќата
сé уште не ја беше помрачила неговата душа, кога таа беше на изгрев, тој мудро и
скромно ја поднесувал, но на крај, тој не го издржал нејзиното величие.
Тогаш тој така постапувал, што сите кралеви биле победени со неговата скромност и благост.Кон прекрасните кралски девици тој се однесувал со толку почит,
како да му се родени сестри. Кон жената на Дареј, од која ниедна телесно не била
поубава во тоа време, се однесувал така што не само што тој самиот не ја гибнал,
туку покажал голема грижа никој да не го оскверни телото на заробената кралица.
Заповедал да им се вратат на жените сите скапоцености, така што освен чуството за
слобода, ним ништо не им недостасувало од предишното величие. Затоа Сисигамба
му рекла: ‘Кралу ти заслужуваш да се молиме за тебе, како што порано се молевме
за нашиот Дареј; како што гледам, ти си достоен за тоа, зашто го надмина толку силниот крал не само со среќа туку и со справедливост. Ти мена ме наречуваш Мајка
и кралица, но јас изјавувам дека сум твоја слугинка; го прифаќам величието на мојата предишна положба, но можам да го поднесувам и јаремот на сегашната; но за
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тебе е важно како ќе се однесуваш кон нас, ако повеќе сакаш да се прославиш поскоро со благост, одошто со неспособност’. Кралот заповедал со нив да се постапува благонаклоно, го качил синот на Дареј на својот врат, а детето воопшто не се исплашило од погледот на човекот што прв пат го виѓава, а со рачињата му ја прегрнало шијата. Кралот, трогнат од доверливоста на детето, му кажал на Хефајстион:
‘Колку би сакал и Дареј да имаше барем нешто од характорот на детево’. Тогаш излегол од шаторот, па откако подигнал три жртвеника кај реката Пинар- на Јупитер,
Херкул и Минерва- се упатил кон Сирија, праќајќи го Парменион во Гаѕа,каде што
се наоѓала ризницата на кралот.
13. Кога Парменион разбрал дека сатрапот на Дареј го испреварил, плашејќи
се да не биде потценета малубројноста на неговите војници,одлучил да повика поголем одред.Случајно,меѓу извидниците што биле испратени напред,се наоѓал некој,по народност Мардиец,кој бил доведен кај Пармениона и му предал писмо за Александар од управителот на Дамаск и додал,нека не се сомнева дека тој ќе му ја предаде сета кралска ризница, заедно со парите. Парменион заповедал извидникот да
се чува под стража, го отфрлил писмото во кое пишувало Александар што поскоро
да испорати некого од своите војсководци со мала чета. Откако ја сфатил работата,
Парменион го испратил Мардиецот, заедно со придружба, кај предавникот. Овој се
истргнал од рацете на стражарите и пред зори влегол во Дамаск. Ова го вознемирило Пармениона, зашто се плашел од заседи и не се осмелувал да оди по непознат
пат без водич. Сепак, верувајќи во среќата на својот крал, заповедал да земат неколку селани за водичи на патот. Такви биле бргу пронајдени и на четвртиот ден тој
стигнал во градот; управителот веќе почнал да се плаши дека не стекнал доверба.
Значи, како божем малку имал доверба во утврдувањата на градот, заповедал пред зората кралските пари, што Персијанците ги наречуваат ‘гаѕа’26, заедно со
најскапоцените предмети да се изнесар надвор од градот, преправајќи се дека ќе бега, а всушност сакал сето тоа да му го предаде на непријателот. Кога излегувал од
градот, го следеле многу негови мажи и жени, толпа што предизвикала сомнение
кај сите, освен кај оној на чијашто доверба ризницата била предадена. За да постигне што поголема цена на своето предавство, предавникот се подготвувал да му понуди на непријателот плен поскапоцен од парите-благодарните мажи,жени и децата
на Дариевите војсководци, а освен нив и пратениците на грчките градови, коишто
Дареј, како во најбезбедна тврдина, ги беше оставил во рацете на предавникот. Персијците ги наречувале ‘гангаби’, што носат товар на плеќи. Бидејќи тие не можеле
да го поднесуваат студот, зашто одненадеж се развијала голема снежна бура и земјата се стврднела од мраз, ги облекле одеждите извезени со злато и порфир, што
ги носеле заедно со парите; никој не се осмелил да го спречи тоа, зашто судбината
на Дареј ја допуштила таа дрскост кон него, дури и од страна на најдолните луѓе.
Тие на Парменион му се претставиле како војска што не смее да се потцени, а тој
со малку зборови и со поголема грижа ги обдарил своите војници, како да ги праќа
во вистинска битка; им заповедал да ги подбуцнат своите коњи и со силен налет да
одјаваат до непријателот. Овие пак, бидејќи биле многу натоварени, го фрлиле од
себе товарот и се здале во бегство. Вооружените војници што ги придружувале од
ист таков страв почнале да го фрлаат оружјето и да ги бараат скривалиштата што
ги знаеле. Управителот се преправал божем и тој се престрашил и предизвикал оп26

Ризница. Дополна: „гаѕа“=риса + н = рисна; с=з, ризна + т = ризнита; т=ц, ризница.
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шта паника. Богатството на кралот лежело расфрлено ширум полињата; парите што
биле наменети за огромните плати на војниците, облеката и накитот на толку многу
благородни мажи, на толку видни жени, златни вази, златну узди, шатори, украсени
со кралска велелепност, исто така и коли, напуштени од своите господари и полни
со огромно богатство.Тажни биле дури и лицата на оние што пљачкосувале, ако нешто може да ја задрже алчноста. Богатството, натрупано низ толку многу години,
сега лежело раскинато од гранки, уништено и фрлено во гнасотија; на оние што
пљачкосувале им недостасувале раце да го соберат сиот тој плен.
Веќе се стигнало и до оние кои први избегале; повеќето жени врвеле, влечејќи ги со себе своите мали дечиња. Меѓу нив имало и три немажени моми, ќерки на
Ох, кој кралувал пред Дареј; тие некогаш, со смената на власта, биле лишени од повисока положба што ја имале додека татко им бил жив; но тогаш состојбата уште
повеќе им се влошила, зашто судбата им нанесла уште поголема неволја. Во таа толпа била и сопругата на Ох, ќерка на Оксатрис (а ним Дареј им бил брат) и сопругата на Артабаѕ, првенец меѓу дворјаните, заедно со нејзиниот син, што се викал
Илионеј. Тука биле заробени и сопругата на Фарнабаѕ, кому кралот му ја беше дал
командата над морскиот брег; тука биле и трите ќерки на Ментор, како и сопругата
и синот на преславениот војсководец Мемнон.Ниеден дом од дворјаните не бил поштеден од големата несреќа.Исто така, тука биле Лакедајмонците и Атињаните кои
го прекршиле договорот за сојузништво и преминале на страната на Персијците.
Тоа биле Аристогитон, Дронид и Ификрат, највидни по род и глас меѓу Атињаните,
а од Лакедајмонците- Павсип и Ононасторид, заедно со Моним и Каликратил, и тие
многу видни луѓе во татковината. Вкупниот износ на ковани пари бил две илјади и
шестотини таленти и сребрени предмети со тежина од петстотина фунти.Освен тоа,
биле заробени три илјади луѓе и седум илјади глави стока, што носеле товар на плеќите. Но боговите со заслужена казна му платиле на предавникот на толку многу
големо богатство: имено, еден од неговите соучесници, верувам, од почит кон кралот, когошто го снашла таква судба, му ја однел главата на предавникот на Дареј,
како слаба утеха за предавството. Така Дареј му се одмаздил на непријателот- предавник и се уверил дека сé уште не згаснал споменот на неговото величие во душите на сите“. (Р=Л, Б=В: сребро=србро=слбро=слбр=силбер=силвер, Р.И.)
КНИГА ЧЕТВРТА
„1. А Дареј, до неодамна крал на толкава војска, кој исправен во кочија поскоро како триумфатор,одошто како борец влегувал во битка низ места што речиси
ги преполнил со својата огромна војска, сега бегал низ празни и огромни пустиње.
Малкумина го следеле кралот, зашто сите не бегале по исти патишта, а бидејќи немале доволно коњи, не можеле да го следат тркот на кралот, којшто често ги менувал коњите. Потем тој стигнал во Охни, каде што го пречекале четири илјади Грци
со коишто се упатил кон Еуфрат, верувајќи дека она што ќе го заземе со брзо движење, ќе остане конечно негово. (Не Грци туку Хелени од Елада и Јонија, Р.И.)
А Александар му заповедал на Пармениона, преку когошто кај Дамаск го беше освоил пленот, будно да го пази него и заробените; го назначил него за управител на Сирија, што ја наречуваат Којле. Сиријците, коишто сé уште не биле доволно скротени и покрај воените порези, ја потценувале новата управа; но откако биле
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подјаремени, повторно почнале да се прекоруваат на заповедите. Островот Арад
исто така му се предал на кралот. Тогаш со морскиот брег и многу места, доста оддалечени од морето, управувал кралот на островот Стратон;кога од него добил збор
за верност, Александар го кренал логорот кон градот Марат. Таму му било предадено писмо од Дареј, од чијашто надменост бил жестоко навреден.Особено го повредило тоа што Дареј себе си се потпишал со титулата крал, а не го направил истото и покрај името на Александар. Тој повеќе изискувал, одошто барал; имено, бидејќи Александар му земал толку пари, колку што би можел да земе од цела Македонија, барал да му ги врати мајка му, жената и децата и, ако Александар сака, тој
со него би се борел за кралството под еднакви услови. Ако најсетне може да прифати благотворен совет, нека се задоволи со татковото кралство и нека ги напушти
пределите на туѓото царство; нека му биде сојузник и пријател. Тој е подготвен да
му даде клетва за верност, не го бара истото од него.
Александар му одговорил вака: ‘Кралот Александар на Дареј: Дареј, чиешто
име ти го зеде, наполно ги порази Грците што го населуваат брегот на Хелеспонт,
грчките и јонските колонии, а потоа со голема војска го премина морето и и објави
војна на Македонија и на Грција. Потоа повторно Ксеркс, припадник на истиот народ, со војска диви варвари дошол да не нападне; иако бил победен во поморска
битка, тој сепак го оставил Мардониј во Грција, во негово отсуство тој ги пустоши
градовите и да ги пали полињата. Кој не знае дека татко ми Филип е убиен од оние,
што вашите луѓе ги поттикнале на тоа со надеж дека ќе добијат големи пари. Значи,
вие сте тие што презедовте безбожна војна, па иако имате оружје, давате пари на
непријателите, како што ти, крал на толкава војска, неодамна посака да купи убиец
за мене за илјада таленти. Значи, јас ја одбивам војната, а не ја наметнувам. И боговите се застапуваат за поправедната страна, и затоа јас под своја власт ставив голем
дел од Азија и те победив тебе во битка. Иако ти не заслужуваш да добиеш ништо
од мене, зашто не се придружуваше до военото право спрема мене, сепак јас, ако ти
дојдеш да ме молиш, ти ветувам дека ќе си ги добиеш и мајка ти и соругата и децата без никаков откуп. Јас знам и да победувам, и да се грижам за победниците. Ако
се плашиш да ни се довериш, ти давам збор дека безбедно ќе дојдеш. Освен тоа, кога ми пишуваш мене, сети се дека не само што пишуваш на крал, туку и на твојот
крал ’ “. (За сé да се споредат неговите наводи со наводите на старите автори, Р.И.)
Се цитира: „Дареј, чиешто име ти го зеде, наполно ги порази Грците што го
населуваат брегот на Хелеспонт, грчките и јонските колонии, а потоа со голема војска го премина морето и и објави војна на Македонија и на Грција“.
Се гледа, поимот Грци не бил во употреба. Токму затоа тој и создавал збрки:
Треба да е: „Дареј, чиешто име ти го зеде, наполно ги порази Хелените што
го населуваат брегот на Хелеспонт, еладските и јонските колонии, а потоа со голема војска го премина морето и и објави војна на Македонија и на Елада“.
Следи: „...на истиот народ, со војска диви варвари...“. Варвари биле Јонците.
И :„вие сте тие што презедовте безбожна војна“: Следи Панхеленска идеја.
„Терсип бил испратен да го предаде писмото, а тој се спуштил во Фојникија,
каде што му се предал градот Библос. Потоа дошол до Сидон, град познат по својата старина и славата на своите основачи. Во него кралувал Стратон, помогнат од
Дареј; но бидејќи предавањето го направил повеќе по желба на народот, одошто по
своја волја, со тоа стана недостоен за кралска власт. На Хефајстиона му било пре-

98
пуштено да постави за крал некого од Сидонците, за кого тој ќе смета дека е достоен за таква висока положба. Меѓу своите другари Хефајстијон имал млади луѓе,
славни меѓу своите сограѓани, кои, кога им се пружила можност да кралуваат, тврделе дека според нивниот обичај на таква положба може да биде поставен само некој од кралскиот род. Хефајстион бил вчудовиден од величието на духот, кој го презира она што другите го бараат со оган и меч и рекол: ‘Ви благодарам за доблеста,
зашто вие први сфативте колку е повеличествено да се откажеш од кралската власт,
одошто да ја прифатиш. Впрочем, посочете некого кој е од кралска лоза, кој нема
да заборави дека од вас ја примил кралската власт’.
А кога тие виделе дека многумина се надеваат на тоа и од преголема желба
се додворувале на поединци од пријателите на Александар, решиле дека никој не е
подостоен за тоа од некој си Абдаломин, кој со далеко сродство бил поврзан со кралскиот род, но кој, поради сиромаштија, обработувал една градина во предградието, што му носела мал приход. Причината за таа сиромаштија, како што обично се
случува кај повеќемина, била честитоста, а тој, предаден на работа по цел ден, не го
слушал ѕвекот на оружјето, што ја потресувало цела Азија. Потоа, веднаш оние, за
кои пред малку бешеспомнато, влегле со кралска облека во градината, којашто Абдаломин случајно ја чистел од сувите тревки. Еден од нив го поздравил како крал и
му рекол: ‘Облеката што ја гледаш во моиве раце треба да ја смениш со таа, сиромашната што ја носиш. Измиј си го телото, нечисто од гнасотија и вечна кал; нека
те обземе кралски дух и покажи ја истата скромност и во оваа среќа, за којашто си
достоен. И кога ќе седнеш на кралскиот престол и ќе станеш господар над животот
и смртта на граѓаните, пази да не заборавиш на оваа положба, во којашто го прифаќаш кралството’. Сето ова на Абдаломин му се чинело како сон и ги прашувал дали
се токму со умот, бидејќи толку свирепо му се потсмеваат. И додека тој така се сомневал, тие му ја симнале изгнасената облека и му облекле одежда извезена со порфир и злато и му се заколнале дека тој навистина е крал; и така тој, придружуван од
нив, дошол во кралската палата. Гласот за ова, како што обично бива, веднаш се
пренел низ целиот град; кај едни тоа предивикало одобрување, а кај други гнев; секој што бил малку богат, го обвинувал кај пријателите на Александар поради неговата срамна положба и сиромаштија. Александар заповедал веднаш да го доведат
кај него и долго го набљудувал. ‘Твојот изглед’, рекол, ‘не е противречен на славата на твојот род. Но јас би сакал да знам дали ти трпеливо ја поднесуваше твојата
сиромаштија ?’ Тогаш оној рекол: ‘Камо среќа со истото чуство да можам да ја поднесувам и кралската власт ! Овие раце беа доволни да ги исполнат моите желби,
зашто на оној што нема ништо, нему не му недостасува ништо’. Од овој разговор
Александар сфатил дека Абдаломин има многу големи способности.Затоа заповедал не само да му се додели кралство богатство наСтратона туку и голем дел од персискиот плен. Дури и областа,што била близу до градот,ја ставил под неговавласт“.
Се говори за градина, која се гради, а и доградува. Следи Стратон=с трат он,
а он=ан е тн.словенско. Абдаломин=абдал о мин-а. До денес на македонски се вели
абдал. За да не биде тој збор македонски, туку турски, тогаш немало Турци, а Турција била Фригија, населена од Бригија=Европа. Исто така, амал=а мал, човек кој
носи мал терет, но не товар, без в тоар. Родот на Готите=Татарите со богот Асен,
кои биле мали=ниски, бил Амал=а мал.Кога македонската флота изчезнала таа пловејќи само кон Исток, по Пацифик, Patifik=Пативик=пат тивик=тивок=тихок, Тих
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Океан, стигнале во Западна Америка. Тие таму ја однеле сé свое, и пред жртвување
вршеле омамување, со мала количина дрога=драга=дража, Амала=а мала коичина...
„Меѓутоа Аминта, за кого веќе кажавме дека од Александар пребегал кај Персијците со четири илјади Грци што го следеле, бегајќи стигнал во Триполис. Оттаму ја ставил војската на кораби и преминал на Кипар; бидејќи сметал дека секој, во
таа положба, ќе го има она што ќе го заземе и дека ќе го поседува како правосилно,
одлучил да се упати кон Египет, но бидејќи бил непријател и на едниот и на другиот крал, секогаш бил зависен од наизменичната промена на околностите. Охрабрувајќи ги војниците со голема надеж за успех, тој ги убедил дека управителот на
Египет Сабак загинал во битка и дека персиската посада е беспомошна без свој водач, дека Египќаните секогаш биле непријателски расположени кон своите управители, а дека нив ќе ги сметаат за свои сојузници, а не за непријатели. Нуждата налагала да се испроба сé,бидејќи судбината ги изневерила нивните првични надежи, се
чинело дека иднината ќе им биде поповолна од сегашноста. И така, војниците почнале да го повикуваат да ги води каде што тој смета за сходно. А тој, сметајќи дека треба да го искористи расположението, додека сé уште ги греела надежта, продрел до устието на Пелусиј, преправајќи се дека е испратен од Дареј. Го зазел Пелусиј и ја одвел војската во Мемфис“.
Се говори за Аминта=а минта=мината, од мин=човек и мина=луѓе. Тој не со
Грци, туку со Хелени „преминал на Кипар“: Кипар=кип ар; Купар=куп ар;кип=куп,
кој се прави од купар=купрум=купр ум. Во кип=куп сé е на куп или скуп=Скупи.
„Кога се пренела веста за ова, Египќаните, а тие се народ повеќе наклонет
кон преврати, одошто за некоја постојана власт, дотрчале од своите села и градови
таму, за да ги разурнат персиските градови. Персијците, иако биле исплашени, сепак не ја изгубиле надежта дека ќе го задржат Египет, но Аминта ги совладал и ги
втерал во градот, а тој поставил логор и им допуштил на војниците да ги пустошат
полињата; тие се однесувале како божем сé да им е оставено на располагање. И така Маѕак, иако знаел дека поради несреќниот исход од битката неговите луѓе се престрашени, сепак, покажувајќи им како непријателите, охрабрени од победата, непретпазливо лутаат на сите страни, ги убедил да не се двоумат и да излезат од градот и повторно да си го повратат изгубениот имот. Овој совет бил доволно мудар
во проценката и среќен со исходот; сите непријатели, до еден, биле убиени заедно
со нивниот водач. Аминта платил казна и на обата крала; таа не била помала од
оној, кај кого беше пребегал, одошто од оној, кого го беше напуштил.
Војсководците на Дареј што беа преостанале по битката кај Ис, заедно со сета војска што ги следела бегалците, на која и била придодадена и сета младеж на
Кападокијците и Пафлагонците, се обиделе да ја повратат Лидија. Со Лидија тогаш
управувал војсководецот на Александар, Антигон. Овој, иако многумина војници
од одбранбениот одред ги беше испратил кај кралот, сепак, потценувајќи ги варварите, ги извел своите во битка. Судбата и на обете завојувани страни овде била еднаква. Персијците биле разбиени во три битки, што се воделе во различни области.
Во исто време, флотата на Македонците, што била повикана од Грција, го совладала Аристомена, когошто Дареј го беше испратил повторно да го заземе брегот на
Хелеспонт, откако ги заробила и потопила сите негови кораби. Потоа, началникот
на персиската флота Фарнабаѕ земал пари од жителите на Милет и поставил посада
во градот Хиј, па со сто кораби се упатил кон Андрос и Сифнос; ги зазел овие остр-
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ови со своите одреди и ги казнил жителите со парични давачки. Величината на војната што ја воделе двата најмоќни кралеви на Европа и Азија со надеж да го освојат
целиот свет, ги кренала на оружје Грција и Крит. Лакедајмонскиот крал Агид собрал осум илјади Грци, кои бегале од Киликија и се враќале во татковината, и намеравал да војува со Антипатар, управителот на Македонија. Криќаните не биле приврзани кон ниедена страна, па се судирале час со македонските, час со спартанските одреди. Но судирите меѓу нив биле полесни, зашто судбата веќе подготвувала
нов бој, од којшто зависеле останатите“.
Антипатар=ант патар=пат ар: Анти=тн.Словени; Антигон=анти гон, од гон=
гон=ѓон; гони, гонади...: Via Egnatia=егнати=е гнати=гонати, е=и. А по тој Царски
Пат, потоа Виа Егнатиа, Македонците од Римјаните како колонисти биле гонати=
гонети=изгонати=прогонати низ Континентот. Тие биле и како скотој, Скоти, с=ш.
2. Веќе цела Сирија, а исто така и Фојникија, со исклучок на градот Тир, биле под Македонците; кралот имал логор на копното, од каде што мал морски теснец
го делел од градот. Се чинело дека Тир, којшто според големината и славата предничел пред сите градови на Сирија и Фојникија, повеќе сакал да прифати сојузништво со Александар, одошто со неговата власт. Пратениците на дар донесле златна
круна и гостољубиво довезувале намирници од градот. Александар заповедал даровите да бидат љубезно примени како од пријатели и им рекол на пратениците дека
сака да му се принесе жртва на Херкула, когошто Тирците особено го почитувале,
зашто македонските кралеви верувале дека тие од овој бог водат потекло, а дека
Александар со пророштво е обврзан да го изврши тоа. Пратениците одговориле дека храм на Херкула има и надвор од градот, во населбата што тие ја наречуваат Палајтир и дека кралот ќе може таму, според обичајот, да му принесе жртви на богот.
Александар не го воздржал гневот, што често и не можел да го совладува, и рекол:
‘Значи вие, бидејќи сте населени на остров и имате доверба во местото, ја потценувате оваа копнена војска;но јас за кусо време ќе ви покажам дека всушност живеете
на копно. Треба да знаете дека јас или ќе влезам во градот, или ќе го заземам’. Пријателите почнале да ги убедуваат пратениците, на кои им бил даден ваквиот одговор, да го пуштат самите да влезат во градот кралот, кој веќе ја зазел Сирија и Фојникија. Но тие, имајќи доверба во својата местоположба, одлучиле да ја поднесат опсадата.
Градот бил одделен од копното со морски теснец од четири стадии; бидејќи
ветрот Африк најчесто бил посочен кон овој остров, големи бранови го заплискувале брегот. Токму тој ветер најмногу пречел на потфатот, со кој Македонците намеравале да го поврзат островот со копното; зашто и при мирно и спокојно море,
одвај можело да се нафрлаат камења. Сé што ќе се донесело, Африк го разбивал со
ударите на брановите; немало толку цврст камен, што брановите не можеле да го
разјадат, продирајќи во спојките на постројките, или пак, ако ветрот бил посилен,
тогаш ја растурал целата градба. Освен тоа имало и други тешкотија, што не била
помала. Ѕидините и зградите на градот биле опколени со многу длабоко море, а
справите за опсада не можеле да дејствуваат од далеку, освен ако на ѕидните не се
постават скали. Ѕидините, нависнати над морето, го спречувале патот на пешадијата. Кралот немал кораби; дури и да имал и да ги доближел, бидејќи биле нестабилни, лесно можеле да бидат одбиени со стрели и копја. Сето ова ја подгревало самодовербата на Тиријците, иако силата им била незначителна. Тогаш таму присти-
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гнале Картагинските пратеници, за да ја прослават, според обичајот, светата годишнина, зашто Тирјанците ја основале Картагина и тие секогаш биле почитувани како претци на Картагинците. Овие почнале да ги храбрат Тиријците смело да ја издржат опсадата, уверувајќи ги дека за кусо време ќе им стигне помош од Картагина. Имено, во тоа време морињата во голема мера биле под власта на Пуните“.27
Се говори за Африка,со ветерот Африк=а фрик=прик=пирик, пирика=прика,
паприка. Па во неа се населиле и Феникијците со своите пелазгиски богови и ја создале Картагина=карта гина: Гина=Гена=Жена.Карта за вода денес е бокал=врчва...
„И така, кога се одлучиле да војуваат, ги расподелиле опсадените оружја по
ѕидините и кулите, им дале оружје на помладите, по работилнците ги расподелиле
занаетчиите, што во градот ги имале во голем број; се приготвувале железни раце,
што ги наречувале харпагони, за да ги фрлатаат врз орудијата на непријателот; се
подготвувале врани и други орудија, измислени за заштита на градовите. Но кога
железото било поставено на наковалната и кога мешинините биле доближени до
огнот за да се разгори со дување, се раскажува дека тогаш под пламенот се попјавиле првите потоци крв; ова знамење Тиријанците го протолкувале како да им постои
ужас од Македонците. Исто така, кај Македонците, кога некој од војниците ќе скршел леб, забележал дека течат капки крв. Бидејќи кралот се исплашил од ова, Аристандар, кој бил највешт пророк, рекол дека, ако крвта тече однадвор, тоа означува несреќа за Македонците,спротивно на тоа, кога тече од внатрешната страна, тоа
значи пропаст на градот што одлучиле да го опсадуваат. Но Александар, бидејќи
флотата му била далеку и согледувал дека долготрајната опсада ќе му преставува
голема пречка за останатите потфати, испратил гласници да ги натераат Тиријците
на мир. Овие, спротивни на меѓународното право, ги фрлиле гласниците во морето.
Тогаш Александар, погоден од смртта на своите луѓе, одлучил да го опсадува градот. Но пред тоа требало да се направи насип за да се поврзе градот со копното. Војниците ги обезело огромно очајување кога го гледале длабокото море,
што одвај може да се исполни и со божеска сила. Колку огромни камења, колку високи дрвја требало да се изнајдат. Требало да се исцрпат цели области за да го исполни тој простор, а теснецот секогаш бил полн со бранови и што потесно се извивал меѓу островот и копното, сé посилно бил разбрануван.Кралот, бидејќи бил вешт
во придобивање на наклоноста на војниците, објавил дека на сон му се јавил ликот
на Херкул со испружена десна рака и дека видел како тој, под негово водство, кога
тој му го отворил патот, влегува во градот. Тогаш им соопштил и за убиството на
пратениците, со што е повредено меѓународното право, и им рекол дека Тир е единствениот град којшто се осмелил да го задржува походот напобедителот. Потем
им дал задолженија на војсководците, секој да дејствува сред војниците. Кога сите
биле доволно подготвени, се почнало со работа. Големо количество камења им било при рака, зашто можело да ги земаат од урнатините на стариот Тир. Дрвен материјал за изградба на сплавови и кули се довезувал од планината Либан. Веќе градбата се издигнала од дното на морето до висина на планина, но сепак сé уште не се
израмнила со површината на водата и колку насипот се провлекувал подалеку од
брегот, толку повеќе длабокото море голтало сé што ќе се насипело во него“.
Се истакна планината Либан. Бидејќи б=в, е Ливан. Тој бил ливан, наливан,
со врнежи. Исто така, и=е. Следи Леван, Леванот, Левант. Во Левантот Белците оп27
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стојувале во леденото доба. Тоа траело 1.000.000-500.000 години. Сé останало под
вода, а кое било со свој почеток од постледено доба, а најинтезивно со Потопот.
Таму тие биле одгледувачи на домашни животни. Поради вирусна инфекција од чумата на говедото и грипот на свињата кај Белците се појавила маласипаница и грип.
Тие биле повод да се создаде крвна група А на вегетеријанци, но не за животинска.
Бидејќи вон Балканот немало говеди и свиња, а Европјаните не изумреле од маласипаница и грип апреку 90% како Индијанците во Америка,Европјаните во континентот биле населени со балкански домашни животни и крвна група А од Левантот.
„Тиријците се доближиле со мали кораби и се подбивале со оние прославени по оружје војници, што сега како добиток на плеќите носат товар. Ги прашувале, зарем Александар е повелик од Нептуна ? Но токму тоа подбивање уште повеќе
го кревало духот на војниците. Насипот веќе почнал малку да се издига од водата, а
истовремено растела и неговата широчина; тој веќе се доближувал до градот кога
Тиријците, откако ја виделе големината на насипот, во чијшто растеж пред тоа се
измамиле, со лесни чунови почнале да ја обиколуваат сé уште недовршената градба
и со стрели да ги вознемируваат оние што работеле на градбата. Бидејќи многумина од нив неказнето биле ранети, зашто чуновите на Тиријците лесно се оддалечувале и се приближувале до градбата, војниците почнале да се грижат за својата безбедност и ја напуштале работата врз градбата на насипот. Тогаш кралот заповедал
да се заштитат оние што работат на насипот со тоа што ќе се распостелат штитови
платна, за да бидат тие вон дострелот на копјата; на крајот од насипот издигнал две
кули, од коишто можеле да се фрлат копја врз чуновите што приоѓале. Како одговор на ова, далеку од погледот на непријателите, и кога ќе се појавеле војниците,
тие ги убивале оние што носеле камења. Исто така и на планината Либан, дивите
Араби ги напаѓале растурените Македонци и убиле околу триесетина од нив, а малкумина и заробиле.
3. Ова го принуди Александра да ја раздели војската; но за да не се чини дека тој бесполезно се зафатил само со еден град, на чело на изградбата на насипот ги
оставил Пердика и Кратер, а самиот тој со лесно вооружена војска се упатил во Арабија. Во тоа време Тиријците подготвиле еден кораб со извонредна големина, на
крмата го натовариле со камења и песок, така што предниот дел многу да стрчи, го
намачкале со битумен и сулфур и го потерале со весла.Кога едрата се надуле од силината на ветрот, коработ бргу се доближил до насипот. Тогаш веслачите го потпалиле неговиот клун, а самите скокнале во чуновите, коишто за таа цел ги следеле.
Коработ пак, откако огнот се разгорел, почнал да го шири пожарот, којшто пред да
може да се спречи, веќе ги зафатил кулите и останатите постројки на крајот на насипот. Оние пак, што беа скокнале на малите кораби, фрлале на постројките факли
и сé што можело да го разгори уште повеќе огнот. Веќе огнот ги зафатил не само
кулите на Македонците туку и врвните катови на кулите; оние што се наоѓале во
кулите, делумно биле проголтани од огнот, а другите го фрлиле оружјето и самите
скокале во морето. Тиријците, бидејќи повеќе сакале да ги фатат нив, одошто да ги
убијат, со стебла и со камења им ги повредувале рацете на оние што пливале, сé додека така истоштени можеле безбедно да ги довлечат во чуновите.
Постројките не биле уништени од пожарот; случајно, тој ден многу силен
ветер од длабината го истурило морето на насипот и удирани од силните бранови,
спојките на постројките се разлабувале, а водата истурала камења и ја урнала град-
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бата на средината. Значи, бидејќи биле растурени купиштата камења со коишто се
задржувала набиената земја, сé се стрмоглавило во длабочината и Александар, кога
се вратил од Арабија, одвај нашол трага од толку голем насип. Тука, како што обично бива во несреќите, секој ја префлал вината на друг, иако поточно би било да
можат да се жалат на жестокоста на морето. Кралот почна да гради нова градба, но
на страна, спротивна на ветрот, што останатите постројки, со тоа што божем ќе ја
скриваат, всушност ќе ја заштитат. Александар, исто така, го проширил насипот,
така што кулите поставени во средината сега ќе бидат вон досегот на стрелите. Нафрлал во морето цели стебла, заедно со огромни гранки, а потоа ги потиснувал со
камења; врз тој куп повторно нафрлал други стебла и ги засипувал со земја; над него пак нафрлал друг куп камења и стебла, натрупани така, како се некаква врска да
ја соединуваат целата градба. Тиријците упорно испитувале сé што може да се измисли, за да се спречи градбата на насипот. Многу им помогнало тоа што можеле
да се приближат и да бидат далеку од погледот на непријателот; пловејќи кришум,
тие продирале дури до насипот и голем дел од материјалот одвлекле во морето. Тогаш колците, растоварени од тежината на трупците од стеблата, лесно се поместувале и потоа целата градба, потпрена на нив, се распаѓала, зашто основата веќе ја
немало. Но токму тогаш, на Александар, кој бил мошне разочаран и се двоумел дали да истрае или да замине, му стигнала флотата од Кипар. Сто и деведесетте кораби тој ги разделил на две крила. Левото крило го штител кипарскиот крал Питагора
заедно со Кратер. На десното крило пловел Александар на кралскиот кораб со по
пет реда весла. Тиријците, иако имале флота, не се осмелиле да се впуштат во поморска битка туку пред самите ѕидини поставиле сé на сé три кораби, што Александар, веднаш штом допловил до нив, ги потопил. (Питагора=пита гора=г ора, Р.И.)
Следниот ден тој ја приближил флотата до ѕидините; со метални орудија,
особено со удари на овновите, отсекаде ги рушел ѕидините; Тиријците веднаш ги
закрпувале разурнатите места и почнале одвнатре да градат внатрешен ѕид, за да
можат од него да се бранат, доколку попушти првиот. Но несреќата се нафрлала отсекаде: насипот дошол на досег од копје, а флотата веќе ги опколила ѕидините; истовремено биле напаѓани и од копнените и од поморски сили. Македонците своите
петоредни кораби ги поврзале по два, така што клуновите да им бидат прилепени, а
крмите раздовени на растојание, колку што тоа било возможно. Ова растојание меѓу крмите го исполниле со едреници и колци, цврсто поврзани, а над нив распростреле мостови коишто можеле да ги издржат војниците. Така уредените квадриреми ги насочиле кон градот; оттаму безбедно фрлале копја и стрели кон бранителите
на градот, зашто војниците биле заштитени од крмите. Веќе било полноќ кога Александар заповедал флотата, како што веќе беше кажано, да ги опколи ѕидините; корабите од сите страни се приближувале кон градот, што Тиријците ги фрлило во
очајување.
Одеднаш, густи облаци се надвиснале од небото и секој зрак светлина бил
згаснат од маглата што паднала.Тогаш морето почнали застрашувачки малку по малку да се покрева, а потоа, раздвижено од силен ветер, на него се појавиле силни
бранови, поради што корабите почнале да се судираат меѓу себе.Врските со коишто
биле соединети квадриремите почнале да се кинат, катните конструкции на кулите
почнале да се рушат и со огромен шум да ги повлекуваат со себе во вдлабочините и
војниците. Поврзаните кораби никако не можеле да се управуваат во бурното море;
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сега војниците ги вршеле должностите на веслачите, а веслачите на војниците и,
како што се случува во вакви околности, опитните се покорувале на незнајниците.
Крмарите, навикнати поинаку да ги управуваат корабите, тогаш, исплашени од
смртта, се покорувале на она што ќе им заповедале. Конечно морето, настојчиво
удирано во веслата, како да допуштило пред морнарите што ги управувале корабите, и тие биле дотерани до брегот, но повеќето од нив биле оштетени.
Случајно тие дни пристигнале и триесет пратеници од Картагина и тоа повеќе како утеха, одошто како помош на опсадените, зашто тие ја донеле веста дека
Пуните се спречени да им помогнат поради војната што се водела кај нив, и дека
тие сега не се борат за власт туку за спас.Имено токму тогаш Сиракузанците ја опожарувале Африка и поставиле логор недалеку од ѕидините на Картагина. Но Тиријците сепак не паднале духом, иако изгубиле секаква надеж; тие им ги предале сопругите и децата да отпловат во Картагина; верувале дека, ако се случи нешто, тие
полесно ќе го поднесат тоа кога ќе знаат дека нивните најмили се вон од општата
опасност. И кога еден од граѓаните на собрание објавил дека на сон му се јавил ликот на Аполон, кого што со особена побожност го почитувале, како го напуштат градот и дека насипот што Македонците го изградиле се претвора во шумовит лаг,
иако раскажувачот не заслужувал доверба, сепак тие, притиснати од стравот, со
златни вериги го приврзале кипот на Аполон врз жртвеникот на Херкул, кому што
како на бог му бил посветен градот, како божем тој ќе може да го задржи Аполон.
Овој кип Пуните го донесле од Сиракуза и го поставиле во постарата татковина,
бидејќи со многубројниот плен од градовите што ги освоиле,подеднакво ги украсиле и Картагина и Тир. Имало некои што предлагале да се возобнови обредот, што
веќе многу векови не го врешеле, а јас верувам дека тој дури ни на боговите не им е
по волја, којшто се состоел во тоа што на Сатурн му принесувале како жртва слободно родено момче. Се раскажува дека Картагинците го извршувале овој поскоро
скверен чин, одошто свет обред, како предаден од основачите на Картагина, сé до
пропаста на својот град. Да не се спротиставиле постарите, според чијшто совет се
правело сé, ова грозно суеверие ќе ја победело човешноста.
Но нуждата е поефикасна од секое искуство; таа поттикнува не само на вообичаени потфати за борба туку и на нови. Така, за да ги привлечат корабите што
се наоѓале под ѕидините, тие со цврсти куки ги изврзале гарваните28 и железните
рачки, така што кога колиците ги протнале летвите во металното орудие, веднаш ги
разлабувале јажињата и ги нафрлале на корабите. Куките и прачките со српести куки виселе од колците и ги повредувале или борците или корабите.
4. Тогаш кралот, веќе изморен, ја напуштил опсадата и одлучил да се упати
кон Египет. Зашто, иако со огромна брзина ја поминал Азија, тој се задржал околу
ѕидините на само еден град, испуштајќи ја можноста да сврши многу поважни работи. Впрочем, тој подеднакво се срамувал да си замине без да си ја исполни целта,
колку и да си го губи времето; исто така сметал дека славата, со којашто постигнал
повеќе одошто со оружјето, ќе му се намали, ако го напушти Тир и дека тоа би било сведоштво дека може да биде победен. Значи, за да не пропушти нешто што не
го испробал, заповедал повеќе кораби да се доближат до градот и на нив оставил
одбрани воини. Случајно тогаш со грбот на брановите се појавило едно чудовиште,
до насипот што го беа натрупале Македонците, го прилепило до него своето огром28
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но тело издигнувајќи се и удирајќи по брановите, а можело да го видат обете страни. Потоа, од крајот на насипот, повторно се нурнало во длабочините, па час се појавувало над брановите со голем дел од себе, час исчезнувајќи повторно се нурнувало во близината на утврдувањата и на другите. Македонците тоа го толкувале
вака: тоа означува дека треба да продолжат со изградба на насипот, а Тиријцитедека Нептун го покажал насипот за кусо време сигурно ќе се урне. Радосни поради
ова знамење, тие се предале на гозби и пијачки, па отежнати од виното при изгревот на сонцето се качиле на корабите украсен со венци и цвеќиња; тие тоа не само
што го прифатиле како знамење за победа туку и како честитка за победата.
Кралот случајно за заповедал флотата да оди на спротивната страна, оставајќи му го брегот на помалите кораби, од коишто Тиријците освоил два, а останатите
ужасно ги престрашиле. Кога Александар го слушнал викотот на своите од брегот,
ја доближил флотата таму од каде што се слушала викотницата. Од македонските
кораби прва таму стигнала една квадрирема што се истакнувала со својата брзина;
кога Тиријците ја здогледале, се доближиле до неа со два кораба, кои застанале од
обете нејзини страни; квадриремата, и самата потресена, со клунот се забила во едниот од нив и така го задржале. Но другиот кораб, што не бил прилепен до квадриремата, со слободен замав запловил и се насочил кон другиот бок на квадриремата;
тогаш, по чудесна случајност, една трирема од флотата на Александар се втурнала
кон овие што и се заканувале на квадриремата со толкава сила, така што крмарот
Тириец од кулата се кутнал во морето. Тогаш пристигнале и повеќе други македонски кораби, а пристигнал и самиот крал. Тиријците налегнувале на веслата и тешко
го извлекле коработ што бил прилепен; тогаш сите кораби веднаш запловиле кон
пристаниптето. Кралот исто така веднаш запловил по нив, но не можел да влезе во
пристаништето, зашто оддалеку бил одбиен од стрелите што ги фрлале вез него од
ѕидините; сепак, сите нивни кораби или ги потопил или ги зазел.
Потоа на војниците им биле дадени два дена за одмор, но било заповедано и
флотата и воените справи да бидат доближени до градот, за да ги притисне од сите
страни престрашените граѓани. Самиот крал се искачил на највисоката кула и тоа
било голема храброст, зашто опасноста била многу голема. Со своите кралски одличија и сјајното оружје единствено тој бил видлив целиот, особено за дострел на
копјата. Со така пројавената храброст, којашто била достојна на глетката, тој со копје пронижил многумина бранители на ѕидините, а некои ги фрлил и во бездната,
борејќи гради во гради со меч и со штит, зашто кулата од којашто се борел речиси
била прилепена до ѕидините на непријателот. Утврдувањата, разнишани од честите
удари на овновите, поради тоа што биле разлабавени врските на камењата, веќе
попуштиле и флотата влегла во пристаниптето; некои од Македонците веќе навлегувле во напуштените кули на непријателите.Тиријците, совладани од толку бројни
несреќи, едни пребегале во храмовите да се молат, а други ги затвориле вратите на
своите домови и самостојно донеле одлука за сопствената смрт некои се втурнале
кон непријателот, за да не загинат неодмаздени. Голем дел од нив се качиле на врвот од покривите и фрлале камења и сé што ќе им дошло до рака врз оние што надоаѓале. Александар заповедал сите да бидат погубени, освен оние што биле пребегани во храмовите и да се потпалата куќите. Иако ова им било јавено на оние што биле во храмовите преку гласници, сепак ниеден од оние што имале оружје не посакал да побара помош од боговите; храмовите биле преполни само со деца, девојки
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и жени; сите мажи останале во своите домови подготвени да се спротистават на
оние што ќе вршат насилство над нив.
Многумина биле спасени од Сидонците, кои биле во составот на македонската војска. Тие влегле во градот заедно со победниците, но споменувајќи си за
родбинскоте врски со Тиријците (зашто обата града верувале дека основач им бил
Агенор) заштитите многумина Тиријци, ги качиле на своите кораби и одвеле во Сидон. Во овој грабеж биле подложени на жестокост петнаесет илјади луѓе. А колку
многу крв била пролеана може да се процени по тоа што меѓу тврдините на градот
биле заклани шест илјади вооружени воини. Гневот на кралот ваква глетка им приредал на победниците. Две илјади луѓе, чие убиство било доволно да се задоволи
бесот, биле приковани на крст и виселе долж долгиот простор на брегот. Александар ги поштедил пратениците на Картагина, но им објавил војна, што била одложена поради нужноста на моменталната состојба.
Тир бил заземен во седмиот месец, откако бил нападнат.Тоа бил град славен
и по својата старина и по променливоста на судбината; бил основан од Агенор и
долго Тиријаците го држеле под своја власт морето, не само тоа што било во негова
близина туку и секаде каде стигнувала неговата флота. И ако можеме да веруваме
на раскажувањата, ова племе прво ги научило другите на писменост или го научиле
на писмо. Неговите колонии биле распрснати низ целиот свет; Картагина во Африка, Тебаво Бојотија, Гад кај Океанот. Верувам дека тие, пловејќи по ширното море,
можеле почесто да доаѓаат до место што на другите им биле непознати и таму си
избирале места за својот младеж, што во тоа време била многубројна, или пак, зашто неговите жители, имено и вакво нешто се раскажува, веќе истоштени од честите земјотреси, биле принудени со оружје да се борат за нови становишта. Иако овој
град, по многубројни плодови, бил сотрен, тој сепак по пропаѓањето повторно се
раѓал и сега веќе долго време мирно опстојува и повторно е напреден во сé, заштитуван од римската култура“.
Се истакна: „И ако можеме да веруваме на раскажувањата, ова племе прво
ги научило другите на писменост или го научиле на писмо“.
Олга Луковиќ- Пјановиќ токму за феничкото писмо под „ѓ) Схолијаст Дионисиј Трачанин ‘Граматичар’“ истакнува:
„Во збрката во однос на разните подрачја, кои ја направиле грчките и римските писатели и во недостаток на обавестување, како тие- или не знаеле- или не
сакале да дадат, се случило, дека тука и таму да сини по еден појасен зрак. Таков
еден светол зрак во темнината претставува списот на Дионисиј Трачанин, наречениот Граматичар. Дионисиј по потекло е Трачанин, по родување во Александрија,
во Египет, околу 100. г. пред Христа. Бил Аристархов ученик, а кога се нашол во
Рим, тука постанал учител ‘на убавата книжевност’. Дионисиј Трачанин напишал
една граматика, која се до средниот век се сметала за класична и која ја објавил
Фабрициј во том VII на неговата ‘Грчка Библиотека’. Во врска со таа граматика,
учениот Clavier Etienne, во своето дело ‘Anciens peoples de la Grèce’, I, c. 16 (Том II)
42 донесува нешто запрепастувачки, со обѕир на она, што се предава веќе со векови
по школите и универзитетите: ...
Во врска, значи, со Дионисиј Трачанин, граматичарот, Клавие пиши нешто,
од значење- такво и толкаво, да тој надоаѓа готово на сите проблеми додакнати во
оваа студија. Воедно, со своето обавестување Клавие поттикнува на нови истражу-
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вања-без конец и крај, со обѕир на давнината распрснати документи, кои мораат да
се пронајдат како научна вистина низ толку стотини години. Всушност, Клавие не
кажува, дека, она што се учи за грчкото писмо ‘би било научна вистина’, туку дека
тоа е ‘l’opinion admise’, т.е. ‘допуштено, или прифатено мислење’, што значи, дека
тоа е резултат- не со документи докажана вистина, веќе на додговор, конвенција.
Еве го ова бескрајно важно соопштување:
‘Дионис Трачки-Схолије (т.е. обавестување, напомена уз неговиот текст)
кое го прати списот на овој Дионисиј, содржи еден значаен одломок, пренесен од
Фабрициј и тоа овој:
‘Ги има кои тврдат, дека словата, со кои ние се служиме, цртани со лисје на
феникс, или палма, се прошириле меѓу луѓето и дека тоа затоа се наречени феничански. По оваа верзија, значи, се работело за една игра на зборови, која произлегува
од чинителот, дека Грците имаат исто име за палма и за Феничаните, на основа што
е создадено општо допуштено мислење, по кое грчките писма би биле со феничко
потекло’ “.29
Се повторува: „Дионисиј Трачанин напишал една граматика, која се до средниот век се сметала за класична и која ја објавил Фабрициј во том VII на неговата
‘Грчка Библиотека’ “.А ставот на Квинт Куртиј Риф бил по средниот век, во 15 век.
„5. Речиси во исто време на Александар му било донесено писмо од Дареј,
конечно напишано како на крал. Дареј барал Александар да се ожени за неговата
ќерка по име Статира и му ветувал дека како мираз ќе му биде дадена целата област меѓу Хелеспонт и реката Халис, а дека тој самиот ќе се задоволи со земјите на
Исток; ако случајно се двоуми да ја прифати понудата, дека знае дека среќата никогаш не трае долго на исто место и дека луѓето, колку и да имаат среќа, секогаш
ќе почуствуваат и голема завист. Тој се плаши, Александар, како и птиците, што
природата лесно ги гони кон ѕвездите, да не се занесе од пуста детинска страст, зашто нема ништо потешко од тоа, на таа возраст да доживееш толкава среќа; дека
нему30 му остануваат уште многу земји и дека тој не може секогаш да биде фатен
во теснец; Александар ќе треба да ги премине Еуфрат, Тигар, Аракс и Хедапс, а тоа
се големи тврдини на неговото кралство;ќе треба да дојде до земја,каде што поради
малкубројноста на жителите ќе треба да црвенее. Кога ќе стигне до Медија, Хирканија, Бактра, до Индија, кои се жители на Океанот ? А да не се спомнува Согдијанците, Арахосиите и останатите племиња, што се населени околу Кавказ и Танаис !
Ќе треба да остари додека помине толку земји, па дури и да не војува. И нека престане Александар да го повикува кај себе, зашто, ако дојде, тоа ќе биде негова пропаст. (Еуфрат=е у прат;Тигар=ти гар=жар,жаровит=стреловит; Аракс=а рак с,Р.И.)
Александар вака им одговорил на оние што му го донеле писмото: Дареј ветува нешто што е туѓо, зашто она што целосно го изгубил, сега сака да го дели; му
ги дава во мираз Лидија,Јонија,Ајолида и брегот на Хелеспонт, а тие се придобивки
на неговата победа. Условите ги одредуваат победниците, а победените ги прифаќаат. Ако тој самиот не знае во која од овие положби се двајцата, тогаш Марс31 веднаш нека одлучи; тој самиот одлучил, кога веќе го преминал морето, да ги стави
под своја власт не само Киликија и Лидија, зашто само тоа би било мала награда за
29

ЗНАЧИ, ФЕНИКИЈЦИТЕ НЕ СЕ НОСИТЕЛИ НА ПИСМЕНОСТА. ТАА БИЛА ВО ЛЕВАНТОТ.
т.е на Дареј
31
богот на војната
30
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толку голема војна туку и неговата престолнина Персепол, Бактра, а потоа и Екбатан и брегот на крајниот Исток. Каде и да може тој да бега, Александар ќе може да
го гони. И нека не го плаши со реки, зашто тој умеел да премине и мориња“.
Македонците си имале свои пелазгски богови (Арес...),а не римски (Марс...).
„Кралевите така пишувале еден на друг. Но Родјаните му го предале својот
град и пристаништето на Александар. Тој му ја предал Киликија на Сократ, а на
Филота му заповедал да управува со областите околу Тир; Сирија, што се наречува
Којле, ја предал на Андромах Пармениј, а тој самиот сакал да учествува во престојната војна. Кралот му заповедал на Хефајстион да отплови со флотата околу брегот
на Фојникија, а тој со сета војска дошол во Гаѕа. Токму во тие дни се одржувале
свеченостире Истмиски игри, што се славеле со собир на цела Грција. На тој собир
Грците, чиишто духови се сообразувале со постојаните прилики на времето, одлучиле да испратат петнаесетмина кај кралот и да му однесат златна круна како дар за
победата и за подвизите за спас и слободата на Грција. Истите тие малку пред тоа
примиле некаков несигурен глас дека треба да одат секаде каде што ќе ги однесе
нивната колеблива душа“. („Истмиски игри“ биле само хеленски игри, Р.И.)
Не Грција туку Елада и не Грци туку Хелени, историски неспоиви поими.
„А кралот, не само тој што ги покорувал градовите, коишто сé уште го одбивале јармот на неговата власт туку и неговите одлични војсководци нападнале многу места. Каланит ја зазел Пафлагонија, Антигон Ликаонија, Балакрос, откако извојувал победа над Хидарн, војсководецот на Дареј, го зазел Милет; Амфилох и Хегесох со флота од сто и шеесет кораби ги ставиле под власт на Александар островите
помеѓу Ахаја и Азија. Исто така, откако бил заземен Тенед, одлучиле да го освојат
и Хиј, зашто самите негови жители го повикале; но Фарнабаѕ, војсководец на Дареј,
ги фатил оние што застанале на страната на Македонците, повторно го предал градот на Аполонид и Атенгора, луѓе од неговата странка, оставајќи им еден не многу голем одбранбен одред. Началниците на Александар истрајувале во опсадата на
градот и тоа не толку со свои сопствени сили туку поради војата на оние што биле
опсадени. И не се измамиле во уверувањето. Зашто, несогласувањето меѓу Аполонид и водачите на војниците создале можност да влезе во градот. Како македонската
кохорта влегла низ скршената порта, граѓаните, кои, уште порано се залагале за
предавање на градот, се приклучиле кон Амфотер и Хегелох, па откако биле уништена персиската посада, Фарнабаѕ заедно со Аполонид и Атенгора, оковани, биле
предадени. Како плен биле земени дванаесет триреми, заедно со војниците и веслачите, а освен тоа и триесет кораби и пиратски чунови, како и три илјади Грци, што
Персијците ги довеле како наемници. Тие биле распределени како дополнување на
нивната војска, пиратите биле погубени, а заробените веслачи ги приклучиле кон
својата флота“.
Се говори за пирати, а вакви биле поморците. Поморци и пирати биле Атињаните...Тие никогаш не биле Грци, туку само Хелени со варварски=пелазгиски=
тн.јазик. На ваков бил поимот пират=пилат. Следи пиро=пило, пирамид=пирам ид.
Тие биле правени според пиро=пило на пчелите, а тие биле дете но Сонцето. Затоа
како народи на Сонце биле Македонците и нивните Маи, Инки...со своето самбреро
=сам (сон=сонт=сонце, сон=сан=сант) бреро=врело, кое штити од сончевото врело.
Тие имале македонски, египетски, месопотамски традиции, хиероглифи и фонетско
писмо. дури балзамирањето... Уште и Јапонците, со бригиско=брзјачк дативно у....
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„Аристоник, владетел на Метимњаните, случајно, без да се знае за она што
се случило кај Хиј, за време на првата ноќна стража со пиратски кораби се доближил до пристаништето. Како чуварите го запрашале кој е, им одговорил дека Аристоник доаѓа од кај Фарнабаѕ. Тие му одговориле дека Фарнабаѕ веќе спие и дека
сега не може да одат кај него, но дека пристаништето е отворено за сојузник и гостин и дека на следниот ден ќе можат да се видат со Фарнабаѕа. Аристоник не се
двоумел да влезе прв, а пиратските чунови го следеле својат водач. Но додека ги
прицврстувале малите кораби на крајбрежниот камен на пристаништето, влезот бил
обиколен од стражарите; оние што лежеле тука блиску, се разбудиле од нив. Тогаш
никој од пиратите не се осмелил да се спротистави и сите биле оставени во окови, а
потоа предадени на Амфотер и Хегелот. Оттаму, Македонците преминале на Митилена, што Атињанинот Харес малку пред тоа ја освоил и ја задржал со посада составена од две илјади Персијци; но бидејќи не можел да ја издржи опсадата, се договорил да го предаде градот, ако му биде допуштено слободно да си замине; и тој
заминал за Имброс, а Македонците ги поштедиле оние што се предале.
6. Дареј, откако изгубил надеж дека ќе постигне мир, за којшто верувал дека
ќе го издејствува со писмото и преку пратениците, се зафатил со тоа да ги зајакне
своите сили и бргу да ја возобнови војната. Заповедал неговите војсководци да се
соберат во Вавилон, а на Бес, управителот на Бактра, му заповедал да собере колку
може повеќе војска и да дојде кај него. Бактријците се највоинствени меѓу сите тие
племиња и со својата сурова природа многу се разликуваат од раскошот на Персијците. Тие биле населени недалеку од највоинственото племе Скити и обично живеат од грабеж, па затоа секогаш се под оружје. Но Бес, бидејќи бил под сомнеж за
можно предавство, бил држан на втор ранг, што тој не го поднесувал рамнодушно
и тоа кај кралот предивикало стравување. Зашто, иако можел да се докопа, сепак се
плашел од предавство, со коешто единствено можел да го постигне тоа. Впрочем,
иако Александар многу опстојно истражувал кон која област се упатил Дареј, сепак
не можел да открие поради еден стар обичај, според кој Персијците со чудесна верност ги чувале тајните на кралевите што се криеле. Ни страв, ни ветување не можеле да ги натераат да пуштат ни глас за да ја откријат тајната. Старата покорност го
зацврстила молкот преку закон за казна со смрт. Разврсноста на јазикот се казнувала потешко од кој било друг престап; тие верувале дека не може да се очекува ништо добро од оној кому е тешко да молчи, што ако човек сака, по природа е многу
лесно.
Поради ова, Александар, не знаејќи ништо од она што се случувало кај непријателот, ја опсадил Гаѕа. Управителот на градот бил Бетис, човек извонредно верен на кралот; тој со мала посада ги штител ѕидините на градот, направени од огромни камења. Александар ја проценил положбата на местото и заповедал да се направат подземни проходи, а меката и лесна земја го олеснувала тајниот потфат, бидејќи блиското море исфрлало многу песок, а немало ни камења ни подводни стени
што би биле пречка да се ископа проходот. Работата ја започнале од онаа страна, од
каде што граѓаните не можеле да видат што се прави и за да се одвлече нивното
внимание, кралот заповедал кулите да се приближат до ѕидините. Но истата таа мека почва им пречела на култите, зашто песокот пропаѓал и го забавувал движењето
на тркалата; горните катови на култите се рушеле и многумина биле ранети, а напорот да ги придржуваат и приближуваат многу ги истоштувал. Бил даден знак за по-
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влекување; на следниот ден Александар заповедал да се опколат ѕидините како со
венец.
При изгревот на сонцето, пред да ја крене војската, според татковинскиот
обичај се помолил на боговите за помош и принесол жртви. Токму тогаш случајно
пролетала една врана и одненадеж испуштила грутка земја што ја носела во канџите, грутката паднала врз главата на кралот и се распрснала, а птицата кацнала на
најблиската кула. Кулата била измачкана со битумен и сумпор, а птицата, залепена
со крилјата, напразно се обидувала да полета и била фатена од оние што биле тука.
Оваа случка се чинело достојна да се праша за совет пророкот; самиот Александар
не бил многу отпорен на суеверието. И така Аристандар, во кого имало најмногу
верба, протолкувал дека со ова знамење се проречува пропаста на градот, но постои
опасност кралот да биде ранет. Затоа тој посоветувал тој да не преземе ништо. Александар тешко поднесувал еден град да му пречи безбедно да влезе во Египет; сепак, го послушал пророкот и дал заповед за повлекување.
Тогаш опсадените се охрабриле, излегле од портите и се устремиле кон оние
што се повлекувале, сметајќи дека неодлучноста на непријателот ќе биде погодна
прилика за нив. Но тие во битката влегле со повеќе храброст одошто истрајност,
зашто штом виделе Македоинците ги носат знамињата, го запреле одот. Викотот на
борците веќе стасал до кралот и тој тогаш заборавил на претскажаната опасност, па
по наговор на пријателите го облекол оклопот, што ретко го ставал на себе, и застанал пред знамињата. Некој си Арабјанин, војник на Дареј, кога го видел него, го
покрил мечот со штитот и се осмелил на дело, поголемо од она што судбата му предодредила; како божем бегалец, се фрлил на колената на кралот. Овој заповедал
молителот да стане и да биде примен меѓу неговите војници. Но варварот бргу го
префрлил мечот во десната рака и го нападнал вратот на кралот, кој само со незначително наклонување го одбегнал ударот; тогаш со меч му ја отсекол раката на варварот, со која напразно замавнал“.
Авторот говори за Јудеји и Арабјани...Значи, ракописот бил по 7 век н.е.
„Помислил тогаш дека самиот тој ја отклонил опасноста од тој ден. Но јас
сметам дека судбата е неодбеглива. Зашто, додека тој храбро се борел во првите бојни редови, го погодила една стрела што го пробила оклопот и се задржала во плешката. Неговиот лекар Филип ја истргнал стрелата; тогаш почнало да тече многу
крв; сите се престрашиле; не можеле да видат колку длабоко продрела стрелата, зашто панцирот пречел. А кралот, без да ја промени бојата на лицето, заповедал да се
запре крвта и да се преврзе раната. Потоа долго истрајувал пред знамињата, или
скривајќи ја или победувајќи ја болката. Кога крвта, што малку пред тоа била подзапрена од лекарствата, повторно почнала изобилно да тече, а раната, бидејќи била
сé уште свежа не предизвикала голема болка, кога крвта се изладила, таа отекла. На
кралот почнале да му се тресат нозете и да губи свес; оние што биле најблиски до
него го прифатиле и го однесле во логорот. А Бетис помислил дека Александар е
убиен, па славејќи победа се вратил во градот. (б=в, Бетис=Ветис, с=ш, Р.И.)
Но Александар, иако раната сé уште не му била заздравена, изградил насип,
рамен по височина со ѕидините и заповедал под него да се прокопаат повеќе подземни проходи. Граѓаните на предишната висина на ѕидините изградиле нови утврдувања, но поставените кули не можеле да се израмнат со висината на насипот. Поради тоа, внатрешноста на градот била изложена на непријателски стрели. Последна
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несреќа за градот било тоа што од подземниот проход ѕидот се урнал и преку таа
урнатина непријателот влегол во градот. Самиот крал ги предводел првите бојни
редови и додека така настапувал непретпазливо,ногата му била повредена со камен.
Но тој сепак, потпрен на копјето,иако претходната рана сé уште не била заздравена,
се борел меѓу првите бојни редови и тоа силно запален од гнев, што во опсадата на
овој град добил дури две рани.
Кога битката жестоко се разгорела, војниците го напуштиле Бетис. Иако погоден со многу рани, тој упорно ја продолжувал битката, борејќи се со оружјето измачкано колку со негова, толку и со непријателска крв. Но кога бил опколен од секаде со копја32... ... младиот крал, понесен од необичаена родост, се восхитувал на
храброста и кај непријателот и рекол: ‘Ќе умрам, но не како што сакаше ти; знај
дека ќе го претрпиш сето она, што може како измачување да се примени кон еден
пленик’. Оној го гледал кралот не толку со бестрашен, колку со горд поглед, и не
одговорил ништо на неговите закани. Тогаш Александар рекол; ‘Гледате ли како
тој упорно молчи ? Клекна ли на колена ? Изусти ли некоја молба ? Јас сепак ќе го
победам неговиот молк, и ако ништо друго, барем ќе го натерам да офка’. Потоа
гневот свој го свртел на јарост. Уште тогаш тој, со помош на среќата, почнач да прифаќа туѓински обичаи. Преку глуждовите на Бетис, кој одвај дишел, префрлил ремени и така врзан за кола го влечеле коњи околу градот. Александар се фалел дека
кон непријателот ја применува ваквата казна, подражавајќи го Ахила, од кого што
самиот водел потекло. (Ахил=а хил=х ил=Ил, и х не се чита..., Р.И.)
Тогаш загинале околу десет илјади Персијци и Арабјани. Но и победата на
Македонците била крвава. Оваа опсада секако не е позната толку по славата на градот, колку по тоа што овде кралот на два пати се нашол во опасност. Брзајќи за
Египет, тој го испратил Аминта со десет триреми да собере војска. Зашто и покрај
успесите, војската се осипувала, а тој имал помалку доверба во војниците од поробените народи одошто од своите“.
Имало Персијци и Македонци, но не Арабјани, само од мноштво населби.
Бидејќи Арабија не била сатрапија=област, без народ: арапски народ со исламот.
„7.Египќаните одамна биле непријателски расположени кон управата на Персијците; верувале дека тие со нив управуваат алчно и надмено. Нив ги охрабрила
веста за неговото доаѓање; дури и Аминта, кој кај нив дошол како бегалец со молба да му даде власт, тие редовно го прифатиле. Затоа во Пелусиј се собрало огромно множество луѓе, зашто се верувало дека кралот оттаму ќе влезе. А тој, на седмиот ден откако ја кренал војската од Гаѕа, стигнал во онаа област на Египет, што сега
ја наречуваат ‘Александров логор’. Потоа заповедал пешадијата да се упати кон
Пелусиј, а самиот тој со лесно вооружена чета одбрани војници отпловил по реката
Нил. Персијците, престрашени поради одметнувањето на Египќаните, не го спречиле неговото доаѓање. Веќе тој бил близу Мемфис, за чија одбрана бил оставен Маѕак, началник на Дареј; тој ја препловил реката Орон и му предал на Александар
осумстотини таленти и сиот кралски имот. Пловејќи по истата река, Александар од
Мемфис продрел во внатрешноста на Египет и таму така ги средил работите, што
не изменил ништо од обичаите на претците на Египќаните.
Тогаш одлучил да го посети пророчиштето на Јупитер Хамон. Требало да се
оди по пат којшто бил многу тежок и за оние што биле лесно вооружени.Немало ни
32
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вода на земјата ни влажност во воздухот; насекаде се простирале бескрајни песоци,
што кога топлината на сонцето ќе ги запалела, неподнослива жештина од врелата
земја го забавувала одот. Требало да се борат не само со врелината и сушата на пределот туку и со многу јадриот песок, кој што бил и многу длабок, поради што нозете тешко се движеле. Египќаните уште повеќе ги зголемувале тешкотиите. Но
огромна желба го поттикнувала да стигне до Јупитер, можеби затоа што верувал
дека токму Јупитер е зачетник на неговиот род и сакал да се верува во тоа.Значи, со
оние што беше одлучил да ги води со себе, се спуштил по раката до Мареотинското
мочуриште. Таму пратениците од Кирена му донесле дарови, барајќи од него мир и
да ги посети нивните градови. Тој ги примил даровите, склучил пријателство, но
продолжил понатаму, за да го исполни она што се одлучил. Првиот и вториот ден
му се чинело дека може да го изджи напорот, зашто сé уште не биле стигнати до огромната и гола пистина, иако врвело по бесплодна и мртва земја. Но кога се појавиле рамници исполнети со длабок песок, тие како да навлегле во длабокото море, па
со очи барале да видат земја. Веќе почнала да им недостасува и водата што ја носеле во мешините, а во сувиот и жежок песок никаде ја немало. Згора на тоа, сонцето
горело сé, брегот бил сув и изгорен, кога одеднаш, како дар од боговите или случајно, облаци што се појавиле на небото го скриле сонцето, а тоа било од голема помош за истоштените од жегата, иако вода немало. Кога олујата истурила дожд, секој ја прифаќал таа вода за себе, а некои, онеспособени од жегата, почнале со уста
да ја фаќаат водата од дождот“.
Македонска традиција до денес останала, вода да се носи во мешини...
„Низ бескрајната пустина поминале четири дена. Веќе не биле далеку од пророчиштето, кога многубројни врани налетале на колоната и со бавен лет ги предводеле првите знамиња, а кога колоната настапувала побавно, враните час седнувале на земја, час полетувале со крилјата и летајќи напред им го покажувале патот.
Конечно стигнале до местото посветено на богот.Неверојатно е да се каже како тоа,
иако се наоѓале сред бескрајната пустина, сепак било окружено отсекаде со гранки,
покриено со густи гранки, што одвај ги пропуштале сончевите зраци, а многубројни извори со слатка вода течеле насекаде и ги наводнувале шумите. Климата била
чудесно умерена, многу слична на пролет; така здрава била во сите годишни времиња. Жителите на тоа место од исток биле соседи на Етиопците, а од југ на Арабјаните, коишто го имаат прекарот Тлодити; нивната област се протега сé до Црвеното Море; онаму, каде што свртува кон запад ја населуваат Етиопците, што се наречуваат Скенити. Од север е населена сиртското племе Насомони, кои опстојуваат
со тоа што пленуваат кораби; бидејќи се населени на брегот, ги заробуваат насуканите од плимата кораби и ги одведуваат по бродови, што само ним им се познати“.
Се кажа:„Жителите на тоа место од исток биле соседи на Етиопците, а од југ
на Арабјаните, коишто го имаат прекарот Тлодити“. Па не Арабјани туку Тлодити.
„Жителите на лагот, коишто ги наречуваат Хамонии, живеат во расфрлени
колиби; средината на лагот им служи како тврдина и така е опколена со ѕид. Првото утврдување ја затвора старата кралска палата на владетелите; во соседната живееле сопругите со нивните деца и наложниците. Тука се наоѓа и пророчиштето на
богот; последната тврдина била стан на вооружените војници. Но постои и друг лаг
на Хамона, којшто во средината има извор што го наречуваат ‘сончева вода’. Пред
изгревот на сонцето водата му е топла, напладне кога жештината е силна, таа е сту-
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дена; штом се наближува вечер, таа почнува да се затоплува, на полноќ е врела, а
кога ноќта се доближува, таа губи многу од моќната топлина, додека во самата зора
не се олади до обична температура. Она што се почитува како бог го нема оној лик
што уметниците му го даваат кај народот; ова е многу слично на пупка, украсена со
смарагди и драгоцени камења. Кога се бара одговор, овде свештениците го донесуваат во златен сад; од обете страни на садот висат многу сребрени чинии на жртвопринесување; по нив одат госпоѓи и девици, пеејќи според обичајот на нивните претци некоја груба, неразбирлива песна; веруваат дека со неа го смислуваат Јупитера
да даде јасно пророштво.
Тогаш,најстариот од свештениците,кога кралот му се приближил, го нарекол
‘син’; тврдел како ова име означува дека нему татко му е Јупитер.Александар рекол
дека го прифаќа тоа и го признава, заборавајќи на својата човечка судбина. Потем
прашал дали татко му судбински му преодредил да ја има власта над целиот свет.
Подеднакво додворувајќи му се, свештеникот му рекол дека тој ќе биде управител
на сите земји. Потоа продолжил да прашува дали сите убијци на неговиот родител
се казнети. Свештеникот му одговорил дека неговиот родител не може никако да
биде повреден, а убијците на Филип- сите се погубени; уште додал дека тој ќе остане непобеден сé додека не замине кај боговите. Потоа било извршено жртвопринесување и предадени даровите за богот и за свештениците. Било допуштено и пријаелите на Александар да поставуваат прашања на Јупитер. Тие не прашувале ништо
друго, освен тоа, дали Јупитер им допушта тие на нивниот крал да му искажуваат
божески почести. Пророкот потврдил дека и ова Јупитер го допушта.
Секако, одговорите на пророштвото може да му се чини бесмислени на оној
што вистинито и здраво расудува; во судбата, којашто ги тера луѓето да си веруваат
само себеси, во голема мера ги прави повеќе алчни за слава,одошто достојни за неа.
Александар допуштил не само да го наречуваат син на Јупитер туку дури и заповедал да го прават тоа, па додека сакал со такво именување да ја зголеми славата на
своите дела, тој со тоа ја осквернил.А Македонците, навикнати на кралска власт, но
сепак под поголема сенка на слободата одошто другите народи, се отуѓиле од својот крал кој толку настојувал на бесмртноста, којашто требало да биде од полза или
на самите нив, или на кралот. Но да го оставиме ова за тогаш, кога ќе му дојде време; сега продолжувам да раскажувам за други работи“.
Квинт Куртиј Руф вели: „Секако, одговорите на пророштвото може да му се
чини бесмислени на оној што вистинито и здраво расудува“. Вака може да мисли
лице, кое не е повеќебожец, а Платоновата академија во Атина Јустинијан I ја затворил во 529 година. Значи, неговата книга била само католичка. А во Италија со
Платоновата академија почнало со Козимо Медичи, во 1440 година, во Флоренца, и
тоа на предлог на платонецот Гемистос Плетон, кој неколку години и самиот тој во
неа предавал. Значи, неговото дело со повеќебожество било само по 1440 година.
„8. Враќајќи се од Хамон, Александар стигнал до Мареотинското мочуриште, што се наоѓа недалеку од островот Фар, ја разгледал положбата на местото и
одлучил прво на овој остров да основа нов град. Потем, кога се покажал дека тој
остров е недоволен за еден голем град, го избрал местото каде што денес се наоѓа
Александрија и го нарекол според името на основачот. Го опфатил сиот простор
меѓу мочуриштето и морето и одредил обемот на ѕидините да изнесува педесет стадии. Оставил и луѓе кои ќе раководат со изградбата, а тој се упатил во Мемфис. Го
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обзела праведна и, за времето, погодна желба да продре не само во внатрешноста
на Египет туку и на Етиопија. Бил желен да ги запознае преславните по старина дворци на Мемнон и Питон, коишто се наоѓале речиси надвор од границите на сонцето. На претстојната војна, чијшто тежина била многу поголема, го спречувала да
си губи времето во бездејствени патувања. Поради тоа за управител на Египет го
поставил Ајсхила од Родос и Македонецот Певкет, оставајќи им како заштита на
таа област четири илјади војници. Му заповедал на Полемон да го чува влезот на
реката Нил; за таа цел му оставил триесет триреми. На чело на оној дел од Африка,
што е поврзан со Египет, бил поставен Аполониј, а Клеомен бил задолжен за даноците на таа Африка и Египет. Заповедал големо множество од соседните градови да
се пресели во Александрија и со тоа да се исполни новиот град. Се раскажува дека
кога кралот, според обичајот на Македонците, со јачмен ги означил ѕидините, долетало јато птици и го исколвале јачменот. Многумина ова знамење го примиле како
несреќа, но пророкот одговорил дека тоа ќе биде град за многу дојденци и ќе пружи храна за многу земји“.
Женскиот род на античките Македонците останал како денес на етничките.
Ова се потврдува и со тн.византиски царици, чие звање завршувало на а,како денес.
Антички=етнички Македонци говореле само варварски=пелазгиски јазик.
„Хектор, синот на Парменион, момче во цутиот на младоста и меѓу малкумина мил на Александар, посакал да го следи кралот, кој допловил до реката; се качил на мал чун со повеќе луѓе одошто чунот можел да издржи. Потонатиот чун сите ги изневерил. Хектор долго се борел со реката, но мократа облека и врзаните чевли му пречеле да плива со нозете; сепак, полумртов излегол на брегот, но штом
така истоштен зел здив, го обзел страв и ужас од опасноста, а наблизу немало никој
да му помогне, зашто другите изегле на другата страна, и- умрел. Александар бил
силно потресен поради љубовта кон изгубениот миленик и кога неговото тело било
пронајдено, му приредил величествен погреб. Оваа болка се зголемила и поради веста за смртта на Андромах, кого што тој го беше оставил да управува во Сирија, а
кога Самаритите жив го изгориле. За да ја одмазди неговата смрт, тој со најголема
можна брзина се упатил таму, а кога стигнал, му било предадени извршителите на
овој голем злостор. Тој ги погубил оние што го убиле управителот и на местото на
Андромах го поставил Мемнона.Тираните, меѓу кои биле Аристоник и Хрисолај од
Митилена, ги предал на преставниците на народната странка; тие, поради неправдите што ги правеле овие, ги убиле фрлајќи ги од ѕидините.
Потоа ги ислушал пратениците на Атињаните, Родијаните и оние од Хиос.
Атињаните му честитале за победата и го молеле да ги врати дома грчките платеници; Родјаните и Хијците се жалеле дека имаат малку војска за одбрана. Сите издејствувале да го добијат она што го посакувале. Исто така, на Атињаните, поради
нивната верност кон неговата странка, им ги вратил парите што ги дале за војската
и уште им придодал една голема област како нивна територија. На кралевите од
Кипар, кои се беа одметнале од Дареј и му беа испратиле флота, кога тој го напаѓал
Тир, им била искажана почес според заслугата. Потоа началникот на флотата Амфотер бил испратен да го ослободи Крит (зашто голем дел од овој остров бил под
опсада од Персијците и Спартанците) и пред сé му заповедал да го исчисти морето
од пиратските кораби, зашто, бидејќи обата крала биле зафатени со војна, морето
паднало во област на разбојниците. Кога ги средил овие работи, тој му посветил
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златен сад со триесет златни чаши на Тиријскиот Херкул и заповедал да се објави
дека ќе оди кон Еуфрат за да го гони Дареј.
9. А Дареј, кога разбрал дека непријателот од Египет се вратил во Африка,
почнал да се двоуми дали тој да остане околу Месопотамија, или да се упати кон
внатрешноста на своето кралство; тој бил убеден дека со своето присуство поскоро
ќе ги натера да војуваат најоддалечните племиња, зашто тоа тешко му успевало да
го направи преку своите началници. Но тогаш се проширил гласот дека во која било област Дареј да оди, Александар ќе го гони со сета своја војска. Знаејќи со колку
силен непријател има работа, Дареј заповедал да се соберат сите војски од далечните племиња во Вавилон. (Месопотам=месо потам, потаму; м=н, а=о, потон-а, Р.И.)
Дошле Бактријците, Скитите и Индите, но дошле и војски од други народи.
Бидејќи војската била речиси за половина поголема одошто во Киликија, недостасувало оружје за многумина, што со голем напор се собрале. Покривките за коњаниците и коњите биле од железни плочи, поврзани со редум меѓу себе; оние што
пред тоа немале ништо освен метални копја, сега добивале мечови и штитови; стада коњи им биле разделени на пешаците да ги скротуваат, за да биде коњицата поголема одошто била. Дареј верувал дека кај непријателот огромен страв ќе предизвикаат двестете српести квадриги, што биле единствената надеж на тие народи. Од
процепот на врвот стрчеле копја со железни шилци. Од двете страни на јаремот биле издадени по два меча, а меѓу напречниците на тркалата биле прицврстени многу
ножеви; едни остри српови биле прикачени за тркалата, а други виселе кон земјата
за да се пресечуваат сé што ќе им излезе на пат на коњите, додека тие се во трк.
Кога вака ја опремил војската, така превооружена ја повел во Вавилон. Од
десната страна му се наоѓала прочуената река Тигар, а од левата Еуфрат; меѓу нив
биле полињата на Месопотамија. Кога го преминал Тигар и слушнал дека непријателот не е далеку, го испратил напред Сатропат, кој бил началник на коњицата со
илјада обрани коњаници; а на началникот Маѕај му дал шест илјади војници за да
го спречи непријателот да ја помине реката; исто така му заповедал да ја опустоши
и запали областа каде што Александар немеравал да дојде, бидејќи верувал дека непријателот, поради недостиг на храна, можеби ќе се откаже од војување, ако го има
само она што ќе го заземе со грабеж. Нему пак храната му била довезувана и по копно и по реката Тигар. Веќе стигнале до населбата Арбела, што ќе се прослави по
неговиот пораз. Тука го оставил поголемиот дел од храната; со мост ја поврзал реката Ликос и за пет дена ја префрлил војската, како што пред тоа го направил истото преку Еуфрат. Откако напредувал уште околу осумдесет стадии и поставил логор кај една друга река, што се викала Бумод.Областа била погодна да ја развие војската, особено коњицата, зашто била широка рамнина. Земјата не била прекриена
ни со дрвја, ни со куси џбумови и можела слободно са се догледа и она што било
доста оддалечено. Поради ова, дури да имало нерамнинка, заповедал таа да се израмни и да се направи еднакво ниво на теренот. (Логор=ложор=ложар, ложи, Р.И.)
Извиндниците на Александар процениле колку е бројна војската на Дареј и
го увериле дека и покрај толку убиени, војската на Дареј е уште повеќе зголемена.
Александар, кој презирал секаква опасност,особено множество војска, со единаесет
застанувања стигнал до Еуфрат. Откако реката ја поврзал со мостови, заповедал прво да премине коњицата, а потоа фалангата. Но Маѕај, којшто бил дојден со шест
илјади војници за да го спречи неговото преминување, воопшто и не се осмелил да
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се изложи на таква опасност. Александар им дал неколку дена на војниците, не за
починка туку да се соземат и да се ободрат и силно почнал да го гони непријтелот,
од страв да не му избега во внатрешноста на кралството, па да треба да го следи и
гони низ сосема пусти и бесплодни места. Значи, на четвртиот ден поминал покрај
Арбела и продрел до Тигар. Целата област од онаа страна на реката димела од неодамнешниот пожар, зашто Маѕај, каде и да стигнел, опожарувал сé како да е непријател. Во прво време, бидејќи маглата што ја рапростирал димот го беше покрила сонцето, Александар запрел, плашејќи се од заседи: потоа, кога извидниците
што биле пратени напред јавиле дека сé е безбедно, тој испратил неколку коњаници
за да испитаат каде е бродот на реката, чијашто длабочина досегала до градите на
коњите, а наскоро, кога дошле до средината на коритото од реката, водата допирала до шиите на коњите. Во земјите на Исток немало некоја друга река, којашто
носела не само толку брзи потоци вода туку и камења. Затоа, поради брзината со
којашто тече и е наречена Тигар, зашто на персиски јазик тигрис значи ‘стрела’.
Пешадијата, опколена со коњица, со оружјето кренато над глава, лесно се
пробила до самото корито на реката. Кралот прв застанал на брегот и со раката, зашто гласот не можел да му се слушне, им го покажал градот на војниците. Но одвај
можел да оди чврст чекор, зашто и лизгавите камења го отежнувале настапувањето,
или брзаците ги одвлекувале. Особено било тешко за оние што на плеќите носеле
товар. И додека секој настојувал да го фати својот плен, станала поголема борба
меѓу самите нив, одошто со реката, а брдата товари што пловеле насекаде околу
нив, ги соборувале во водата. Кралот ги советувал дека е доволно да го сочуваат само оружјето, а дека останатото тој ќе им го надомести. Но тие не можеле да прифатат ни совет, ниту заповед. Сите биле стаписани од страв, а освен тоа, непрестајно се слушал викот на оние што пливале. Најсетне, кога реката со својот сега веќе
побавен тек им го отворила бродот, тие испливале и не изгубиле ништо, освен малку од багажот. Да се осмелел некој да ги нападне, војската би била уништена; но
непрестајната среќа на кралот и тогаш го одвратлила непријателот.
Така тој го препливал Граник, иако таму, на спротивиот брег, стоеле илјадници пешаци и коњаници: така го победил бројниот непријател по тесните патеки
на Киликија. Но разумот можел да ја намали храброста со која тој особено се одликувал; имено кралот никогаш не се прашувал себеси дали е во опасност или дали
направил нешто непромислено. Без сомнение Маѕај ќе го победел, да се осмелил да
му се спротистави додека ја поминал реката,а тој почнал да се доближува со својата
коњица, кога вооружениот боен ред на Македонците веќе биле построен на брегот
со тоа што испратил одвај илјада коњаници напред. Кога Александар дознал за нивната малубројност, ги потценил и заповедал началникот на пајонската коњица Аристон да ги пушти уздите и да дојава до непријателот.Тој ден се водела една прочуена битка, особено Аристон.Тој со своето копје во гркланот го пронижил началникот на персиската коњица Сатропат, а кога овој почнал да бега, го гонел сред непријателските редови, го кутнал од коњот, и кога му се спротиставил,со меч му ја пресекол главата; потем со голема гордост ја однел и ја ставил пред нозете на кралот.
10. Кралот два дена го држел логорот; потоа за следниот ден објавил поход.
Но околу првата ноќна стража месечината исчезнала и го скрила првиот зрак на
својата ѕвезда, а потоа,сета нејзина светлина ги престрашила со својата крвава боја;
големото суеверие им внушило некаков страв на војниците, кои станале вознемире-
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ни пред толку одлучен бој. Почнале да се жалат дека, иако бозите не го одобрувале
тоа, тие биле доведени во толку далечни земји; веќе не можеле ни да пријдат до реката, ниту ѕвездите можеле да го сочуваат својот блесок; пред нив се простирала
огромна земја и пустина; се пролева крвта на илјадници поради суетата на еден човек, кому татковината веќе не му е мила, зашто се откажал од татка си Филип и со
празни измислици се стреми кон небото. Дошло речиси и до бунт, кога Александар,
кој не се плашел од ништо, заповедал сите војсководци и првенци на војниците да
дојдат во преторскиот шатор, а египетските пророци, за кои тој верувал дека се најупатени во ѕвездочаството, таму му го изложат своето мислење. Тие, иако добро
знаеле дека круговите на времето го исполнуваат одредениот ред и месечината се
затемнува или кога доаѓа зад земјата, или кога е покриена од сонцето, тоа свое знаење не му го кажале на народот. Меѓутоа, потврдиле дека сонцето е светлината на
Грците, а месечината на Персијците и секогаш кога таа се затемнува, тоа претскажува пропаст на тој народ. И уште им ги посочиле примерите на кралевите на Персида, кои спротивно на волјата на боговите се бореле во време за затемнувањето
на месечината. А ништо поуспешно не управува со луѓето, одошто суеверието. Општо земено, толпата, иако немоќна, жестока, непостојана, ако се поведе по некое
јалово верување, поскоро ги слушат пророците, одошто војсководците. И така, кога
било соопштено толкувањето на Египќаните, престрашената толпа повторно си ја
повратила надежта и самодовербата“.
Квинт Куртиј Руф вели: “сонцето е светлината на Грците, а месечината на
Персијците“. Па сонцето Хелиос е хелина=белина, хел=бел, порадишто произлегуваат Хелените, а Грците=Граиките, од граи=грај, Греиките од греи=греј: Дојденци.
„Кралот сметал дека треба да се искористи полетот на војниците,па за време
на втората ноќна стража го кранало логорот; од десната страна го имал Тигар, а од
левата планините, што ги наречуваат Гордијански. Кога стигнале овде извидниците
што биле испратени напред соопштиле дека Дареј доаѓа. Тогаш Александар ја построил војската, го подредил бојниот ред и застанал на чело. Но иако оние од Персијците што требало да ги запрат биле само околу илјада војници, сепак тоа давало
привид на голема војска, зашто извидниците не можеле добро да ја испитаат вистинската состојба и од страв работите ги прикажувале поголеми одошто всушност
биле. Штом ова го разбрал, кралот со малкумина од своите ги подгонил и оние што
бегале кај своите едни ги погубил, а другите заробил; сега напред ја испратил коњицата да ја испита положбата, а истовремено да го згасне огнот со којшто варварите ја запалиле населбата, бидејќи непријателите, бегајќи, фрлиле оган врз зградите и житото и тоа само на покривите и на врвот од купиштата, и затоа огнот сé
уште не се раширил во внатрешноста.
Кога огнот бил изгаснат, пронашле големо количество жито, а почнале да
изнаоѓаат и многу други работи. Ова ги охрабрило војниците уште посмело да ги
гонат непријателите, зашто требало да се брза, за да не уништи сé непријателот, кој
ја палел и пустел земјата. Така нуждата ги приндудила разумно да расудуваат; зашто Маѕај, кој дотогаш на мир си ги палел населбите, сега се задоволувал само со
тоа да бега и на непријателот да му остави многу работи негибнати. Александар разбрал дека Дареј се наоѓа на околу сто и четириесет стадии оддалеченост од него.
Поради тоа, за да ги задоволи потребите од прехранбени производи, на тоа место се
задржал четири дена.
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Потоа било фатено едно писмо од Дареј, со коешто тој ги повикувал грчките
војници или да го убијат кралот, или да му го предадат; Александар се двоумел дали да го прочита писмото на собир, зашто бил убеден во верноста и наклоноста на
Грците кон него. Но Парменион го спречил во тоа, уверувајќи го дека не треба да
се полнат ушите на војниците со вакви ветувања; дека кралот е изложен на опасност и ако само еден му направи заседа, зашто за алчниот ништо не е грев да направи.
Александар го послушал Парменион и го кренал логорот. (хеленски и Хелени, Р.И.)
Додека биле на пат, еден евнух од заробениците, кој ја придружувал сопругата на Дареј, му соопштил дека таа била болна од долготрајниот напор и одвај дишела, падната во рацете на свекрвата и ќерките девици, и потоа умрела. Дошол и
друг гласник со истата вест. Кралот, како да му соопштиле за смртта на мајка му,
тешко и често воздивнувал и пролевал солзи, како што би правел и Дареј. Дошол
во шаторот на мајка му на Дареј и седнал до мртвото тело. Тука повторно се разжалостил кога ја видел легната наземи жената, а мајка му на Дареј, поучена од последната, но и од претходните несреќи, ги прегрнал возрасните девојки како утеха за
заедничка болка, но особено на оние, на кои таа самата требало да им биде утеха.
Тука се наоѓал и малечкиот внук, несреќен поради тоа што сé уште не чуствувал
дека Александар плаче меѓу свои блиски и дека не пружа утеха туку дека и нему
самиот му е нужна утеха. Секако, се воздржал од храна и при погребот ги запазил
сите почести според обичајот на Персијците, и тогаш, жими Херкула, тој тогаш заслужил секоја пофалба за благост и воздржаност.Жената ја беше видел само еднаш,
дента кога била заробена, а бил дојден не да ја види неа туку мајка му на Дареј, но
нејзината исклучителна убавина не му била пострек и страст туку за гордост.
Тириот, еден од евнусите што се наоѓал околу кралицата, додека другите тажеле, се измолкнал од вратата што била на спротивната страна од непријателот, па
поради тоа била помалку будно, и дошол до логорот на Дареј. Стражарите го фатиле и го довеле во шаторот на Дареј, расплакан и во испокината облека. Штом го здогледал, Дареј, вознемирен од очекување на голема болка и не знаејќи од што поскоро да се плаши, рекол: ‘Не знам каква болка ми навестува твојот лик, но пази се
да не ги утешуваш ушите на бедниот човек. Јас научив да бидам несреќен и често
утеха во несреќата е да се знае сопствената судбина. Зарем ти не сакаш да ми го соопштиш тоа, што јас го насетувам и се плашам дури и да зборувам за тоа; имено,
дека моите се за потсмев кај непријателот, а тоа е пожално од секое измачување ?’
Тириот на ова му одговорил: ‘Тоа воопшто не е точно, зашто колку што многу почест кон кралицата може да се искаже од оние што им се покоруваат, истата таква
почест им се укажува и од победникот; но, неодамна почина твојата сопруга’. Тогаш се слушнало не само стенкање туку и лелек низ целиот логор. Дареј не се сомневал дека таа е убиена, бидејќи не можела да го поднесе срамот. Изгубен од болка извикал:‘Каков тоа грев сум сторил,Александре,кога од твоите блиски сум убил,
па така возвраќаш за некоја моја жестокост ? Без да те предизвикаме, ти сепак не
мразиш. Но дури и да си повел праведна војна, ќе требаше ли да се занимаваш со
жени ?’ Тиринот се колнел во татковинските богови дека кон неа не е извршено
никакво насилство и дека самиот Александар ја ожалил нејзината смрт и не плачел
помалку одошто самиот тој. Но токму поради овој одговор, душата на вљубениот
крал се исполнила со неспокој и сомнеж, припишувајќи го сето тоа на копнежот на
Александар кон пленицата и дека сето тоа е плод на навиката наАлександар за блуд
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Дареј ги остранил присутните и го оставил само Тириот; сега веќе не плачејќи, туку само воздивнувајќи, рекол: ‘Гледаш ли сега Тириоте, дека нема место за
лажење ? Сега ќе можеш да бидеш изложен на измачување, но жити боговите, немој да го дочекаш тоа. Ако во тебе сé уште има почит кон твојот крал, кажи ми, зарем не се осмелил да го направи младиот господар она, што јас сакам да го дознам,
а се срамувам дури и да прашам за тоа ?’ Тириот го понудил своето тело за измачување и ги повикувал за сведоци боговите, дека Александар кон кралицата се однесувал безгрешно и свето. Најсетне, кога Дареј се уверил дека е вистина она што го
зборува евнухот, ја покрил главата и долго плачел. Додека солзите сé уште течеле,
ја фрлил покривката од лицето, ги кренал рацете кон небото и рекол: ‘Татковински
богови, првин зацврстете ми го кралството, а потем, ако за мене сé е свршено, ве
молам друг нека не биде крал на Азија, освен оној, толку справедлив и толку многу
милосрдив победник’.
11. И така, иако два пати напразно барал мир, тој сите свои мисли ги свртел
кон војната; Дареј сепак, победен од воздржаноста на непријателот, испратил десет
пратеници- првенци од неговите роднини, да предложат нови услови за мир. Александар свикал собрание и заповедал да ги доведат пратениците. Највозрасниот од
нив рекол: ‘Никаква сила не го принуди Дареј по трет пат да бара мир од тебе туку
тој ти ја изразува својата справедливост и воздржаност. Тој не почуствувал дека неговата мајка, сопруга и деца се заробени по друго, освен што не се со него. Ти ја чуваш честа на оние што се живи и се грижиш за нив како родител, ги нарекуваш кралици и допушташ да си ги задржат знамењата на предишната положба. Јас го гледам твоето лице, тоа е како она, што беше на Дареј кога не испраќаше. Но тој ја оплакуваше својата сопруга, а ти- непријателот. Ти веќе би стоел во бојниот ред, да
не те здржеше нејзиниот погреб. Навистина, чудно ли е што од сé срце бара мир ?
Каква потреба има од оружје меѓу оние, што ја отфрлиле омразата ? Порано Дареј
одреди граница за твоето кралство да биде реката Халис, што ја граничи Лидија, а
сега, сé што се наоѓа помеѓу Хелеспонт и Еуфрат ти го нуди како мираз за ќерката,
што ти ја дава.Задржи го како заложник за мир и доверба и сина му Ох, кој се наоѓа
кај тебе, а мајка му и двете девици, врати му ги; за овие тројца те моли да примиш
триесет илјади таленти злато. Да не ја познавам умереноста на твојата душа, јас не
би зборувал дека токму сега е време, кога ти не само што треба да се согласиш на
мир туку и да го прифатиш.Обѕирни се,малку земји си оставил зад себе, а размисли
уште колку сакаш. Опасно е да се има преголема власт, тешко е дури и да го задржиш она што ти и не можеш да го заземеш. Не гледаш ли дека и претоварените кораби не можат да се управуваат ? Не знам дали и Дареј поради тоа изгуби толку
многу, бидејќи прекумерните владеења создаваат простор за загуби. Полесно е нешто да се победи, одошто да се сочува. Жими Херкула, нашите раце полесно фаќаат, одошто додржуваат. Самата смрт на сопругата на Дареј може да те предупреди
дека веќе помалку те чини твоето милосрдие, одошто порано те чинело’.
Александар заповедал пратениците да излезат од шаторот и побарал совет
што да се прави. Долго никој не се осмелувал да каже што мисли, зашто не знаеле
каква е волјата на кралот. Најсетне Парменион рекол дека тој и порано советувал
да се вратат со откуп заробениците кај Дамаск; дека можело да се соберат огромни
пари од нив, зашто тие ги држеле зафатени рацете на многумина храбри мажи. И
сега тој му советувал дека треба да се замени една старица и две девојки за триесет
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илјади таленти,што би ги употребил за походот и за багажот на војската;уште и дека најдоброто кралство може да се заземи со договор,а не само со војна и дека никој друг не ги поседува земјите меѓу Истар и Еуфрат,земји оддалечени со толку огромен простор. Поскоро нека се сврти кон Македонија,одошто кон Бактра и Индите.
На кралот не му бил по волја ваквиот говор. Затоа, за да го прекине, рекол:
‘И јас повеќе ќе ги сакав парите, одошто славата, да бев Парменион. Сега, јас Александар,обезбеден сум од немаштина,и свесен сум и дека не сум трговец туку крал.
Немам ништо за продажба, а не ја продавам ни својата судбина. Ако треба да се вратат плениците, почесно е да им ги вратиме како дар, одошто да им ги дадеме за пари’. Откако повторно го вовел пратениците, Александар вака им одговорил: ‘Соопштете му на Дареј (излишни се изрази на благодарност меѓу пријателите) дека она
што јас милостово и великодушно го направив, нека не го припишува на пријателство кон него туку на мојата природа, зашто не се борам против несреќите туку против силите на непријателот. Немам обичај да војувам со жени и пленици; оној когошто го мразам, треба да биде вооружен. Ако Дареј добронамерно бара мир, можеби ќе размислам дали да му дадат. Но бидејќи тој со писмо ги поттикнува час
моите војници на предавство, час моите пријатели со пари да ме убијат, јас ќе морам да го гонам сé додека не го убијам. И тоа не како вистински непријател туку
како убиец на пријател. Ако ги прифатам условите за мир што ги донесовте, тоа него ќе го направи победник.Тој великодушно го дарува она што се наоѓа зад Еуфрат.
Но каде вие сега зборувате за мене ? Зарем не сум јас страна од Еуфрат ? Значи,
мојот логор го преминува она што тој го ветува како граница на мираз. Изгонете ме
оттука, за да знам дека е ваше она што ми го остапувате. Со истата великодушност
ми ја дава ќерка му. Но зарем таа, колку што мене ми е познато, нема да се мажи за
некој си од неговите робови ? Голема чест ми укажува со тоа што, пред Маѕаја, мене ме претпочита за зет. Одете и кажете му на вашиот крал дека и она што го изгубил, како и она што сé уште го има, се придобивки од војната; дека додека владее
овој закон, границите на кралствата и на едниот и на другиот ќе ги означи судбината од утрешниот ден. А јас не сум дошол во Азија да земам од едни туку да давам
на други. Ако сака да биде втор, но не и рамен на мене, можеби и ќе го направам
тоа што го бара. Впрочем, ни светот не може да се управува од две сонца, ниту пак
да постојат две огромни кралства, а притоа состојбата во светот да остане неизменета. Затоа денес или нека се подготвува за предавање, или утре- за војна; а нему
не му се ветува поинаква судбина, одошто онаква, аква што веќе доживеал’. Пратениците одговориле дека тој веќе се одлучил за војна просто затоа што е измамен во
надежта за мир; тие бараат што поскоро да ги пушти кај нивниот крал; но и тој исто
така треба да се готви за војна. Откако си заминале, соопштиле дека битката веќе
започнала.
12. Дареј веднаш го испратил Маѕај со три илјади коњаници да ги заземе патиштата преку кои непријателот намеравал да помине. Александар, откако достојно
го погребал телото на неговата сопруга и оставил еден мал одбрамбен одред во истото утврдување, со сета потешка војска се насочил кон непријателот. Пешадијата
ја поделил на две крила и ги окружил од обете страни со коњица. Комората одела
по војската. Потоа го испратил напред Менид со брзи коњаници и му заповедал да
испита каде се наоѓа Дареј. А тој, бидејќи Маѕај бил залогорен во близина, не се осмелил да оди понатаму и соопштил дека не слушнал ништо друго освен врева од
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луѓе и’ржење на коњи. Маѕај, исто така, штом од далеку ги здогледал извидниците,
се повлекол во логорот и соопштил за доаѓањето на непријателот.
Бидејќи Дареј посакувал бојот да се одлучи на отворена рамнина, заповедал
војската да се вооружува и го построил бојниот ред. На левото крило оделе Бактријската коњица, составена од околу илјада луѓе; исто толку имало и Дахајци, а Арахозијците и Сузанците биле околу четири илјади.По нив оделе сто српоносни коли.
Најблиски до квадригите бил Бес со осум илјади коњаници, исто така Бактријци.
Неговата војска ја затворале две илјади Масаѓети. Пешадијата, составена од повеќе
народи, не била присоединета кон нив,но секој бил со војската од својот народ. Потоа Ариобаѕан и Оронтобан го воделе Персијците заедно со Мардите и Сордијанците. На овој дел од војската командувал Орсим, кој бил потомок на еден од седумтемина Персијци и кој своето потекло го поврзувал со Кир, кој бил исто така многу
славен крал. По нив оделе други народи, кои не им биле познати дури ни на сојузниците. Потоа одел Фредат со голем одред Каспијци, пред четириесет квадриги.
По колите оделе Индите и другите жители околу Црвеното Море, и тоа повеќе за да
се истакне и нивното присуство, отколку што тие претставувале некаква помош.
Оваа војска се затворала со други педесет српоносни квадриги, кон кои биле приклучени и странски војници. По нив оделе Арменците, од таканаречената Мала Арменија, а зад Арменците оделе Вавилонците; зад едните и другите оделе Белитите,
оние што се населени на Косајските планини; по нив оделе Гортуите од островот
Евбоја, коишто некогаш биле следбеници на Медијците, но веќе биле одродени и
ги заборавиле обичаите на претците. Кон нив Дареј ги приклучил и Фригите и Катаоните; потем ишло племето на Партиените, кои ги населувале областите што сега
ги држат Партите, кои се дојдени од Скитија; тие ја затворале војската. Таков бил
бојниот ред на левото крило. Десното крило го држела војската од Голема Арменија, Кадусиците, Кападокијците, Сиријците и Медијците. Тие исто така имале педесет српоносни коли. Целокупниот број на сета војска бил четириесет и пет илјади
коњаници, а пешадијата, броела двеста илјади војници. Вака построени тие тргнале
напред десет стадии, каде што им било заповедано да застанат и да го чекаат непријателот“. (Аменија, а=е, Ерменија, Р.И.)
Руф кажа: „Оттаму кралот заминал кај Сидетите што се населени околу реката Мелана.И овие се по род од Ајолида,но зборувале варварски јазик,зашто беа одвикнати од грчкиот, не поради долготрајноста на времето, како што обично се случува туку затоа што нивните претци, кога стигнале во овие краишта, одеднаш го заборавиле мајчиниот јазик,а паметеле како звучи новиот, пред тоа неслушнат јазик“.
А овде се истакна: „по нив оделе Гортуите од островот Евбоја, коишто некогаш биле следбеници на Медијците, но веќе биле одродени и ги заборавиле обичаите на претците“. Ова е само предигра, за да се дојде до новиот јазик коине, кој
никогаш не бил за време на Александар.За него Руф говори за со Филота, затоа што
него го разбирале сите, а тој бил нов ? ! Со него Евреите во Александрија постанале Хелени, а во книгата Хелени никаде не постојат. Евреите никогаш не биле Грци.
„Војската на Александар ја беше обзел некаков ужас, за којшто немало причина; избезумени, сите почнале да треперат, зашто во срцето на сите проструил некаков уплав. Молњите на небото во врело летно доба личеле на оган што свети и се
чинело дека пламења горат во логорот на Дареј поради небудноста на стражата. Да
ги нападнал така престрашени Маѕај, кој го држел патот, можеле да претрпат голем
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пораз. Но тој спокојно си седел на она ритче што го беше зазел, задоволен што не
го вонзмемируваат.
Кога Александар разбрал за стравот што му ја обзел војската, заповедал да
дадат знак сите да застанат, да го положат оружјето пред себе и да си го одморат
телото, убедувајќи ги дека нема никаква причина за ненадејниот страв и дека непријателот е сé уште далеку. Најсетне сите дошле на себе, го освежиле и духот и
телото и сфатиле дека ништо не е побезбедно, одошто да го утврдат логорот на истото место. На следниот ден Маѕај, кој со одбрана коњица беше заседнал на една
височинка, од каде што можел да го набљудува логорот на Македонците, или од
страв, или поради тоа што му било заповедано само да извидува, се вратил кај Дареј. Македонците ја зазеле височинката што ја напуштил, зашто била побезбедна од
рамнината и оттаму можел да се гледа бојниот ред на непријателот, кој бил построен во полето. Но маглата, што наоколу се спуштила од влажните теснини, иако не
го скрила погледот на положбата, сепак оневозможила да се гледа редот и распоредот на војската.Множеството ги исполнило полињата, а викотот на толку илјадната
војска допирал до ушите на оние коишто стоеле далеку. Кралот почнал да се колеба
и доцна да го проценува час советот на Пармениоин, час својата одлука, зашто се
дошло дотаму што, освен како победник, не можел оттаму да ја извлече војската
без да биде поразен.
И така, прикривајќи го својот неспокој, заповедал наемничката коњица од
Пајонците да тргне напред.Самиот тој, како што беше порано кажано, ја развил фалангата во две крила што биле штитени од коњицата. Маглата веќе се повлекла и
сјајното сонце го направило видлив бојниот ред на непријателот; Македонците, или
од радост, или што им било смачено чекањето, според својот обичај надале силен
викот. Персијците исто така возвратиле со викот, па лаговите и ритчињата што се
наоѓале наоколу се исполнале со страшни звуци. Македонците веќе не можеле да се
воздржуваат и, трчајќи, се втурнале кон непријателот. Но кралот сметал е подобро
да се утврди логор на истата височинка и заповедал да се направи насип; кога работата била бргу завршена, тој се повлекол во својот шатор, од каде што можел да го
набљудува целиот боен ред на непријателот.
13. Тогаш пред очи му излегла целата слика на претстојната битка; мажи и
коњи блештале со прекрасно оружје.Грижата на началниците, кои јавале околу своите одреди, укажувале дека кај непријателот сé се подготвува многу внимателно.
Покрај тоа, многу ситни нешта, како викотот на луѓето, ’ржењето на коњите, блесокот на оружјето ја потресувале веќе вознемирената од очекување свест на војниците. Значи кралот или самиот бил несигурен, или за да ги искуша своите свикал собрание, за да испита што е најрано да се прави. Парменион, најопитниот меѓу војсководците на военото дело, сметал дека треба да се употреби итрина, а не да се војува, и дека во ниедно доба на ноќта непријателот може да се нападне. Кога тие луѓе, различни по обичај и јазици, а кон тоа и престрашени во сон од непредвидената
опасност ќе можат да се соберат ? А преку ден ќе ги видиш како трчаат кон тебе
страшните лица на Скитите и Бактријците; тие имаат брадосани лица и долги
косишта, а освен тоа и огромни тела. Војниците повеќе се вознемируваат од ситни
и безначајни нешта, одошто од вистински причини и страв. Потем, дека толкаво
множество може да се разбие и со помалубројна војска. Зашто, сега нема да се војува во теснините и беспаќата на Киликија туку на отворено и широка рамнина. Речи-
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си сите се согласиле со Парменион. Полиперкон рекол дека нема сомнение дека токму во овој совет лежи победата. Кралот, бидејќи нешто пред тоа кон Парменион
постапил пожестоко одошто сакал, го погледнал Полиперкона и му рекол:‘Она што
ми го препрачувате е итрина на ситни кратци и разбојнивци, зашто нивна единствена мисла е да лажат. Јас никогаш нема да дозволам на патот кон мојата слава да
стојат ни отсуството на Дареј, ниту пак ноќни итрини. Сигурно е дека ќе се бориме
дење. Повеќе секам да се жалам на судбината, одошто да се срамувам од победата.
Кон ова, сакам да го додавам и тоа: јас имам разбрано дека варварите имаат стражи
и дека се под оружје, за да не можат да бидат измамени. Затоа, подготвувајте се за
битка’. Така ободрени ги распуштил да си починат и да се подготват“.
Кралот Александар на Полиперкона му рекол: „јас имам разбрано дека варварите имаат стражи“. Ова не можело да биде, затоа што Македонците биле Варвари, а и Демостен за татко му Филип Македонски говорел за Варваринот...
Квинт Куртиј Руф истакна: „А преку ден ќе ги видиш како трчаат кон тебе
страшните лица на Скитите и Бактријците; тие имаат брадосани лица и долги косишта, а освен тоа и огромни тела“. Значи, Скитите биле Белци. Во Скитија од разни поводи се селеле Белци од персиските простори, Мала Азија и Балканот. Ова се
чита кај Херодот. Бидејќи денес тие се руско-украински простори само со тн.словенски јазик, овој јазик бил/е на Белците. Исто така, на тие простори, Подунавјето,
Балканот... и Каменот Розета во Египет имало исти знаци со исти значења, кои се
читале на денешен битолски говор, кој бил бригиски. Се заклучува, Белците биле
еден народ, со еден тн.словенски јазик. Ваков бил санскритски јазик на Ведите итн.
За преселби на народи, тн.Словени, преку Дунав, нема ниеден доказ/наод.
„Дареј очекувал дека непријателот ќе го направи токму она што Парменион
го препорачувал; затоа заповедал коњите да стојат зауздани, голем дел од војската
да биде под оружје, а стражарите внимателно да чуваат; така, целиот негов логор
светел од огнови. Самиот тој, заедно со војсководците и блиските ги обиколувале
одредите што биле под оружје,повикувајќи го Сонцето,Митра и Светиот вечен оган
да ги вдахнуват со храброст, достојна за старата слава и спомен на нивните претци:
‘Навистина, ако некои знамења на божеската сила можат да се разберат со човечки
ум, тогаш боговите се со нас’, или велел: ‘Македонците сé уште се однесуваат како
избезумени од страв, го фрлаат оружјето; тие ја добија заслужената казна со која
боговите, заштитници на персиското кралство, ги казнуваат нашите непријатели со
лудило. А и самиот нивни вожд не е сосема здрав, зашто како ѕвер, штом ќе го види
пленот што го посакува, навлегува во капанот, што е поставен за него’.
Слична вознемиреност имало и кај Македонците; и тие, како битката да била одредена за таа ноќ, ноќта ја минале во страв. Александар, кој никогаш не бил
повеќе исплашен, заповедал да биде повикан Аристандар за да искаже завети и молитви. А тој, облечен во бела одежда, носејќи во рацете зелени обредни гранчиња,
со покриена глава одел пред кралот, а овој со молитви ги смилувал Јупитер, Минерва и божицата Викторија. Тогаш, кога обредот бил завршен, се вратил во шаторот за да отпочине во остатокот од ноќта.Но не можел ни да заспие ни да отпочине;
час помислувал да го спушти бојниот ред од сртот на планината кон десното крило
на Персијците, час да се судри со непријателот во права линија; понекогаш се двоумел дали првин да удри на левиот фронт. Најсетне, истоштен од душевниот неспокој, паднал во длабок сон.
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Штом се зазорило, војсководците веќе се собрале да примат заповед, но биле зачудени од невообичаената тишина околу кралскиот шатор; имено, во други
случаи, кралот обично сам ги повикувал, а понекогаш и ги казнувал оние што доцнеле; чудно им било што тогаш, пред толку одлучен бој, сé уште не е разбуден, па
верувале дека тој не спие туку дека е престрашен. Никој од телехранителите не се
осмелувал да влезе во шаторот; веќе се ближел и часот за бој, а ниту војниците можеле без заповед да го земат оружјето, ниту да се постројат.
Парменион долго се двоумел дали самиот тој да објави војниците да земат
храна, зашто веќе требало да се излегува; тогаш, најсетне, тој влегол во шаторот,
често го повикувал по име, па кога не можел со глас, го разбудил со допир: ‘Веќе
сосема е разденето’, рекол, ‘непријателот го придвижува својот боен ред, а твојата
војска сé уште е без оружје и очекува заповед. Каде е онаа сила на твојот дух ? Зарем ти обично самиот не ги будеше стражарите ?’ На ова Александар одговорил:
‘Зарем ти веруваш дека јас можев да заспијам пред да си ја олеснам душата од неспокојот, што не ми даваше да заспијам ?’ Тогаш заповедал да се даде со труба знак
за битка. А кога Перменион не престанал да се чуди од кавки тоа грижи се ослободил кога заспал, Александар му рекол: ‘Тоа воопшто не е чудно; имено, кога Дареј ја
палеше земјата, ги рушеше населбите, ја уништуваше храната, јас тогаш не можев
да бидам свој. А сега, од што се плашам, кога тој прифаќа да се бори со мене во битка ? Херкул ја исполнил мојата желба. Но отчет за оваа моја одлука ќе биде даден
после; вие сега одете кај војската, секој кај оние на кои им командувам. Јас веднаш
ќе дојдам и ќе изложам што сакам да се направи’.
Александар сосема ретко, и тоа повеќе по наговор на пријателите одошто од
страв, се служел со панцир. Тогаш исто така го ставил на телото заштитното оружје
и излегол пред војската. Војниците никогаш пред тоа не го виделе кралот толку весел и со неговото бестрашно лице ја зацврснале во себе надежта за сигурна победа.
А тој, откако бил разбиен насипот, заповедал војската да излезе и ја построил: на
десното крило била поставена коњицата, наречема агема, на чие чело бил Клит,
кому му ги ги приклучил и коњичките чети на Филота; а останатите началници на
коњицата ги доближил до неговиот бок. Последни биле коњичките чети на Мелеагар, а зад нив одела фалангата. Зад неа оделе среброштитните воини; на нивно чело
стоел Никантор, синот на Парменион. Како помошна војска со своите чети стоел
Којнос, а зад нив четите на Орест и Линкест; по нив одел Полиперкон, вожд на странските војници. Началник на оваа војска бил Аминта. Фалајк командувал на Балакрите, кои кусо време пред тоа биле приклучени како сојузници. Така изгледало десното крило. На левото крило Крател го водел пелопонеските коњаници; тој кон себе ги приклучил и коњичките чети на Ахајците, Локрите и Малиајците. Нив ги заскривале тесалиските коњаници под водство на Филип. Бојниот ред на пешадијата
бил заштитуван со коњицата. Вакво било челото на левото крило. Но за да не може
да биде опколен од толпа, последната колона ја оружил со силни чети. Исто така,
обете крила ги зацврснал со помошни чети, и тоа не во права линија туку поставувајќи ги на бочната страна, за да бидат спремни за битка, ако непријателот се обиде
да го опколи бојниот ред. Овде се наоѓале и Агријците, со кои командувал Атал;
кон нив биле приклучени и критските стрелци. Последните редови ги свртел од првата бојна линија, за да го заштити со круг целиот боен строј. Тука биле и Илирите,
кои биле доведени како наемничка војска. Веднаш тука ги додал и лесно воору-
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жените Тракијци. Александар го направил својот боен ред толку подвижен, така
што оние што биле последни во стројот, за да не можат да бидат опколени, можеле
да се свртат и да дејствуват во првата бојна линија. И така, првите бојни редови биле исто толку заштитни колку и боковите, а боковите, колку и заднината“.
Имињата се до денес македонски: не Којнос туку Коинос,Коин, јазик коине=
кои=кој не: кој дојде ? кој не дојде ! Значи, дошле сите, коине општо, задничко, на
сите; Орест=орест; Линкест=линк, линка, од линее=тече, ест=тн.словенски завршеток; Полиперкон=поли перкон, перк, Перко, он=ан=тн.словенски суфикс=су пикс,
пик, пика=вметни итн.Само на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик на Белци.
„Кога ја одредил војската така, им препорачал, во случај варварите со викот
да ги потерат кон нив српоносните коли, тие да ги рашират редовите и молкум да
го прифатат напаѓачот, без сомнение, тие поминат без да им причинат штета, ако
никој не им се спротистави; ако пак нападнат без викотници, тогаш тие со својот
викот нека ги исплашат и со стрели нека ги убиваат исплашените коњи. На оние
што командувале со крилата им било заповедано да ги растегнат крилата за да не
можат да бидат опколени ако стојат позбиено, но сепак да не го ослабуваат последниот боен ред. Комората, заедно со плениците, меѓу кои биле и мајката и децата
на Дареј, ги оставил на височинката недалеку од бојната линија, оставајќи им еден
мал одред како заштита. Левото крило, како и во други прилики. Му било дадено
на Парменион да го брани. Самиот Александар стоел на десното крило.
Сé уште не биле стигнати на дострел на копјата, кога некојси бегалец Бион,
трчајќи најмногу што можел,стигнал до кралот и му сооштил дека Дареј во земјата,
каде што верувал дека непријателот ќе ги пушти своите коњаници закопал железни
штитови и дека тие места ги обележал со сигурни знаци, за да можат неговите војници да ја избегнат заседата. Александар заповедал бегалецот да се чува под стража, ги повикал војсководците и им изложил што му било кажано; ги опоменал да ја
одбегнуваат песочената област и на коњаницата да им ја предочат опасноста. Но
војската, зашто од викотницата на двете армии биле малку оглувени. Но тој излегол пред сите и јавајќи покрај војсководците и оние што му биле најблиски вака и
се обратил на војската:
14. Им зборувак дека, откако поминале толку земји во надеж за победа, за
којашто требало да се борат, им преостанало единствено уште оваа препрека. Тука
им ја спомнал реката Граник,планините на Киликија, Сирија и Египет, што биле заземени кога минувале низ нив; сето тоа е огромен поттик за надеж и слава. Персијците фатени во бегство ќе се борат, зашто не можат повеќе да бегаат; веќе трет ден,
бледи од страв, натоварени со своето оружје, се залепиле за едно место. Нема поголем доказ за нивниот очај од тоа што ги палат своите градови и ниви, а она што е
напуштено од нив, признаваат дека му припаѓа на непријателот. Нека не се плашат
од празните имиња на непознати племиња. За исходот на војната нема никакво значење дали некои од нив се наречуваат Скити или Кардусии. Со самото тоа што се
непознати, тие се и недостојни за слава, а храбрите луѓе никогаш не се забораваат;
невоинствените луѓе, извлечени од непознати места, го носат со себе само своето
име. А Македонците со својата храброст го постигнала тоа што нема место на целиот свет каде не се знае за овие храбри мажи. Само нека ја погледаат несредената
варварска војска; освен копја, немаат ништо; некои фрлаат само камења со прачки;
само малкумина имаат вистинско оружје. Таму навистина има поголем број луѓе,
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но овде има повеќе борци; тој не бара од нив храбро да ја прифатат битката, ако самиот тој не им даде пример за храброст, и затоа тој ќе се бори пред знамињата; колку рани ќе добие, толку одличија на телото ќе има; тие самите знаат дека единствено тој ништо не земал од општиот плен, дека од почит кон нив и за да ги одликува, им остапува сé како награда за победата. Тој сето ова го зборува на храбри
мажи; да не се такви, тој би им рекол дека веќе е дојдено дотаму, од каде што веќе
не можат да бегаат. Откако поминале толкави пространства и откако зад себе оставиле толку реки и планини, сега, со своја рака треба да си направат пат кон татковината и Пенатите. Така тој ги обдарил војсководците и војниците, што биле најблиску до него. (Пенати=тн.словенски: Апенини=а пени; пени=фени=Фениќи, Р.И.)
Квинт Куртиј Руф говори, што велел Александар Македонски: „За исходот
на војната нема никакво значење дали некои од нив се наречуваат Скити или Кардусии“. Меѓутоа, Кардусиите ги нема кај авторот. А ги нема и Албаните од Кавказ.
„Дареј бил на левото крило, окружен со голем одред свои одбрани коњаници и пешаци. Тој ја потценил малубројноста на непријателите, сметајќи дека неговиот боен ред е излишен кога веќе крилата се толку раширени. Впрочем, исправен
на кочијата и гледајќи ги своите одреди што стоеле лево и десно, ги испружил рацете кон нив и рекол:‘Вие, кои до неодамна бевте господари на земјите што од оваа
страна ги заплискува Океанот, а од онаа страна Хелеспонт, сега треба да се борите
не за слава туку за спас и за она што се става пред спасот- слободата. Денешниот
ден или ќе востанови кралство какво што досега не видел векот, или ќе го уништи.
Кај Граник се бориме со непријателот со сосема мал дел од нашите сили. Победени
во Киликија,нас можеше да не прифати Сирија.Големата заштита на кралството беа
Тигар и Еуфрат. Сега е дојдено дотаму, што веќе нема место ни за бегство. Исцрпено од долготрајните војни, сега сé е зад нас; градовите веќе ги немаат своите жители, полињата ги немаат своите земјоделци, сопругите и децата ја следат војската;
подготвен е пленот за непријателите, освен ако не ги спротиставиме своите тела за
најмилите чеда. Она што требаше јас да го направам, го сторив: подготвив војска
што речиси одвај може да ја собере огромната рамнина; разделив одужје, коњи, се
погрижив да им има доволно храна за толку голема војска; избрав погодно место,
каде што може да се развие војската. Останатото е во ваши раце; само имајте храброст да победите и презрете ја славата и бесилното оружје, насочено против смели
мажи’ “.
Авторот говори за Хелеспонт=хелес понт, но не за Хелени, туку Грци. Следи негово потполно несовпаѓање, затоашто поимот Грци бил за тн.Византијци.
„ ‘Непромисленост е што и досега се плашевте од она што го сметавте за храброст кај непријателот. Таа ослабнува, штом ќе ја разбие првиот налет, како кај
некои животни кога ќе го изгубат своето жило. Овие полиња ја откриваат малубројноста на непријателот, што теснините на Киликија ја скриваа. Ги гледате ли проретчните редови, развиените крила, порозната средина и исцрпените крајни редови,
што ги поставил свртени ? Тие веќе го покажуваат грбот. Жими Херкул, можат да
се столчат со копната на коњите, дури и да не пуштат на нив ништо друго освен српоносните коли. Ако победиме во оваа битка, ние ќе ја добиеме војната.Зашто и тие
нема каде да бегаат; од оваа страна ги опколува Еуфрат, а од таа Тигар. И она, што
порано беше за нив, се сврте против нив. Нашата војска е подвижна лесно, нивната
е оптоварена со пленот, што го зедоа од нас, а тоа ќе биде и причина, но и придо-

127
бивка од победата. Ако некого од вас го вознемирува името на тој народ, нека помисли дека таму само оружјето е македонско, а не и луѓето. Ние взаемно пролевавме многу крв, и секогаш загубата кај малцинството е потешка“.
Дареј не можел да се колни во „Жими Херкул“. Па тој бил Персијец...
„Зашто Александар, колкав и да може да им се чини на страшливците и малодушните, сепак е само живо суштество, и ако малку ми верувате, тој е непромислен и луд, среќен не поради својата храброст туку поради нашиот страв од него.
Ништо не може да биде долготрајно, ако не се потпира на разумот. Иако се чини
дека среќата му се насмевнува, тоа сепак не е доволно да ја покрие неговата непромисленост. Освен тоа, среќата е краткотрајна и менлива, а судбината никогаш не
гледа низ прсти. Можеби бозите токму така ја наредиле судбата, Персиското кралство, што тие во тек на двеста и триесет години со среќен напредок го издигнале до
највисок врз, со овој силен удар повеќе го потресоа, одошто го повредија, за да не
опоменат на човечката кршливост,на која сосема се заборава кога луѓето се среќни.
Порано ние војувавме со Грците, а сега од нашите домови ја одбиваме војната што
ни е наметната. Така сега наизменично со нас се поигрува судбината. Секако, кралството за коешто се бориме сега и едниот и другиот ќе го има само еден народ.
Впрочем, иако не би ни преостанала надеж, сепак нужноста ќе треба да ни ја
создаде; дојдено е до крај. Мојата мајка, двете ќерки, Ох, роден да биде првенец на
кралството, потомок од кралска лоза, вашите војсководци, сите нив Александар како злосторници ги држи во окови. Ако во вас нема нешто, јас и самиот со поголем
дел од себе би се чуствувал како пленик. Истргнете го моето срце од оковите, вратете ми ги блиските, мајката и децата за кои и вие сте спремни да умрете, зашто сопругата веќе ја загубив во затвор. Верувајте, сега сите тие ги пружаат своите раце
кон вас, ги молат родните богови, ја бараат вашата сила, вашето милосдрдие да ги
ослободи од ропството, од оковите и од недостојниот живот. Зарем верувате дека
тие рамнодушно робуваат на оние, на кои им е гнасно дури и да бидат кралеви ? Јас
веќе гледам дека се приближува бојниот ред на непријателот; но колку што поблиску се приближува, дотолку помалку можам да бидам задоволен со ова, што ви го
реков“.
Квинт Куртиј Руф цитира: „Порано ние војувавме со Грците, а сега од нашите домови ја одбиваме војната што ни е наметната. Така сега наизменично со нас се
поигрува судбината. Секако, кралството за коешто се бориме сега и едниот и другиот ќе го има само еден народ“. Тогаш народите не биле како во 15 век н.е. Меѓутоа, грчки народ имало само по 1767 година, по укинување на Охридската архиепископија и нејзините ќерки со тн.старословенски народ. Следи оттогаш имало
само грчки верски народ,припадник на Цариградската патријаршија со јазик коине.
Тој цитира: „Мојата мајка, двете ќерки, Ох, роден да биде првенец на кралството, потомок од кралска лоза, вашите војсководци, сите нив Александар како
злосторници ги држи во окови“. Па ова не се совпаѓа со претходно тој што напиша.
„Ве колнам во родните богови, во Вечниот оган што се носи пред олтарите,
во блесокот на сонцето што се раѓа во пределите на моето кралство, во вечниот
спомен на Кир, кој прв во Персида го поврати царството што ни беше одземено од
Медијците, спасете го од најголем срам името на Персијците. Одете бодро, исполнети со надеж, и оставете ја на потомците славата што ја примивте од нашите претци. Веќе ја носите во рацете слободата, моќта о надежта за иднината. Оној што ја
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презира смртта, тој ја одбегнува,а таа стасува до секого што многу се плаши од неа.
Јас не само според родниот обичај туку и за да можете да ме видите, се возам на
кочијата. Не ве спречувам да ме подржувате и ќе ви бидам пример или за храброст,
или за малодушие’.(Олтар=о лтар:в+лтар=влтар=вртар,вратар;аорта=а о/врта, Р.И.)
15. Меѓутоа Александар, за да го одбегне местото на заседата што му го покажал бегалецот, и за да му излезе во пресрет на Дареј, кој го штител левото крило,
заповедал војската да настапува накосо. Дареј исто така се свртел на таа страна, отако му препорачал на Бес да заповеда Масагетските коњаници да дојаваат од бочната страна до левото крило на Александар. Пред себе ги имал српоносните коли,
коишто штом бил даден знак, сите биле пуштени кон непријателот. Коларите ги пуштиле уздите и се втурнале да соборат што повеќе луѓе со ненадеен напад.Копјата,
што многу стрчеле од рудото, раниле многумина, а други биле ранувани од срповите што се спуштале од двете страни. Но Македонците не само што не остапувале
туку во безредно трчање ги растуриле своите редови. Бидејќи биле така растурени,
Маѕај со својот ненадеен напад им внушил страв, зашто тој заповедал илјада коњаници да го опколат и да го ограбат логорот на непријателот;тој се надевал дека плениците, кои биле чувани заедно, ќе ги раскинат оковите кога ќе видат дека неговите
луѓе се доближуваат.
Но тој со тоа не го излажал Пармениона, кој се наоѓал на левото крило. Бргу
го испратил Полидаманта кај кралот за да му укаже на опасноста и да заповеда како да се дејствува. Александар го ислушал Полидаманта и му рекол: ‘Оди и кажи
му на Парменион дека, ако победите, не само што ќе го повратите она што е наше
туку ќе го заземете и она што сега е на непријателот. Затоа нема никаква потреба
ништо да повлекува од стројот туку, нека не води сметка за загубата на товарот и
нека се бори храбро, достојно за мене и мојот татко Филип’. Меѓутоа варварите ја
растуриле комората, а плениците, откако убиле повеќемина од чуварите, ги раскинале оковите и грабеле сé што ќе им дошло до рака, а можело да се служи како оружје, па се приклучиле кон своите коњаници и ги нападнале опколените Македонци,
кои од двете страни се нашле во неволја. Оние што биле околу кралицата Сисигамба радосно соопштиле дека Дареј победил, дека непријателите се поразени и дека
сосема се лишени од комората. Тие верувале дека положбата насекаде е иста и дека
победниците Персијци веќе се дале во грабеж. Сисигамба, бидејќи останатите плелици ја бодреле да и ја олеснат жалоста, останале во истата положба, во којашто
биле и пред тоа; ни глас не пуштила од себе, ниту пак ја смениле бојата на лицето;
седела неподвижна (верувам дека се плашела да не ја разгневи судбината со предвемена радост) така што оние што ја гледале, не знаеле што всушност таа сака. Меѓутоа Менида, началникот на коњицата на Александар, дошол со мали коњички одреди да пружи помош на комората, не се знае дали по сопствена одлука или заповед на кралот; но тој не го издржал налетот на Кавкасците и Скитите, зашто, веднаш штом стапил во битката, избегал кај кралот, поскоро како сведок на загубата,
одошто како одмазник за таа загуба.
Сега веќе болката ја победила одлуката на Александар, зашто со право се
плашел да ја повлече војската од битката поради грижата да си го поврати имотот.
Затоа против Скитите го пратил Арет, вождот на коњаниците. Меѓутоа колите што
го растуриле бојниот ред околу знамињата, се насочиле кон фалангата. Македонците се созеле духом и ги фатиле во средината. Бојниот ред личен на насип. Тие ги со-
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единиле копјата и ги прободувале коњите што налетувале на нив од двете страни.
Потоа почнале да ги опколуваат колите и да ги фрлаат на земја борците. Стројот се
исполнил со купишта паднати коњи и колари. Коларите не можеле да управуваат
со исплашените коњи, коишто од честите движења на шиите не само што го кинеле
јаремот туку и ги превртувале колите; ранетите ги влечеле убиените, па бидејќи и
самите биле престрашени, не можело да запрат и да застанат, а истоштени од борбата не можеле да одат напред. Неколку квадриги стигнале до последниот строј,
убивајќи ги со страшна смрт сите кои наидувале. На земјата лежеле пресечени удови на луѓе и бидејќи ги болеле сé уште топлите рани, труповите, иако бессилни, не
го испуштиле оружјето, сé додека не попаѓале мртви откако пролејале многу крв.
Во меѓувреме Арет, откако бил убиен водачот на Скитите кои го ограбувале
товарот, почнал пожестоко да напаѓа. Потоа пристигнале Бактријците испратени од
Дареј и ја измениле судбината на битката.Значи,во првиот напад многумина од Македонците биле прегазени, а повеќемина побегнале назад кај Александар.Тогаш Персијците дигнале врева каква што обично креваат победниците и жестоко се нафрлиле врз непријателот, како да е тој насекаде веќе поразен. Александар ги корел
страшливците, ги бодрел, а кога битката веќе спласнувала, самиот тој ја разгорувал
и кога најсетне успеал да ги охрабри своите, заповедал да се втурнат на непријателот.
Стројот на Персијците на десното крило бил поразреден,зашто оттаму се беа
повлекле Бактријците за да го нападнат воениот товар. Токму затоа Александар ги
нападнал тие разлабавени редови и погубил многумина од непријателите. А Персијците, што биле на левото крило се надевале дека ќе можат да го опколат својот
строј, па му се проближиле на Александар од тилот. На повидок била огромна опасност, да не се случило Агријанците- коњаници со мамузите да ги потерат коњите и
да ги нападнат варварите кои го опколиле кралот и, убивајќи ги, ги принудиле да се
свртат кон нив. Сега се измешале двата бојна строја. Александар го имал непријателот и од чело и од тилот; оние што се наоѓале одзади биле притиснати од Агријанските коњаници, а Бактријците, кои се вратиле од ограбување на непријателскиот
воен логор, не можеле да ги возобноват своите редови. Повеќето одреди, каде кој
случајно се нашол, се бореле измешано. Двајцата кралеви речиси со соединети војски ја разгорувале битката. Кај Персијците имало повеќе загинати, а бројот на ранетите на обете страни бил речиси еднаков. Дареј се возел на колесница, а Александар јавал на коњ. И двајцата биле заштитувани од одбрани војници кои воопшто не
мислеле на себе, зашто, ако го изгубат кралот, ниту сакале, ниту можеле да се спасат. Сите сметале дека е достојно да се умре пред очите на својот крал. Сепак, во
најголема опасност биле оние коишто биле најмалку забележителни, зашто секој за
себе ја посакувал славата да го убие кралот на непријателот.
Впропчем, или како игра на очите или како вистинска слика, оние што се
наоѓале околу Александар верувале дека виделе како малку над главата на кралот
лета орел, без да се плаши ни од ѕвекот на оружјето, ни од офкањата на оние што
умирале, и долго се задржал околу коњот на Александар и тоа, поскоро како да вика, одошто да лета. Пророкот на Александар, Аристандар, облечен во бела облека,
со лаворика во десницата, им ја покажувал птицата на војниците, занесени во битката, како несомнено претсказание за победа. Огромна радост и самодоверба за бој
се разгорела кај доскоро престрашените војници, кога коларот на Дареј, кој следел
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пред него и управувал со коњите, бил прободен со копје. Ни Персијците, ниту пак
Македонците, не се сомневале дека самиот Дареј е веќе убиен. Тогаш роднините и
оружјеносците со својот жалостен лелек и неповрзан викот го растуриле речиси цеиот боен ред; иако дотогаш битката била рамноправна, левото крило се здало во бество и ја напуштило колесницата, којашто оние биле насобрани од десното крило,
ја прифатиле во средниот одред. Се зборува дека Дареј ја истргнал сабјата, но се
двоумел дали срамот од бегството да го избегне со чесна смрт. Исправен на колосницата, тој се срамувал да ја предаде целата своја војска, која сé уште не го напуштила бојот. Додека се колебал меѓу надежта и очајанието, Персијците почнале полека да отстапуваат и да ги растураат своите редови. Александар го сменил коњот
и така поразил многумина; во лице ги погаѓал оние што му се спротиставувеле, а во
грб-оние што бегале; облаци прав што се кревале до небото го онезвозможувале погледот со очи. Така тие лутале како во мрак, собирајќи се според звукот на некој
познат глас или звук. Тоа биле единствените траги на кралот во бегство.
16. Но на левото крило на Македонците,што го штител Парменион,како што
порано беше кажано, битката се водела со далеку поинаква среќа и за обете страни.
Маѕај со целата своја коњица жестоко ги напаѓал крилата на македонската коњица.
Бидејќи неговите биле многу побројни, почнале да го опколуваат стројот на непријателот. Парменион заповедал на коњаниците да му се соопштат на Александар во
каква неволја се наоѓаат и дека, ако бргу не им се помогне, тој нема да може да го
спречи бегството на војниците. Кралот веќе изминал многу од патот, заканувајќи
им се од тилот на оние што бегале, кога стигнала жалната вест од Парменион. Заповедал да се зауздат коњите на коишто јавале и одредот да застане. Александар бил
бесен што победата му се истрга од раце и што сега Дареј ќе може поуспешно да
бега, одошто тој ќе може да го гони.
Во меѓувреме, до Маѕај стигнала веста, дека неговиот крал е победен. Затоа,
иако бил понадмоќен, сепак, исплашен од судбината на завојуваните страни,почнал
послабо да навалува.Парменион не ја знаел причината поради којашто само од себе
битката спласнала, но смело ја искористил можноста за победа. Заповедал кај него
да ги повикаат тесалските коњаници и им рекол: ‘Ги гледате ли сега оние што толку жестоко навалуваа, како одненадеж исплашени се дадоа во бегство ? Секако и
сега за нас победи судбината на нашиот крал. Наоколу сé е послано со мртви тела
на Персијците. Што чекате ? Зарем не сте им дораснати на оние што бегаат ?’ Се
чинело дека тој ја зборувал вистината и надеж пак ги ободрила оние што биле расколебани. Со мамузите ги удриле коњите и се втурнале кон непријателот; а оние
пак, сега веќе не со бавен туку со забрзан чекор отстапувале. За бегство им требало
само да го свртат грбот. Парменион, бидејќи не знаел каква е судбината на кралот
на десното крило, ги задржувал своите луѓе. Маѕај, кога му се дало простор за бегство, го одбрал не правиот туку подолгиот и побезбеден заобиколен пат, го преминал Тигар и со остатоците од победената војска влегол во Вавилон.
Дареј, со малкумина придружници во бегството,се упатил кон реката Ликос;
кога ја преминал, се двоумел дали да го разурне мостот, зашто било јавено дека непријателот само што не пристигнал. Но согледал дека толкуте илјади негови војници, што сé уште не стигнале до реката, во случај тој да го урне мостот, ќе станат
плен на непријателот. Кажуваат дека кога заминувал, оставајќи го мостот негибнат,
рекол дека повеќе сака да им остави пат на своите гонители, одошто да ги лиши од
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тоа неговите војници коишто бегале. Самиот тој, откако поминал толку големо растојание на бегство, околу полноќ стигнал во Арбела. (Арбела=ар бела, б=в, Р.И.)
Кој би можел со ум да ги сфати толку многуте игри на судбината, многубројните гибели на војсководците и војските, бегството на победените, поразот и на
поединци и на сите ? Кој би можел сето тоа да го изрази со зборови ? Судбината во
тој еден ден натрупа собитија за цел век. Едни го барале најкусиот пат, други ридиштата и непознати планински врвици. Коњаници и пешаци, без вожди, невооружени се измешале со оние што имале оружје; ранетите со здравите. Потоа, милосрдието се претворило во страв, зашто оние што не можеле да одат биле оставени сами на себе и тие тогаш взаемно се оплакувале. Особено жед ги мачела истоштените
и ранетите и насекаде, над сите потоци луѓето се простирале со зинати усти, голтајќи проточна вода. Но штом ќе се напиеле од матната вода, веднаш добивале грчеви во стомакот, а од калта им омлитавале и им се скочанувале рацете и нозете, па
така непријателот ги настигал и повторно бивале ранувани. Некои, бидејќи најблиските биле веќе заматени, оделе многу подалеку за да ја искористат секоја неоткриена влага што преостанала; но немало ниедна толку непристапна и сува вдлабнатинка, што да ја залаже жедта на оние што барале вода. Од селата блиски до патот
се слушал лелек од старци и деца, коишто, според обичајот, го повикувале Дареја,
нареќувајќи го сé уште крал.
Александар, како што беше погоре кажано, го задржал налетот на својата
војска, стигнал до реката Ликос, каде што огромно множество бегалци го претовариле мостот, и многумина од нив, кога нападнал непријателот, се стрмоглавиле во
реката, а бидејќи сите биле отежнати од оружјето и истоштени од битката, вировите веднаш ги проголтале. Веќе не само мостот туку и реката не можела да ги прифати бегалците и војската кои неочекувано се натрупувале; зашто, кога стравот ќе
влезе во душата, тогаш се плашиш само од она од што првин со почнал да стравуваш. Александар ќе им го допуштел барем тоа на своите војници, да можат да го гонат непријателот, кој неказнето заминувал, да не им биле веќе затапени копјата, рацете изморени, а телата исцрпени од толку трчање, па и денот се ближел кон крај.
Вистина, тој бил загрижен за левото крило; верувал дека таму уште се води битка и
одлучил да се врати кај своите. Тој веќе и ги свртил знамињата, кога коњаници пратени од Парменион му соопштиле за победата и на тој дел од боиштето.
Но најголема опасност се јавила тој ден, кога ја враќал војската во логорот.
Малкумина војници непостроени оделе со него, славејќи ја победата, зашто биле
убедени дека непријателот или се дал на бегство, или сите загинале во битката; одеднаш, од спротивната страна се појавил одред коњаници, кои првин го забавиле
малку одот, а потоа, кога ја виделе малубројноста на Македонците, ги насочиле коњичките чети кон оние коишто им оделе во пресрет. Кралот јавал пред знамињата и
поскоро ја прикривал опасноста, одошто ја потценувал. Но во секоја опасност него
постојано го служела среќа. Имено, тој со копје ги прободел началникот на коњицата, кој, желен за битка, а при тоа недоволно внимателен, се втурнал кон Александар. Кога тој паднал од коњот, кралот со копјето го кутнал и оној што бил до него,
а потоа така и многумина. Пријателите исто така навалиле на сега веќе растурената
непријателска коњица.Но и Персијците не гинеле без да се одмаздат, зашто дури ни
во битката каде што се бореле двете војски не се беше разгорел толку силен бој, колкав што бил овде меѓу овие неорганизирани чети. Најсетне варварите, бидејќи им
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се чинело дека во темнината бегството ќе им биде побезбедно одошто бојот, го
разделил одредот и си заминале.
Од страна на Персијците, чијшто број победниците можеле да ги одредат,
загинале четириесет илјади, а кај Македонците загубата била помала од триста војници. Впрочем, оваа победа повеќе се должела на храброста на кралот, одошто на
неговата среќа. Овде победил со смелост, а не како порано- со погодноста на местоположбата. Зашто, многу вешто го построил бојниот ред и самиот многу одлучно
се борел. Од голема важност била и неговата одлука да ја занемари загубата на воениот товар, зашто согледал дека крајниот исход на судирот ќе го даде самата битка;
и кога сé уште не бил извесен крајот на битката, тој се однесувал како победник;
потем, разбиените непријатели ги распрснал, а бегалците, она што одвај може да се
поверува знаејќи го неговиот буен характер- нив не ги гонел толку од желба за одмазда туку за разум. Зашто, да продолжел да ги гони оние што остапувале, додека
војската сé уште се наоѓала на бојното поле, ќе биде победен по своја вина или ќе
победел со туѓа храброст. Да се исплашел од множеството на коњицата што го нападнала, победникот ќе требало или срамно да побегне, или бедно да загине. Но ни
вождите на војската не ја изневериле сопствената слава, зашто раните што секој од
нив ги добил, биле доказ за нивната храброст. Раката на Хефајстион била прободена од копје, Пердика, Којн и Менида биле речиси убиени од стрели. И ако сакаме
справедливо да ги процениме Македонците што тогаш биле таму, ќе мораме да признаеме дека и кралот бил достоен за такви служители, но и дека и тие биле достојни за таков крал“.
Соодносот на бројот на загинати е исто и како кај Марин Барлети (16 век) во
Нов Александар Македонски, Скендербег, како божем удирале само Македонците,
а овие својата глава ја имале наведната,таа да им биде отсечена: физички не можно.
КНИГА ПЕТТА
„1. Ако би сакал да изложам сé што во тоа време се случувало под водство и
управа на Александар кај Грците, Илирите и во Тракија, тогаш ќе треба да прекинам со собитијата во Азија, а се чини дека за нив е позгодно да се изложат сите, сé
до смртта на Дареј, зашто тие меѓусебно се последоватени и поврзани.
Значи, ќе почнам да раскажувам за она што е сврзано со битката кај Арбела.
Дареј околу полноќ стигнал во Арбела и токму таму судбината ги принудила на бегство голем дел од неговите пријатели и војници. Тој ги собрал сите и им изложил
дека не се сомнева оти Александар ќе посака да ги освои најславните градови и полиња, коишто изобилуваат со сé, дека тој и неговите војници се надеваат на богат
плен; дека нему, во оваа положба, ќе му биде спас, ако се упати со мали чети во
пустината, зашто само таа последно сé уште му останала негибната од целото негово кралство, и дека оттаму тој лесно ќе ги возобнови силите за војна.Нека тој многу
алчен народ му го зазема целото богатство нека се засити од долготрајниот глад за
злато, но наскоро самиот Александар ќе стане плен на самиот себе; тој од искуство
знае дека скапоценостите, наложниците и толпата евнуси не се ништо друго освен
товар и пречки, и кога Александар сето тоа ќе го понесе со себе,тој ќе стане слаб со
она, со што порано победувал. На сите овој говор им се сторил исполнет со очајание, зашто согледувале дека најбогатиот град Вавилон веќе се предал и дека побед-
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никот ќе ги заземе и Суза и останатите гордости на кралството коишто се повод за
војната. Но тој продолжил да ги убедува дека во несреќата треба да се следи не она
што е слаткоречиво кажано туку она што е нужно; војните не се водат со злато и
зградите на градовите туку со оружје и со храбри мажи; дека сé ќе треба да се подреди на вооружувањето; така и нивните претци, иако во почетокот биле разбиени,
потоа бргу си ја повратиле предишната моќ. Така тој со своите, или затоа што духовно ги ободрил, или затоа што тие го следеле поскоро затоа што тој така им заповедал, одошто биле уверени во тоа, навлегол во пределите на Медија.
Се раскажува дека Александар малку потоа влегол во Арбела. Кралскиот
дворец бил преполн со скапоцености и богата ризница; таму имало четири илјади
таленти, освен тоа и многу богати облеки и, како што погоре беше кажано, доаѓајќи
до оваа населба било собрано и богатство на целата војска. Бидејќи од реата што се
ширела од труповите кои лежеле, се појавиле болести, Александар бргу го кренал
оттука логорот. Додека врвел така, од левата страна му се појавила Арабија, област
позната по плодност на миризливи растенија. Патот бил рамничарски. Областите
што лежат меѓу Тигар и Еуфрат се толку плодни, така што се зборува дека добитокот се гони од полињата за да не препукне од пренајаденост.Причина за ваквата плодност е влагата што се шири од двете реки и преку водени жили го наводнуваат целото земјиште. Овие реки извираат од планините на Арменија, а потоа продолжуваат да течат широко раздвоени. Измерени се две илјади и пестотни стадии, што е
најголемо растојание забележано околу планините на Арменија. Истоте овие реки,
кога ќе почнат да ги пресечуваат земјите на Медија и Гордијците, малку по малку
се приближуваат една кон друга и што подолго течат, меѓу себе оставаат сé потесен
појас земји.Најблиски на овие полиња се оние предели,што жителите ги неречуваат
Месопотамија, зашто реките ја заградуваат областа од двете страни. Истите тие реки течат и низ Вавилон и се влеваат во Црвеното Море. Александар, четири пати
поставувајќи логор, стигнал до градот Менис. Таму имало една пештера, од којашто извирало огромно количество битумен и тоа толку многу, што се знае дека жителите на Вавилон ги обложиле своите ѕидови со битумен од овој извор.
Кога Александар се приближувал до Вавилон, Маѕај, кој бегајќи од битката
се прибрал во овој град, покороно му излегол во пресрет со своите возрасни синови
и се предал себеси и градот. Неговото доаѓање му било драго на Александар, зашто
опсадата на еден толку утврден град би можела да му создаде многу тешкотии. Кон
ова се чинело дека познатиот маж, искусен, познат и славен од последната битка,
со својот пример ќе ги поттикне на предавање и другите.Александар го примил љубезно заедно со синовите и заповедал војската, построена во четворен ред, на чело
со него да влезе во градот, како што се влегува во битка. Голем дел од Вавилонците
стоеле на ѕидините, желни да го видат новиот крал; многумина му излегле и во пресрет; меѓу нив бил и Богофан, чуварот на кулата и на кралската ризница; за да не
биде подолу од Маѕај, тој го послал целиот пат со цвеќиња и венци, а од обете страни на патот биле поставени сребрени олтари, од коишто не се ширел само мирис на
темјан туку и многу други миризби. По него се носеле дарови, стада овци и коњи, а
напред исто така се носеле лавови и пантери во кафези. Потоа оделе магите, пеејќи
според својот обичај татковинска песна, а по нив оделе Халдејците, не само вавилонски пророци туку и уметници со своите своевидни цитри.Тие обично пееле пофалби за кралевите, а Халдејците го покажувале движењето на ѕвездите и востановени-
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те промени на времето. На крај оделе вавилонските коњаници, изнакитени и тие и
нивните коњи, покажувајќи го повеќе раскошот, одошто своето величие. Кралот,
окружен со своите вооруженици, заповедал толпата граѓани да оди зад последните
негови пешаци,а самиот тој потоа на кочија влегол во градот и во кралскиот дворец. На следниот ден ја разгледал ризницата и сето богатство на Дареј.
Убавината и старината на градот со право го привлекло вниманието кон себе, не само на кралот туку и на сите. Овој град го основала Семирамида, а не, како
што многумина мислат, Бел чијшто дворец се покажува. Ѕидот е изграден од печен
ќерпич, обложен со битумен и зафаќа во ширина триесет и две стапки. Се раскажува дека две квадриги можат без опасност да се разминат меѓу себе. Висината на
ѕидот се издига педесет лакти; кулите се по десет стапки повисоки од ѕидот. Обемот на целата градба зазема простор од триста шеесест и пет стадии; се раскажува
дека работата на секој стадиј се завршувала за еден ден. Зградите не биле доближени до ѕидините туку биле оддалечени од нив за околу еден југер33. Целиот град не
бил исполнет со згради. Населени биле околу осумдесет стадии, и тоа не во продолжение еден до друг; верувам дека им се чинело оти градот ќе биде побезбеден ако е
распрснат на повеќе места. Останатиот простор го засејуваат и го обработуваат, за
да се прехранат од земјата на самиот град во случај на опсада, надворешен напад
или принуда. Низ градот протечува Еуфрат и со крајбрежните камења ја оградуваат
големата количина вода; многу величествени се огромните базени, вкопани во длабината за да го прифатат приливот на реката кога ќе го надмине нивото на крајбрежните стени, зашто би се подриле зградите во градот, да нема базени и езера, што
бил ја прифатила таа вода. Тие се направени од печен ќерпич и сето тоа е обложено
со битумен. Каменен мост, поставен на реката, го поврзува градот. Овој мост исто
така се вбројува меѓу чудесните на Истокот, зашто Еуфрат нанесува длабока тиња,
што кога ќе ја остранат, наидуваат на црвста почва за поставување темели. Натрупаниот насекаде песок, дури и на камењата на коишто се потпира мостот, ја задржува реката, којашто, така задржана, потоа пожестоко се усмерува, одошто кога би
течела слободно“.
Белците именките ги правеле со в-н-т на почетокот, средина и крајот на името. Во случајов Семирамида + в = Свемирамида. Таа била „Кралица на Небото“.
„Градот има и тврдина со обем од дваесет стадии;темелите на кулите се вкопани в земја триесет стапки, а врвот на тврдината досега осумдесет стапки.Над тврдината се наоѓа многу познатото од раскажувањето на Грците чудо- висечките градини, коишто се израмнуваат по височина со ѕидините; тие се пријатни, со сенчести и живописни дрвја. Столбовите на коишто се држи целата градба се направени
од камен; над столбовите сé е послано со делкан камен, врз којшто е нафрлан голем
слој земја; има и вода со којашто ја оросуваат земјата. Тежината на градбата ја држат толку цврсти стебла, така што нивната дебелина достига до осум лакти, и во височина се издигаат педесет стапки; тие се и родни, како да се хранат од вистинска
земја. Иако старината малку по малку го разјадува не само она што е направено од
човечка рака туку и од самата природа, сета оваа тежина, што се потпира на толку
корени од стебла и е оптоварена со тежината на големиот лаг; сепак опстојува, зашто ја држат широки ѕидови распоредени на растојание од единаесет стапки, така
што, ако се гледа оддалеку, се чини дека дрвјата се издигаат на свои планини. Се
33

мерка за должина
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раскажува дека ова дело го направил еден сириски цар, кој владеел во Вавилон, од
љубов кон сопругата која многу сакала лагови и шуми и го натерала сопругот во
рамничарски крај да ја подржава дражеста на природата на овој вид.
Кралот се задржал во овој град подолго одошто на кое било друго место, но
никаде толку не и нанесол штета на воената дисциплина. Зашто во ниеден друг град обичаите не биле толку расипани и никаде немало толку соблазни за неумерени
страсти како таму. Родителите и сопрузите им допуштале на своите ќерки и сопруги да се проституираат за пари со дојденци. Во цела Персида гозбите и игрите им
биле омилени и на кралевите и на дворјаните. Жителите на Вавилон биле многу предадени на вино и пијанство. Во почетокот, изгледот на жените што доаѓале на гозбите бил скромен. Потоа, сите си ја соблекувале горната облека, заборавајќи малку помалку на чуството за срам, и на крај (нека простат ушите) ја фрлале од себе и
најдолната облека. А оваа срамна постапка не била одлика само на лесните жени
туку и на госпоѓи и девојки, кај кои покажувањето на телото малку по малку се
сметало за љубезност. Сред ваквата распуштеност, војската која ја покорила Азија
станала разблудана во текот на триесет и четири дена и без сомнение сосема ќе ја
изгубела силата за претстојните опасности, да имале пред себе вистински непријател. (Врска со Семирамида, како проститутка, со прамени коса вон шамија..., Р.И.)
Впрочем , за да се почуствува помалку штетата од тоа, војната постојано се
возобновувала. Имено, Аминта, синот на Андромен, довел шест илјади македонски
пешаци од Антипатар и петстотни коњаници од истиот народ, а со нив и шестотини
Тракијци и три илјади и петстотина пешаци од својот народ. Од Пелопонес стигнале околу четири илјади платени војници, заедно со триста и осумдесет коњаници.
Аминта исто така довел педесет возрасни синови на македонските првенци за телохранители; за време на гозбите тие го послужиле кралот, истите тие му ги доведувале коњите, кога поаѓал во битка, го придружувале во лов и ноќе служеле како
стража пред спалната на кралот. Тие биле питомци за идни началници и воини.
Значи, Александар заповедал со вавилонската тврдина да управува Агатон и му дал
седумстотини Македонци и триста началници- платеници; кралот ги оставил Менет
и Аполодор да управуваат со Вавилонската област и Киликија; ним им дал две
илјади војници и по илјада таленти на обајцата, и им препорачал да собираат уште
војска како дополнување. Маѕаја го обдарил со сатрапија на Вавилонија, а на Багофана, којшто му ја беше предал тврдината, му заповедал да појде со него. Арменија
му била предадена на Митрен, зашто му го предал Сард. Од парите што му биле
предадени во Вавилон им разделил на коњаниците по шестотини денари, странските коњаници добиле по петстотина, а пешаците по двеста денари како плата за
три месеци“.
Во претходните мои книги за тн.словенска митологија на Персијците и Египтјаните. Следи нивните јазици биле тн.словенски: Маѕаја, Масаја, Маса до денес
наше име; Вавилон=Бабилон, бабил он=ан, и баба; Митрен, Митра, Митр + де = Демитр,е= и Димтр=Димитар;Сард=сарди,сардисан=сардис ан=он; Багофан=баго фан:
баго=бого фан=пан=Пан;Шпан=Спан=с пан;Португал=порт у гал, галка; денар=ден
ар, дневница.А и ден=дан Данска, каде било денски...Скот се седум осмини ритам...
„2.Кога така ги средил работите,дошол во областа што се наречува Ситакска
сатрапија. Земјата била плодна и имало сé во изобилие. Затоа таму се задржал подолго, и за да не се опушти војската од бездејствие, одредил судии и награди за

136
војнички натпревари во храброст.Деветмина, кои ќе бидат прогласени за најхрабри,
намеравал да ги назначи за началници на по илјада војници (ги наречувале хилијархи) зашто тогаш за прв пат војската ја разделил на тој број. Имено, пред тоа имало кохорти од по петстотини војници и командата над нив не се добивала како награда за храброст“. (Кохорта=ко хорта=хората: ко=како, хорта=х орта, о=а, Р.И.)
Антички=етнички Македонци: хилијархи=х илијар хи=ки, 100% едно исто.
„Се собрала огромна толпа војници за да учествуваат во натпревар и за да
бидат сведоци на она што секој од учесниците во напреварот ќе го постигне, и да го
даде своето мислење во врска со одлуките на судиите; зашто не можело да не се води сметка дали правилно или направилно некому му е доделена почеста. Прв од сите за храброст е награден постариот Атариј, кој единствен ја разгорел битката кај
Халикарнас, кога веќе помладите ја напуштиле; се чинело дека најблиску до него е
Антиген; трето место го зазел Филота Авгај; четвртото место му било доделено на
Аминта; потоа следел Антиген, по него Аминта Линкест, седми бил Теодот, а последното место го зазел Хеланик. Кралот изменил и многу нешта во воената дисциплина наследена од претците, а тоа било од многу голема полза. Имено, пред тоа
коњицата секој си ја припишувал кон војската од своето племе, одделена од останатите, а сега тој ја укинал разликата меѓу народите и поставувал началници не од
нивните племиња туку оние што ќе ги одберел. Порано, кога сакал да го крене логорот, давал знак со труба; нејзиниот звук, поради викотницата што настанувала,
не можел добро да се чуе. Затоа, над преторскиот шатор поставил прат на којшто
висело знаме, што можело да се види од секаде и било подеднакво видливо за сите.
Ноќе се гледал оган, а дење- дим. (Атариј + в = Автар иј; преторски...Претор, Р.И.)
Кога веќе се приближувал кон Суза, управителот на таа област- Абулит, или
по заповед на Дареј, за да го задржи од грабеж Александра, или по своја волја, во
пресрет му го испратил сина си, ветувајќи му дека ќе му го предаде градот. Кралот
љубезно го примил младичот, го земал за водач и дошол до реката Хоасп, за којашто се зборувало дека има многу вкусна вода. Овде стигнал и Абулит со богати царски дарови.Меѓу даровите имало и камили, што биле извонредни брзи, и дванаесет слонови што Дареј ги донел од Индија. Сето ова било донесено не поради стравот од Македонците,како што се надевал туку како помош, зашто судбината ги пренесувала од победениот- на победникот. Штом Александар влегол во градот, земал
од ризницата огромна сума пари, педесет илјади таленти сребро неозначено по форма, во парчиња со различна тежина. Многу кралеви натрупувале големи богатства, мислам, за своите деца и потомците, и сето тоа во еден час преминало во рацете
на еден туѓински крал.Потоа Александар седнал на кралскиот престол, многу повисок за ставата на неговото тело. И така, бидејќи со нозете не можел да допре до најдолното стапало, едно од кралските момчиња му ставало масиче. Кога кралот здогледал еден евнух, кој му припаѓал на Дареј, како воздивнал, го прашал што е причината за неговата жалост. Овој му одговорил дека не може без солзи да гледа како
масата на којашто Дареј обично јадел и таа за него била света, сега станала за подбив. Кралот се засрамил што ги скверни домашните богови и веќе заповедал да го
тргнат масичето, кога Филота рекол: ‘Кралу, немој никако да го правиш тоа туку
прифати го како знамење дека масата на којашто се гоштевал непријателот, сега е
под твоите нозе’ “.
Оваа реченица Филота ја изговорува на мајчин јазик, на македонски кажано.
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„Кралот сакал да дојде до границите на Персида; го предал градот Суза и
еден одбранбен одред од три илјади луѓе на Архелај. Грижата за тврдината му била
доверена на Ксенофил; заповедал постарите Македонци да бидат началници на стражата на тврдината, а ризницата му била доверена на Каликрат. Сатрапијата на областа Суза му била вратена на Абулит. Во овој град ги оставил мајката и децата на
Дареј. Заповедал облеката и многу порфир, што му биле испратени на дар од Македонија, заедно со оние што ја изработувале облеката, да и се дадат на Сисигамба,
кон која искажувал најголема почит и синовска љубов; заповедал исто така да и порачаат, ако некоја облека многу и се допаѓа, да ги научи своите внуки да и ја направат, а тој еве и ги праќа и мајсториците што ќе ги поучат на тоа. На оваа вест, солзи
и потекле на кралицата, која презриво се однела кон подарокот; зашто нема поголема навреда за персиските жени, одошто да им дадеш волна в раце. Оние што ги предале даровите му соопштиле на Александар дека Сисигамба е нажалена и, се чини,
дека тој треба да и се извини и да ја утеши. Лично тој дошол кај неа и и рекол: ‘Мајко, облекава во којашто сум облечен не е само дар од моите сестри туку е и нивно
дело; ме заведоа нашите обичаи. Те молам, моето незнаење немој да го примиш како навреда. Јас сега дознав какви се вашите обичаи и, како што се надевам, тие се
сочувани. Знам дека кај вас не е допуштено синот да седи пред очите на мајката,
освен ако тоа таа не го допушти. Секогаш кога сум дошол кај тебе, јас стоев сé додека тие не ми дадеше знак да седнам. Ти често посакуваше од почит да ми паднеш на колена, но јас не ти го допуштав тоа. Јас тебе ти го давам заслуженото име
на мојата премила мајка Олимпијада’ “.
Александар со Сисигамба говорел на новоперсиски, кој бил мешавина на арамејскиот и староперсиски јазик. Бидејќи, според авторите, новоперсиски бил сличен на коине, а коине бил само по смртта на Александар Македонски,тој бил мешавина на сличниот на арамејски,староегипетски, и мајчин јазик на Македонците. Кога коине бил вклучен како јазик на него се преводите: нема постар превод од 3 век.
„3. Кога и ја смирил душата, кралот, поставувајќи четири пати логор, стигнал до реката Тигар. Месните жители оваа река ја наречуваат Паситигар. Таа извира од планините на Ускиите, се тркалала преку камења низ шуместите брегови повеќе од педесет стадии. Потоа ја прифаќаат полињата, низ коишто таа поминува со
порамно корито и веќе оттука станува пловна. Почвата низ којашто тече реката е
мека на простор од шестотини стадиии, и таа сега со бавен тек се насочува кон Персиското Море. Александар ја поминал оваа река со девет илјади пешаци, Агријанци и Сатријанци, со три илјади грчки наемници, кон кои биле приклучени и илјада Тракијци, и стигнале во пределите на Ускиите“. (Пешадери=пешаци, Р.И.)
Стои Паситигар=паси тигар: паси со значење паси, пази, чува, а и пас=куче,
дури пас до пасос=пасош за поминување. Бидејќи Тигар=ти гар била плодна, нејзините околни области биле со обилни пасишта, пасиш=пасис, од паса=паша...Следи
Ускиите, од уски, теснеци, и „се тркалала преку камења низ шуместите брегови“.
„Оваа област е соседна на Суза и спаѓа во Предна Персида, оставајќи тесен
приод меѓу неа и Суза. Управител на областа бил Мадат, човек кој не се сообразувал со времето, зашто бил одлучил да се изложи на крајни опасности и тешкотии од
верност кон својот крал. Но оние што го познавале пределот му кажале на Александар дека постои скришен пат низ тесни планински врвици отспроти на градот.
Ако испрати малкумина лесно вооружени војници, тие ќе излезат над главите на
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непријателот. Бидејќи овој совет се чинел прифатлив, истите тие луѓе станале водачи на патот. Илјада и петстотни наемници и околу илјада вооруженици му биле
дадени на началникот Таврон и им било заповедано по залезот на сонцето да тргнат
на пат.Самиот тој, за време на третата ноќна стража, го кренал логорот и некаде пред зората ги совладал теснините; изнасекол гранки за да се направат плотови како
заштита од стрелите, за да бидат вон нивниот дострел оние што ќе се доближат до
кулите, и почнал да го опсадува градот. Наоколу насекаде била нерамнина, заградена со камења и стени. Иако многумина ранети биле исфрлени од стројот, зашто
требало да се борат не само со непријателите туку и со теренот, војската сепак се
придвижувала, зашто кралот стоел меѓу првите, постојано потпрашувајќи ги зарем
не се срамуваат тие, победници на толку многу градови, да се задржуваат во опсада
на една малечка и непозната тврдина. Бодрејќи ги вака тој се изложувал на острел
од далеку. Војниците го заштитувале со тоа што направиле желка34 но не можеле да
го натераат да се тргне оттаму.
Најсетне Таврон со својот одред се појавил на тврдината; штом го виделе
него, непријателите почнале да се колебаат, а Македонците уште посмело да се
впуштаат во битката. На граѓаните од две страни им се заканувала пропаст и не можеле да ја запрат силата на непријателот. Многумина биле спремни да умрат, а повеќето сакале да бегаат; голем дел од нив се засолнил во тврдината.Оттаму биле испратени триесет посредници да молат за мир, но кралот им дал жален одговор дека
нема место за прошка. Тие, исплашени од страдањата што им престојат, по скришен пат, што не им бил познат на непријателите, испратиле луѓе кај Сисигамба, мајката на Дареј, со молба таа да го смилостиви кралот, зашто знаеле дека тој неа ја
сака и ја почитува како мајка. Мадат бил оженет со ќерка од сестрада на Дареј и со
нив бил во тесна роднинска врска. Сисигамба долго се опирала на молбата на посредниците, убедувајќи ги дека не доликува на положбата во којашто се наоѓа да
моли за нив; додала уште дека и самата се плаши да не ја злоупотреби наклоноста
на победникот и дека секогаш размислува за себе како пленица, која некогаш била
кралица. На крај сепак била победена и вака со писмо го замолила Александар: самата таа се извинува што го моли и бара поскоро да им прости не толку ним, колку
нејзе; за својот близок и роднина, кој сега веќе не му е непријател туку молител, го
моли само да му го поштеди животот. Може ли само оваа една работа да ја прикаже
воздржливоста и милоста на кралот, што тогаш ја имал ? Зашто тој тогаш му простил не само на Мадат туку сите што му се предале или биле заробени ги обдарил
со слобода и безбедност, градот го оставил негибнат и им допуштил на граѓаните
да си ги обработуваат нивите без да плаќаат данок. Мајката не можела да постигне
повеќе ни да победел самиот Дареј.
Потоа,откако ги покорил Ускиите,ги приклучил кон сатрапот на Суза.Тогаш
ја разделил војската со Парменион и заповедал овој да оди по рамничарскиот пат, а
самиот тој со лесно вооружен одред го зазел сртот на планините, чијшто продолжителен ’рбет навлегувал во Персида. Откако ја опустошил целата оваа област, на третиот ден влегол во Персида, а на петтиод ден во теснините, што ги наречувале Сузински порти. Арнобарѕан со двасесет и пет илјади пешаци ги беше зазел овие глатки и отсекаде стрмни карпи, на чиишто врвови стоеле варварите вон дострелот на
копјата. Тие намерно стоеле мирно, божем исплашени, додека одредот продирал во
34

вид одбрамбена воена направа. Дополна: Желката била бригиска, како и богот Арес.
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најтесните клисури. Кога виделе дека војската сепак напредува, не обѕирајќи се на
нив, стркалала огромни камења низ косините на планината, а тие, удирајќи во карпите што биле под нив, со уште поголема сила убивале не само поединци туку и
цели одреди. Камења паѓале од сите страни, исфрлени и од прачки и стрели. Но тоа
не било најстрашното за овие храбри луѓе туку она што неодамаздено биле погубувани како ѕверови, фатени во стапица. Тогаш гневот се претворил во бес и тие се
фаќале за камењата, се покренувале еден друг и се обидувале да се искачат. Но исите тие камења, сега фатени со рацете на многумина, се тркалале и се струполувале
врз оние што се фаќале за нив. Значи, не можеле да одат напред, ни да стојат, ниту
да се допираат, ни да се заштитат со желки, бидејќи варварите фрлале врз нив огромни камења. Кралот го измачувала не само болката туку и срамот што толку непромислено ја вовел војската во тие теснини. До тој ден, тој бил непобедив, ниту преземал нешто што би било напразно. Без никакви штетни последици тој навлегол во
клисурите на Киликија, отворил нов морски пат во Памфилија.Тука среќата го напуштила и немало друг спас освен да се врати од каде што и дошол. Затоа дал знак
за повлекување, ги збил редовите со штитови дигнати на глава и заповедал да излезат од теснините. За враќање требало да изминат триесет стадии.
4. Тогаш поставил логор на едно место што било отсекаде отворено и почнал не само да се советува што треба да се прави туку, од суеверие, почнал да им
се обраќа на пророците. Но што можел тогаш да прорече Аристандар, комушто најмногу му верувал од сите пророци ? И така, се откажал од жртвопринесување. За
коишто тогаш не било време. Тие укажувале дека патот преку Медија е безбеден и
отворен. Но кралот се срамувал да ги остави непогребани војниците, зашто според
древниот обичај, во војништвото одвај имало толку свештен долг, одошото да се
погребат своите. Затоа заповедал да се повикаат плениците што биле неодамна заробени, меѓу кои имало и некој што го знаел персискиот јазик и кој тврдел дека е
напразно тој да ја води војската во Персида преку планинскиот ’рбет, дека има шумски патеки проодни одвај за двајца, дека сé е покриено со зеленило, а испреплетените гранки од дрвјата прават шума. Имено, Персида од една страна е затворена со
непрекинати планински сртови, што се протегаат во должина од илјада и шестотини стадии, а во широчина сто и седумдесет стадии; овој ’рбет се протега од планината Кавказ до Црвеното Море. Таму каде што нема планини, има други препрекиморски залив. Потоа, во подножјето на планините лежи широка рамнина, каде што
земјата е плодна и има многу села и градови. Реката Аракс низ овие полиња довлекува многу вода од многубројни потоци во реката Мед. Оваа река, што тече на југ
кон морето, е помала од онаа што се влива во неа. Нема друга река поблагопријатна
за растителниот свет којшто се храни од неа; целата е закитена со цвекиња.Платани
и јасики го покртиваат брегот така, што на оние кои гледаат оддалеку им се чини
дека лаговите покрај бреговите се протегаат од планините. Имено, осончената со
дрвја река е вдлабена во почвата со корито коешто е длабоко во земјата,а над неа се
креваат ридови, исто така опсипани со зеленило, зашто влагата ги напојува нивните
подножја. Се смета дека цела Азија нема поздрава област од оваа; умерена клима,
од една страна долг, темен сенчест срт, што ја ублажува жештината, блиско море,
од каде што дува умерен ветер на земјата“.
Новоперсиски го знаеле видните лица, но не народот. Па тој не бил народен.
Следи во него Мехмед Караман во 13 век да внесе и монголски зборови, направил
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Османов јазик. За Јозеф фон Хамер (1836) тој тогаш бил во употреба со лошо персиско писмо. Пак, овој бил само војнички и управен јазик, но не трговски и верски.
Трговски останал македонскиот коине, кој бил православен, а исламски арапскиот.
„Кога заробеникот ги изложил овие работи, кралот го запрашал дали сето
ова што го кажува го знае само од слушање, или го видел со сопствени очи; овој му
одговорил дека бил овчар и дека поминал низ сите тие планински врвици, дека два
пати бил заробен, еднаш од Персијците во Ликија и повторно од него.Кралот тогаш
се сетил на пророштвото што му ја претскажувало судбината; имено, кога прашал
за совет, му било одговорено дека водач на патот што ќе го однесе во Персида ќе
биде граѓанин на Ликија. И така, откако му ветил награда, колку што налагала тогашната нужност и положбата на робот, заповедал да биде вооружен според обичајот
на Македонците, и, за да се сврти на добро, му заповедал да го покажува патот.
Иако стрмен и опасен, тој ќе го помине овој пат со малкумина; нека биде сигурен
дека од таму, каде што тој поминувал со овците, Александар ќе може да помине заради својата слава и вечна пофалба. Пленикот непрестајно укажувал колку е тежок
тој пат, особено за вооружени војници. Тога кралот му рекол: ‘Земи ме мене како
воен плен и тогаш никој од оние што ме следат нема да одбие да оди по оној пат,
по кој ќе не водиш’.
Тогаш го оставил Кратера да го чува логорот со пешаците, со кои бил навикнат да биде, и со оние чети што го водел Мелеагар и со илјада коњаници- стрелци;
му препорачал да го сочува истиот изглед на логорот и му заповедал намерно да се
запалат што повеќе огнови, за да веруваат варварите дека самиот крал се наоѓа во
логорот. Впрочем, ако Ариобарѕан и случајно разберел дека Александар навлегува
преку заобиколните планински патеки и ако насочи само дел од својата војска да
им го попречи патот по кој што одел, Кратер ќе треба да го заплаши и да го задржи,
за да ја сврти војската кон поблиската опасност; ако пак самиот тој го измами непријателот и го заземе преминот, тогаш Кратер, кога ќе ја слушне викотницата на
престрашените варвари што го гонат кралот, нека не се двоуми да појде по истиот
пат од каде што претходниот ден биле разбиени, бидејќи таму нема да има непријатели, зашто тие ќе бидат насочени кон кралот.
Самиот тој, за време на третата ноќна стража, со целосен молк на војската,
без дури да биде даден знак со труба, се упатил кон посочениот пат низ планинските врвици. Заповедал лесно вооружените војници да понесат храна за три дена.
Но освен непреодни карпи и стрми камења, на коишто веднаш се губела трагата,
натрупаниот од ветрот снег ги истоштувал додека оделе, зашто биле проголтани како да паднале во дупка и дури кога соборците им помогале да се кренат, поскоро ги
повлекувале и тие што им помогале, одошто можеле да бидат извлечени. Исто така
и ноќта, непознатата област и неивесноста дали водичот е достоен за верба им ги
зголемувале стравот; ако ги измами стражарите, тие ќе можат да бидат фатени како
ѕверови. Од верноста на еден водич зависел и животот на кралот и нивниот.
Најсетне стигнале до сртот. Од десната страна бил Филота, Којн со Аминта
и Полиперконт, кои имале лесно вооружени чети; бидејќи коњицата била измешана
со пешадијата, ги опоменал полека да се придвижат кон оние места, каде што почвата е плодна и има богати пасишта. За водичи на патот им дал пленици. Самиот
тој со оружјеносците и со еден одред, што го нарекува агема, со големи тешкотии
се упатил кон стрмните патеки, коишто биле доста оддалечени од позициите на не-
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пријателот. Било пладне и била потребна починка за изморените војници; останувајќи уште толку пат, колку што биле изминале, но тој дел бил помалку стрм и тежок. И така, откако војниците се освежиле со храна и со сон, се кренал за време на
втората ноќна стража. Останатиот дел од патот го минал не толку тешко. Впрочем,
онаму каде што сртот се спуштал малку по малку кон рамнината, патот го пресекла
огромна бездна, издлабена од проточна вода. Кон тоа, уште гранките, преплетени
едни со други, правеле непрекината преграда. Очајанието стигнало дотаму, што сите одвај ги задржувале солзите. Особено ги плашел мракот, зашто, иако некои ѕвезди преблеснувале, дрвјата, покриени со зеленило, спречувале да ги видат. Не можеле ништо ни да се слушнат, зашто шумите, од ударите на ветрот, од што меѓусебно
се судирале гранките, се создавал уште поголем шум од дувањето. Сепак, долгоочекуваната зора го намалила сé она, што ноќта го правела пострашно; на кусо растојание можеле да се заобиколи локвата и секој почнал сам да се пробива пат.
Значи, стигнале до извишениот врв, од каде што ја виделе положбата на непријателот;тие му се појавиле силно вооружени од грб на непријателот,кој воопшто
не стравувал од такво нешто; малкумина од нив, што се осмелиле да се судрат со
нив, биле убиени. И така, овде офкањето на оние што умирале, онаму бедниот изглед на оние што бегале кај своите, ги натерало во бегство уште пред да започне
битката и оние што биле безбедни.Потоа, кога буката стигнала до логорот каде што
командувал Кратер, овој ги извел војниците да ги заземат теснините, во коишто претходниот ден биле запрени. Истовремено Филота, заедно со Полиперконт, Аминта
и Којн, на коишто им било заповедано да одат по друг пат, им внушиле од друга
страна страв на варварите. Значи, иако притиснати од двојна опасност, додека светкало оружјето на Македонците,тие сепак се впуштиле во славен бој. Јас сметам дека нуждата ја изострила безгрижноста и очајанието често раѓа надеж. Оние што биле без оружје ги потполнувале редовите на вооружените и со огромната тежина на
своите тела ги повлекувале со себе на земја Македонците, го одземале нивното оружје и многумина од нив и погубиле. Сепак, Ариабарѕан, окружен со околу четириесет коњаници и пет илјади пешаци, се извлекол низ срединатана бојниот ред на
Македонците по цена на многу пролеана крв и на своите и на непријателите, брзајќи да го заземат главниот град на областа- Персепол. Но бидејќи не бил пуштен од
чуварите од градот, а непријателот упорно го гонел, битката повторно била обновена и тој загинал во бегство заедно со многумина свои придружници.Кратер исто така стигнал веднаш, водејќи ја својата војска“.(Артер...=а ртер=вртер,вен-а=вон-ка,Р.И.)
Во книгата стои Полиперконт=поли перконт=пер конт или перко конт. Пак,
конт се однесувал за водач на борци, на латински contio (собирање на војници= нивни водач). Токму ова е истоветно и кај Марин Барлети (16 век), во „Скендербег“.
„5. Кралот, на истото место каде што ги разбил непријателите, поставил логор. Иако тие биле разбегани насекаде и му ја признавале победата, сепак, многу
длабоките и стрмни ровови, расфрлани на повеќе места, му го пресекувале патот и
требало да оди напред полека и внимателно, сега веќе плашејќи се не од итрината
на непријателите туку од непогодноста на теренот. Додека така напредувал, му
било предадено писмо на Тиридат, чуварот на кралската ризница, во коешто тој му
соопштувал дека оние што се во градот, штом чуле за неговото доаѓање, сакаат да
ја ограбат ризницата; тој нека побрза да го заземе градот, зашто патот е удобен, иако тука протекува реката Аракс. Јас не би можел повеќе да пофалам ниедна доблест
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на овој крал, одошто брзината. Тој ја оставил пешадијата и со коњицата, иако изморена од толку долгиот пат што траел цела ноќ, во зората стигнал до Аракс.
Во близината имало села, што тој ги разрушил и од дрвената граѓа, што ја
зел оттаму, на којашто додал уште и камења, направил цврст мост. Веќе бил близу
до градот, кога во пресрет му дошол еден беден одред, достоен за спомнување само
како редок пример. Тоа биле грчки пленици, околу четири илјади луѓе, што Персијците на разни начини ги измачувале. На едни им биле отсечени нозете, на други
рацете и ушите, а биле жигосани со варварски букви; нив долго Персијците ги чувале за свој потсмев. Но кога виделе дека и тие паднале под туѓа власт, не ги спречиле кога овие посакале да му излазат во пресрет на кралот. Се чинело дека тие не
се луѓе туку некакви необични кипови, и освен гласот, во нив ништо не можело да
се распознае. Тие предизвикале повеќе солзи кај оние што ги гледале, одошто самите тие што ги пролевале. Зашто при толку тешката и различна судбина на секој поединец, за оние што ги гледале тие сите биле слични, па сепак различни, и не можеле да се процени кој е најбедниот. Кога најсетне ги откриле очите, го повикале
Јупитер да биде одмазник на Грција, зашто се чинело дека сите биле погодени со
иста казна. Кралот ги избришал солзите што му течеле, побарал да се охрабрат и да
веруваат дека ќе ги видат своите градови и сопругите; тогаш утврдил таму логор,
на оддалеченост два стадија од градот“. (Не Грција туку Елада со Хелени, Р.И.)
Квинт Куртиј Руф вели: „На едни им биле отсечени нозете, на други рацете
и ушите, а биле жигосани со варварски букви“. Авторот говори за персиски и грчки
јазик, а овде стои „варварски букви“. Тие биле само варварски=пелазгиски, а ваков
бил старперсиски,атички без датив и генетив,но не дативниот и генетивниот коине.
„Грците излегле од насипот и размислувале што да побараат од кралот; едни
барале населби во Азија, а други сакале да се вратат дома. Се зборува дека Евктемон од Кума вака рекол: ‘Ние, коишто посрамени само што излеговме од мракот и
затворот за да бараме помош, како што сега стојат работите, како пријатна глетка,
да ги покажеме на Грција нашите рани, за кои знаеме дали повеќе се срамуваме или
се каеме. Но најдобро ги поднесуваме несреќите оние што ги кријат. И ниедната
татковина на несреќните не им е толку мила, колку осаменоста и заборавот на предишната положба. Зашто, оние кои многу се надеваат на милосрдието на своите, не
знаат колку бргу пресушуваат солзите. Никој искрено не го љуби онега од когошто
се грози, зашто несреќата е жалосна, а среќата надмена. Така секој, кога размислува
за туѓата судбина, просудува и за својата. И да не сме взаемно несреќни, ќе се грозевме едни од други. И што има тука чудно што среќните секогаш ги бараат рамните на себе ? Ве колнам, бидејќи ние веќе еднаш сме лишени од животот, оставете не
да си побараме место каде ќе ги струполиме овие полуизгладени тела каде што прогонството ќе ги скрие страшните рани. Ќе се вратиме ли мили на сопругите,со кои
сме се ожениле како младичи ? Децата, кои сега се во цутот на младоста и делата,
ќе ги познаат ли татковците, поразени во затвор ? И колкумина од нас можат да
изодат толкав пат ? Донесени далеку од Европа, на крајот на истокот, старци, немоќни, лишени од поголемиот дел од телото, ќе можеме да го поднесеме она, што
ги истоштува и оние победници под оружје ? Потем сопругите, коишто судбината и
нуждата како единствената утеха ги врзала за заробениците и малите дечиња, да ги
повлечеме со нас или да ги оставиме ? Ако се вратиме со нив, никој нема да сака да
не признае. Затоа веднаш ќе ги напуштиме нашите мили суштества, кога сé уште не
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е сигурно дали ќе го видиме она што го посакуваме.Треба да останеме меѓу оние
што почнале да не прифаќаат и вакви, бедници’. Така зборувал Евктемон.
Спротивно на ова почнал да зборува Атињанинот Теајтет: дека ниеден доблестен човек нема да ги цени своите според изгледот на телото,бидејќи тие се унесреќени не од природата туку од свирепоста на непријателот; дека е достоен за секаква несреќа оној, што се срамува од својата судбина; дека таквиот има жалосно
мислење за луѓето и нема надеж во милосрдието, зашто самиот тој ќе се откаже од
другиот; дека сега боговите им го нудат она што тие самите никогаш не се осмелиле да го посакаат- татковината, сопругите, децата и сé што луѓето го ценат како
животот или го откупуваат со смртта; како тие да не излезат од овој затвор ? Поинаков воздух, светлина и говор на свој јазик посакуваат дури и варварите, а тие самите доброволно се откажуваат од сé што им е блиско, несреќни не толку поради
нешто друго, одошто поради тоа што се принудени да бидат лишени од тоа. Тој секако ќе се врати кај домашните богови и во татковината; ќе го искористи големото
доброчинство на кралот. Ако некои од нив ги задржува љубовта кон заедничката
постела и децата, коишто ропството ги принудило да ги признаат, нека ги остават
нив тука, но сепак и ним ништо не им е помило од татковината“.
Руф кажа: „Оттаму кралот заминал кај Сидетите што се населени околу реката Мелана.И овие се по род од Ајолида,но зборувале варварски јазик,зашто беа одвикнати од грчкиот, не поради долготрајноста на времето, како што обично се случува туку затоа што нивните претци, кога стигнале во овие краишта, одеднаш го заборавиле мајчиниот јазик,а паметеле како звучи новиот, пред тоа неслушнат јазик“.
А овде се истакна: „по нив оделе Гортуите од островот Евбоја, коишто некогаш биле следбеници на Медијците, но веќе биле одродени и ги заборавиле обичаите на претците“. Ова е само предигра, за да се дојде до новиот јазик коине, кој
никогаш не бил за време на Александар.За него Руф говори за со Филота, затоа што
него го разбирале сите, а тој бил нов ? ! Со него Евреите во Александрија постанале Хелени, а во книгата Хелени никаде не постојат. Евреите никогаш не биле Грци.
Потоа тој вели: „ Кралот се засрамил што ги скверни домашните богови и
веќе заповедал да го тргнат масичето, кога Филота рекол: ‘Кралу, немој никако да
го правиш тоа туку прифати го како знамење дека масата на којашто се гоштевал
непријателот, сега е под твоите нозе’ “.
Оваа реченица Филота ја изговорува на мајчин јазик, на македонски кажано.
Квинт Куртиј Руф вели: „На едни им биле отсечени нозете, на други рацете
и ушите, а биле жигосани со варварски букви“. Авторот говори за персиски и грчки
јазик, а овде стои „варварски букви“. Тие биле само варварски=пелазгиски, а ваков
бил старперсиски,атички без датив и генетив,но не дативниот и генетивниот коине.
Па тој вели: „Поинаков воздух, светлина и говор на свој јазик посакуваат дури и варварите, а тие самите доброволно се откажуваат од сé што им е блиско, несреќни не толку поради нешто друго, одошто поради тоа што се принудени да бидат лишени од тоа“. „Доброволно се откажуваат“ од јазикот никогаш и немало.
Значи, до стр. 221/222 никаде го нема новиот јазик, коине,кој треба да следи.
„Малкумина се согласиле со ваквото мислење. Навиката, посилна од природата, ги победила и останатите. Се согласиле дека од кралот треба да се побара да
им се определи некаква населба. За ова биле одбрани сто луѓе. Александар, сметајќи дека тие ќе го побараат она за што и самиот мислел дека е најдобро, им рекол:
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‘Јас веќе заповедав да ви се додели добиток, што ќе ве вози и секому од вас да му
се дадат по илјада денари. Кога ќе се вратите во Грција, јас ќе се погрижам никој да
не верува дека неговата положба е подобра од вашата, иако не ја доживеал вашата
несреќа’. Тие со солзи во очите гледале в земја; не се осмелувале ни да го кренат
лицето ни да зборуваат. Најсетне, кога кралот ги прашал која е причината за таа
жалост, Евктемон одговорил слично на она што веќе го беше кажал собирот.Кралот
се сожалил не само на нивната судбина туку и на нивната тешка душевна положба
и заповедал да му се дадат по три илјади денари. Кон ова им биле додадени и по
десет облеки, како и крупен и ситен добиток и жито, за да може да се обработува и
засејува земјата што им била доделена.
6. Следниот ден Александар ги повикал војсководците и им кажал дека ниеден град не им е повеќе непријателски расположен кон Грците, одошто престолнината на старите кралеви на Персијда. Оттаму излегувале оние огромни војски,
оттаму првин Дареј, потем Кир објавиле злосторничка војна на Европа. Со уништувањето на овој град, тие ќе треба да се оддолжат на споменот на претците. Варварите веќе го биле напуштиле градот и се разбегале каде што стравот ги натерал;тогаш
кралот, воопшто не двоумејќи се, ја внесол фалангата во градот. Тој веќе беше освоил многу градови, преполни со кралско богатство; во еден дел ги беше освоил, а
во друг, делумно ги беше прифатил, но богатството на овој град го надминале сите
претходни. Варварите во овој град го собрале богатството на цела Персида; таму
биле натрупани злато и сребро, огромно количество облека, мебел, изработен не само за употреба туку и за прикажување на раскошот. Поради сето тоа, самите победници почнале меѓу себе да се борат; го сметале за непријател оној што приграбил
поскапоцен плен од другиот. Кога веќе не можело да се однесе она, што го земале,
тогаш веќе не ги земале нештата туку ги проценувале. Ги кинеле кралските облеки,
влечејќи делови од нив секој за себе, со мечови кршејќи садови од скапоцена обработка, не оставале ништо негибнато ниту го однесувале неповредено“.
Кај ниеден автор не се говори за Грци туку Хелени, не Грција туку Х-елада.
И овде мора да се повтори Панхеленската идеја, да се протераат Персијците итн.
„Но во заземениот град не се појавиле само алчност туку и свирепост; отежнати од злато и сребро ги распарчувале кутрите тела на плениците; ги убивале сите што ќе им се испречеле на патот, ако претходно процениле дека се бедни. Многумина од непријателите доброволно се самоубивале; облечени во скапоцени облеки се фрлале од ѕидините во бездна, заедно со сопругите и децата. Некои пометнувале пожар во зградите, зашто се знаело дека малку подоцна тоа ќе го направи непријателот и живи, заедно со своите домашни се запалувале. Најпосле Александар
заповедал на своите да се воздржуваат од насилства над жените. Биле предадени
огромни количини пари, така што тоа дури се чини неверојатно. Впрочем, или ќе се
посомневаме во другите сведоштва или ќе поверуваме дека во овој град, во царската ризница имало сто и дваесет илјади таленти и за да може да ги одвезе овие пари
(зашто беше одлучил да ги носи со себе за потребите на војната) заповедал да се
донесе крупен добиток и коли од Суза и Вавилон. Кон оваа сума се додадени уште
шест илјади таленти кога бил заземен Парсагад. Овој град го основал Кир, а на
Александар му го предал управителот на градот Гобар. (Парсаград=Парсагад, Р.И.)
Кралот заповедал Никархид да ја штити тврдината на Персепол и му оставил како одбрана три илјади Македонци. На Тиридат, којшто му ја беше предал риз-
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ницата, му била задржана истата почест. Тука оставил еден дел од војската и комората, а за началници ги поставил Парменион и Кратер. Самиот тој со илјади коњаници и лесно вооружен одред пешаци се упатил во внатрешните области на Персида, што лежеле под самото соѕврздие на Вергилиите. Иако бил попречуван да напредува од многуте дождови и речиси неподносливото време, сепак истрајал да оди
каде што наумил. Стигнале до еден пат, затрупан од вечен снег, што силата на студот и мразот го беше замрзнала, а грдотијата на местото и беспатната пустош им
влевале страв на истоштените војници, зашто верувале дека веќе го гледаат крајот
на светот; зашеметени, тие гледале околу себе само пустош, без никаква трага од
човечко живеалиште. Барале да се вратат назад пред да ги напушти светлината и
воздухот. Кралот се откажал да ги казни престрашените војници, самиот се симнал
од коњот и почнал пеш да оди низ снегот и стегнатиот мраз. Првин на пријателите
им било срам да не го следат, потоа и војсководците, а на крајот и војниците;кралот
прв, кршејќи го мразот со меч, си направил пат, а останатите го подражавале неговиот пример. Најсетне, откако поминале низ бесплатни шуми, откриле ретки траги
од човечки живеалишта и стада овци што скитале насекаде. Жителите, кои живееле
во распрснати колиби, зашто верувале дека се безбедни поради тешко прооподните
планински патеки, кога го виделе одредот непријатели, а сфатиле дека се убиени
сите што не можеле да им се придружат на оние што бегале, се разбегале по непроодните планини, покриени со снег. Оттаму, откако малку по малку од разговорите
со плениците ја омекнале својата дивост, му се предале на кралот.
Потоа Александар ги опустошил полињата на Персида и ставил под своја
власт повеќе села, па дошло до племето на Мардите, кои биле многу воинствени и
по начинот на живеење многу се разликувале од останатите Персијци. Тие копале
пештери во шумите, во коишто се сместувале себеси, сопругите и децата. Се хранеле со месо од овци и ѕверови. И жените не се помеки, сообразно со нивната природа. Косите им стрчат размрсени, облеката им е над колена, челото им е врзано со
мрежа; тоа им е и украс и оружје. Но и овој народ бил скротен со истиот удар на
судбината. И така, на триесеттиот ден откако тргнал од Персепол, пак се вратил таму. На пријателите и останатите им поделил дарови, секому според заслугите. Речиси сé што земал од тој град, го разделил.
7. Впрочем, огромното великодушие, она со што тој предничеше пред сите
кралеви, онаа цврстина со којашто влегуваше во опасности, и брзината во извршувањето на работите што ги наумил, одржувањето на зборот кон оние што му се предале, благоста кон плениците, умереноста во насладите, дозволени и вообичаени,
сето тоа го осквернил со неподнослива страст кон виното. Тоа му станало непријател и соперник на кралската власт.Како непрестајно да верувал со него,бидејќи оние
што неодамна ги беше покорил со презир се однесувале кон новата власт, зашто кога бил ден, тој одел на гозби на кои учествувале и жени и тоа не такви, кои е непристојно да ги навредува, ами биле проститутки, кои се оснесувале послободно
одошто било дозволено, навикнати да живеат со војници. Една од нив, и самата
пијана, го убедила дека ќе стекне голема благодарност од Грците ако заповеда да се
запали царскиот дворец и дека тоа го очекуваат од него оние чии градови варварите
ги разурнале. Со пијаната блудница, во одлуката за толку значајна работа, се сложиле и еден или двајца други, кои исто така биле испијанети. Кралот бил поалчен,
одошто воздржан: ‘Зошто да не ја одмаздиме Грција и да не го запалиме градот ?’
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Сите биле загреани од виното; и така пијани, се кренале да го палат градот што бил
поштеден, кога бил под оружје. (Проститутка=прости тутка, дејствие, Р.И.)
Кралот прв подметнал оган на кралскиот дворец, а потем тоа го сториле и
гостите на гозбата- служители на проститутките. Дворецот најмногу бил граден од
кедровина, што бргу се пали, така што пожарот бргу се раширил. Кога војската што
била влогорена недалеку од градот го видела ова, мислејќи дека пожарот настанал
случајно, притрчала да помогне во гаснењето. Но кога стигнала до предворјето на
кралскиот дворец го виделе кралот како самиот фрла факли. Тогаш ја оставиле водата што ја донеле, па и тие почнале да фрлаат суви дрва во огнот. Така бил крајот
на кралската престолнина на целиот Исток, од каде што пред тоа толку многу народи барале правда,татковина на толку кралеви кои некогаш биле единствениот уплав
на Грција; кралеви, кои праќале флота од илјада кораби и војска со која била поплавена Европа, што го потрупале морето со камења, што прокопале планини, преку чиишто вдлабнатини направиле морски проток35. Но градот повторно се воздигнал не долго по неговата пропаст. Македонските кралеви имале и други градови,
што сега ги имаат Партите; трагите на овој град не би се пронашле, да не ги открила реката Аракс. Таа течела недалеку од градските ѕидини; месните жители верувале дека таму, на оддалеченост од девет стадии, имало град. (Хелени и Елада, Р.И.)
Македонците се срамувале што еден толку прекрасен град бил разурнат од
еден пијан крал. Но тие оваа работа ја сфатиле сериозно и се принудиле себеси да
веруваат дека само така овој град морало да биде разурнат. Познато е дека и самиот
крал, кога сонот му ја разбистрил главата отежната од пијанството, се покајал и рекол дека за Персијците ќе биде потешка казна да биле принудени него да го гледаат
на престолот и во дворецот на Ксеркс. Следниот ден тој му подарил триесет таленти на Ликиецот, кој им бил водич на патот по којшто влегле во Персида. Одовде
преминал во областа на Медија, каде што му дошло пополнување на нова војска од
Киликија. Тоа биле пет илјади пешаци и илјада коњаници. И на едните и на другите
началник им бил Атињанинот Платон. Зајакнат со оваа војска одлучил да го гони
Дареја. (Платон=плат он; Плотон=плот он; Дареј=дар е ј..., ј=и, Р.И.)
8. Дареј веќе стигнал во Екбатан. Овој град е претстолнина на Медија, а сега
го држат Партите и тоа е летна престолнина на нивните владетели. Потоа решил да
оди во Бактра, но плашејќи се дека таа бргу ќе биде заземена од Александар, ги променил и одлуката и патот. Александар од него бил оддалечен четиристотини стадии, но се чинело дека ниедно растојание не е доволно големо наспроти неговата
брзина.Затоа Дареј поскоро се подготвувал за битка, одошто за бегство.Него го следеле триесет илјади пешаци, меѓу кои имало и четири илјади Грци, кои непоколебливо останале до крај верни на Дареј. Еден одред фрлачи со прачки и стрелци го
сочинувале четири илјади луѓе. Освен овие, имало и три илјади и триста коњаници,
најмногу Бактријци, со коишто командувал Бес, управителот на областа Бактрија.
Со оваа војска Дареј малку се отконил од воениот пат и заповедал напред да одат
носачите и чуварите на комората.
Потоа свикал собир и рекол: ‘Да ме сврзеше судбата со луѓе некадарни, кои
повеќе сакаат да живеат каков-годе живот, одошто да умрат со чесна смрт, јас поскоро ќе молчев, одошто напразно да зборувам. Но јас имам поголем доказ одошто
сакав за нашата доблест и верност и сега треба повеќе да настојувам да бидам до35
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стоен за такви пријатели, одошто сé уште да се сомневам дали сте останале верни
на себеси. Од многуте илјадници, што беа под моја власт, вие два пати ме следевте
кога бев победен, два пати кога бегав. Вашата постојаност и верност направи да верувам дека сум крал. Во градовите владеат предавници и бегалци; жими Херкула,
не затоа што се достојни за толкава чест туку со нивните награди да ги вознемируваат вашите души.Но вие повеќе сакавте да ја следите мојата судбина, одошто онаа
на победникот. О вие, најдостојни, ако не можам јас, тогаш наместо мене, боговите
нека ве наградат. Ниедно потомство нема да биде толку глуво, ниеден глас нема да
биде толку неблагодарен, а да не ве вознесе со заслужена слава до небото. И така,
иако размислував да се одлучам на бегство, од коешто мојата душа се грози, потпирајќи се на вашата храброст, јас ќе му излезам во пресрет на непријателот.
До кога јас ќе бидам изгнаник во сопственото кралство ? До кога ќе бегам
низ пределите на моето кралство од еден крал- дојденец ? Кога ќе можам да ја испитам воената судбина, па или да го вратам она што сум го изгубил, или да умрам
со чесна смрт ? Или можеби е подобро да се чека одлуката на победникот и по примерот на Маѕај и Митрен да ја прифатам испросената кралска власт над еден народ, зашто оној повеќе сака да и служи на својата слава, одошто на својот гнев. Нека не допуштат боговите никој да не може да ја посака оваа круна од мојата глава,
ниту да ми ја подари; јас жив нема да ја напуштам оваа власт; нека биде ист крајот
и на моето кралство и на мојот живот.Ако го имате овој дух, ако го почитувате овој
закон, никој нема да може да ви ја одземе слободата. Никој од вас нема да биде принуден да ја поднесува високомерноста на Македонците, ниту нивната надменост.
Секому сопствената десница ќе му биде или можност за одмазда, или да сврши со
себе. Самиот јас сум доказ за менливоста на судбината. Сега со право очекувам таа
да се промени на подобро. Но ако боговите ни оневозможат спроведлива и чесна
војна, сепак, за храбрите луѓе ќе биде достојно да умрат чесно. Ве колнам во славата на претците, кои со достојна за спомен слава го држеле кралството на целиот
Исток, ве колнам во овие мажи, на кои Македонците некогаш им плаќале данок, во
многуте флоти испратени во Грција, во многуте трофеи на кралевите, ве колнам и
ве преколнувам да имате дух, достоен за благодарието ваше и на вашиот народ и со
истата истрајност на духот, со којашто поднесовме сé што помина, сега да испитаме што ќе ни донесе судбината. А мене во вечноста ќе ме прослави или славна победа, или пропаст’ “. (ДАРЕЈ НЕ УПОТРЕБУВАЛ ПОИМИ ГРЦИ, ГРЦИЈА, Р.И.)
Сé она што го нема кај античките автори, сé било на тн.Квинт Куртиј Руф.
„9. Додека Дареј го зборувал ова, сознанието за блиската опасност ги исполнил со ужас срцата и душите на сите; никој не дал никаков совет, ниту се слушнал
глас од некого, се додека Артабаѕ, најстариот од пријателите, за кого порано беше
кажано дека бил гост на Филип, рекол: ‘Ние, облечени во најскапоцена облека и украсени со најубаво оружје, ќе го следиме кралот во битката со мисла и надеж во победа,но нема да се откажеме ни од смртта’.Останатите со одобрување го прифатиле
ова слово. Но Набарѕан, кој мислел исто како и Бес, склопиле сојуз за дотогаш нечуен злостор и одлучиле со војниците над кои командувале да го фатат и да го стават во окови својот крал со таа цел,ако Алексанар ги стигне,да му го предадат кралот и со тоа да се здобијат со наклоноста на победникот, надевајќи се дека ќе добијат голема награда за тоа што го фатиле Дареј;ако пак им успее да избегаат од Александар,да го убијатДареј,да ја приграбат кралската власт и да ја возобноват војната.
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Бидејќи долго размислувале за ова убиство, Набарѕан, поготвувајќи се да ја
оствари оваа цел, рекол: ‘Знам дека ќе искажам една мисла што тебе нема многу да
тие се допадне да ја слушнеш, но и лекарите исто така со жестоки лекови ги лечат
тешките болести, и кормиларот, кога се плаши од бродолом,го спасува она што може, а останатото го фрла в море. Јас сепак те советувам, не да си создадеш штета
туку како да си ја сочуваш кралската власт со разумна одлука. Ние сега влегуваме
во војна, иако боговите не ни се наклонети, а твојата жестока судбина не престанува да им нанесува несреќи на Персијците. Ќе треба сé одново да се започне и со нови знамења. Предај ја врховната власт и команда на некој друг, кој само толку долго ќе се наречува крал, додека непријателот не ја напушти Азија. Потоа, кога ќе
стане победник, тој ќе ти го врати кралството. Разумот укажува дека тоа ќе се случи за кусо време. Бактра сé уште е негибната; под твоја власт се Индите и Саките.
Има толку народи, толку илјадници пешаци, толку коњаници веќе се подготвени за
возобновување на војната, така што сега имаме поголема сила, одошто онаа што се
исцрпе. Зошто како ѕверови да паѓаме во пропаст, ако тоа не е нужно ? Особина на
храбрите луѓе е поскоро да ја презираат смртта, одошто да го мразат животот. Често, од одбивност кон работата, мрзливците се доведуваат себеси до презир; но доблеста не пропушта ништо, а да не го испита. Затоа, ако се упатиме кон Бактра, којашто е најбезбедно засолниште, да го поставиме таму времено за крал управителот
на таа област Бес. Откако ќе се средат работите, тој ќе ја врати доверената власт на
вистинскиот крал’.
Не е чудно што Дареј не се воздржувал, иако сé уште не било јасно колкав
злостор се крие зад нечесните зборови. И така, тој рекол: ‘Гнасен робе, најде најпогодно време кога да го откриеш својот злостор !’ Тогаш ја извлекол сабјата и се чинело дека ќе го убие, да не го спречиле Бес и Бактријците, кои божем сакале да го
смират, а всушност имале намера да го оковаат во пранги, доколу тој продолжел да
биде бесен. Во меѓувреме Набарѕан се измолкнал, а наскоро и Бес; следејќи го- четите, со коишто командувал; тие заповедале нивните одреди да се одделат од останатата војска, со намера да ја исполнат својата замисла. Артабаѕ, со зборови соодветни на постојаната состојба, почнал да го смирува Дареј, предупредувајќи го
на условите и времето; нека ја поднесе рамнодушно глупоста и заблудата на кој било од неговите луѓе; го убедувал дека настојувањето на Александар е тешко, дури и
ако сите му се покорат; што ќе се случи, ако тие, следејќи го во бегството, се отуѓат
од својот крал ? Дареј со тешко срце го послушал Артабаѕа, па иако веќе бил одлучил да го крене логорот, сепак бидејќи сите биле вознемирени, останал на истото.
Но поразен од жалост и очајание, се затворил во својот шатор.
Во логорот, каде што сега веќе никој не командувал, имало различно расположение; не се одлучувало заеднички, како порано. Патрон, водачот на Грците, заповедал неговите луѓе да го земат оружјето и да бидат спремни да ги следат неговите заповеди; Персијците се раздвоиле.Бес бил со Бактријците и се обидувал да ги
привлече Персијците кон себе, укажувајќи им на Бактра и на богатствата на својата
област, а истовремено потсетувајќи ги на опадностите што им претстојат на оние,
што ќе останат. Речиси сите Персијци зборувале со ист глас, дека е грев да се напушти кралот. Меѓутоа Артабаѕ веќе ги вршел должностите на главен заповедник. Тој
не престанал да ги обиколува шаторите на Персијците, да ги бодри, да ги убедува,
час поединечно, час сите заедно, пред да стане сосема јасно дека ќе го направаат
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тоа што тој ќе им заповеда. Исто така тешко го убедил Дареј да земе храна и да покаже храброст како крал. (Персиските имиња завршувале на с, Р.И.)
10. А Бес и Набаѕан, потпалени од страста за кралската власт, одлучиле веќе
да го извршат злосторот што го замислиле. Но додека Дареј е сé уште жив, тие сé
уште не можеле да се надеваат на голема воена сила. Зашто кај оние племиња
величието на кралевите е исклучително. Тие се собираат дури и кога ќе се спомне
неговото име и го почитуваат и во среќа и во несреќа. На безбожните души надеж
им давала областа со којашто управувал Бес; на оваа област ниедна друга кај тие
племиња не и била рамна по оружје и луѓе, како ни по просторот на теренот. Таа
заземала една третина од Азија;множеството млади луѓе се изедачувале со она, што
војските на Дареј го изгубиле. Поради тоа, тие не го презирале само Дареја туку и
Александар, надевајќи се дека ќе имаат доволно сили да ја востановат власта, само
ако успеат да ја завладеат таа област.
Откако опстојно размислиле за сé, одлучиле со помош на бактријските војници, кои им биле во сé покорни, да го заробат Дареј и да пратат гласник кај Александар да му соопшто дека тие го чуваат Дареја; ако тој со презир се однесе кон нивното предавство, а токму од тоа и се плашеле, тогаш тие ќе го убијат Дареј и со
војската од своите племиња ќе се упатат во Бактра. Но Дареј не можел да биде заробен јавно, зашто многу Персијци ќе му пружеле помош на кралот. Тие исто така
се плашеле и од верноста на Грците. И така, она што не можеле да го постигнат со
сила, се обиделе да го направат со итрина. Одлучиле да се преправаат дека се кајат
поради тоа што сакале да се отцепат и да се извинат кај кралот за својата заблуда.
Во меѓувреме пратиле луѓе да ги разбунтуваат Персијците; нив ги придобиле час
давајќи им надеж, час со застрашување;им зборувале дека главите си ги изложуваат
на пропаст, дека се вовлекуваат во гибел, додека Бактра е отворена за нив и ќе ги
прифатат, давајќи им богатства што тие не можат ни да ги замислат.
Додека тие така дејствувале, пристигнал Артабаѕ, или по заповед на кралот,
или по сопствена волја, потврдувајќи им дека Дареј се смирил со нив и дека тие кај
кралот повторно го имаат истото место на пријателство. Овие плачејќи почначе да
им се правдаат, час да се извинуваат, час да го молат Артабаѕа да им даде подршка
и да ги пренесе нивните молби. Така поминала ноќта, а пред зората, Набарѕан и бактријските војници дошле во предворјето на кралскиот шатор, криејќи го тајниот
злостор под плаштот на секојдневните обврски. Дареј дал знак за поаѓање и според
старинскиот обичај седнал во кочијата. Набарѕан и останатите убијци паднале на
земја, се воздржувале и му искажале почит на оној когошто малку подоцна намеравале да го стават во окови, па дури и пролејале солзи за да му го искажат својето
покојание; дотаму престорувањето му е својствено на човечкиот характер. Потоа,
покорно молејќи се, го убедиле Дареј,кој по природа бил простодушен и мек човек,
не само да им поверува во она што му зборувале туку го натерале и да се расплаче.
Дури ни тогаш тие не се покајале за смислениот злостор, иако гледале каков крал и
човек лажат. А оној, безбеден од опасноста што му се заканувал, побрзал да избега
од рацете на Александар, од кого единствено се плашел. (х=к, карактер, Р.И.)
11. А водачот на Грците Партон им препорачал на своите да си го стават оружјето што пред тоа го носеле со товарот и да бидат подготвени за секоја негова заповед. Самиот тој ја следел кочијата на кралот, очекувајќи можност да зборува со
него; зашто тој го претчуствувал злосторот на Бес. Но Бес, плашејќи се од тоа, по-
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скоро како чувар одошто придружник, не се одадалечувал од кочијата. Патрон долго се двоумел и често бил одвлекуван со разговор; колебајќи се меѓу верноста и
стравот, постојано гледал во кралот. Кога овој најсетне го свртел погледот, му заповедал на евнухот Бубак, кој бил меѓу најблиските што ја следеле кочијата, да го
праша дали сака нешто да му каже. Патрон одговорил дека навистина сака да зборува со него, но насамо, без сведоци. Дареј му заповедал да му пријде поблиску без
толкувач,зашто Дареј го знаел грчкиот јазик. ‘Кралу’ рекол Патрон, ‘од педесет илјади Грци останавме малкумина, но сите сме придружници на твојата судбина; исти
сме и во оваа положба, какви што бевме кога ти беше во полна моќ; која земја и да
избереш, ние таму ќе одиме како во своја татковина и домашно огниште. Твојата
среќа не врза нас со тебе. Во таа верност те колнам, постави го твојот шатор во нашиот логор и допушти ние да бидеме твои телохранители. Ние ја изгубивме Грција,
за нас не постои никаква Бактра; сета надеж ни е во тебе, но како среќа да ја имавме и во останатите. Не можам повеќе да зборувам. Јас, туѓинец и инороден, не би
барал да бидам твој телохранител, да верувам дека некој друг би можел да биде подобар’ “.
На стр. 143 се наведе мозаикот, дека не постоел новиот јазик коине.
Квинт Куртиј Руф истакна: „Дареј му заповедал да му пријде поблиску без
толкувач,зашто Дареј го знаел грчкиот јазик. ‘Кралу’ рекол Патрон, ‘од педесет илјади Грци останавме малкумина“.Бидејќи се говори за толкувач на говорни разлики
на еден ист варварски=пелазгиски=тн.словенски, а не преведувач на расни јазици,
тогаш хеленскиот јазик бил варварски=пелазгиски=тн.словенски. Пак, Хелените во
Јонија биле Варвари, истоветно како Македонците. Херодот пиши дека „Пелазгите
говореле со варварски јазик“. Платон во „Критија“ говори за јазикот на „варврите“,
кои уште во негово време говореле со „варварски јазик“. За Јустин „Македонците
биле со потекло еден пелазгиски народ“. За Херодот „Елада порано се нарекувала
Пелазгија“...„народот во Атина и Атика бил пелазгиски“. Според Тукидид, „сега се
нарекувала Елада“. Значи, Хелените и Македонците биле ист народ со ист јазик.
„Бес, иако не знаел грчки, но бидејќи совеста не му била чиста, верувал дека Патрон го поткажал; кога преведувачот му ги пренел кажувањата на Гркот, исчезнало секакво сомневање. Дареј пак, колку што можело да му се види од лицето,
воопшто не бил исплашен и почнал да го распрашува Патрона, која е причината за
советот што му го дава.Оној, сметајќи дека не смее повеќе да одлага, му рекол: ‘Бес
и Нарбаѕан прават заговор против тебе во последниот миг на твојата судбина и живот. Овој ден ќе биде последен или за убијците, или за тебе’.И Патрон заслужил голема слава за спасувањето на кралот. Нека се потсмеваат оние коишто се убедени
дека човечките работи се одвиваат и стануваат случајно; јас верувам дека тоа се
случува според некоја вечна востановеност и закон, којшто е во врска со некоја
скриена и однапред одредена причина. Дареј му одговорил дека, иако му е позната
верноста на Грците, тој сепак никогаш нема да остапи од своите соплеменици; дека
нему му е потешко да казни некого, одошто да биде изневерен; и, што и да донесе
судбината, тој повеќе сака да го претрпи тоа меѓу своите, одошто да стане пребегалец. Ако неговите војници не сакаат тој да биде здрав и жив, тогаш тој и така веќе
доцна оди во пропаст. Патрон, откако изгубил надеж дека ќе го спаси кралот, се вратил кај оние на коишто им бил началник, готов да претрпи сé поради верноста кон
кралот“.
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Квинт Куртиј Руф вели: „Бес, иако не знаел грчки“. Хеленскиот бил пелазгиски јазик на белата раса, а ваков бил староперсискиот. Новоперсискиот бил дворасен јазик меѓу староперсиски и арамејскиот дворасен јазик на Пелазги и Семити.
Следи: „верувал дека Патрон го поткажал; кога преведувачот му ги пренел
кажувањата на Гркот“. Значи, толкувач на еден ист јазик, а преведувач на дворасен.
„12. А Бес веќе презел сé да го убие кралот. Но од страв дека нема да ја добие наклоноста на Александар, ако не му го предаде жив, ја одложил одлуката за
злосторот за следната ноќ; почнал божемно да им благодари на боговите што Дареј
мудро и претпазливо ги избегнал замките на вероломниот човек, кој веќе ја очекувал наградата од Александар. Неговиот дар на Александар ќе биде тоа, што ќе му ја
принесе главата на кралот. И така, воопшто не е чудно, зошто човек, кој се поведува од тоа што ќе добие за награда, може сé да се направи; без деца, без домашно огниште, изгнаник во целиот свет, тој го менува господарот и непријателот при првиот случај што ќе му се укаже. Потоа, кога се правдал и ги повикувал како сведоци
за неговата верност таковинските богови, Дареј го гледал со сочуство, но воопшто
не се сомневал дека е вистина она што Грците му го кажале. Работата стигнала дотаму,што подеднакво било опасно да не им се верува на своите, колку и да биде измамен од нив. Имало триесет илјади луѓе, од чијашто непостојаност и готовност за
злостор се плашел. Патрон имал четири илјади на коишто, да им го доверил својот
спас, откако ќе ја осудел вероломноста на своите соплеменици, ќе се чинело дека
со тоа им пружа оправдување за убиството. Поради тоа повеќе сакал да биде незаслужено повреден, одошто со право. Сепак, кога Бес му се правдал во врска со договорот за заговор, му одговорил дека тој подеднакво ја познава справедливоста на
Александар колку и неговата храброст, и дека се лажат оние кои од него очекуват
награда за предавство; дека никој нема да биде пожесток одмазник од него за прекршената верност. Веќе се ближела ноќта, кога Персијците, како што имале обичај,
го оставиле оружјето и се распрснале да донесат она што е неопходно од соседното
село. Бактријците, како што Бес им заповедал, стоеле под оружје.
Во меѓувреме, Дареј заповедал да го викнат Артабаѕа и откако му изложил
што сé му кажал Патрон, Артабаѕ веќе не се сомневале дека кралот треба да
премине во логорот на Грците, а Персијците, кога ќе се објави за опасност, ќе го
следат таму. Препуштен веќе на својата судбина, Дареј не прифаќал ниеден разумен совет, дури ни таа единствена помош во таа положба. Го прегрнал Артабаѕа, зашто го гледал за последен пат.И двајцата се расплакале и кралот му заповедал да си
замине од кај него; потоа си ја замотал главата, за да не го гледа како си заминува
со плачење, како да го гледа од клада и се фрлил на земја. Тогаш неговите телохранители, кои требало да се грижат за безбедноста на кралот и по цена на опасност по својот живот, се разбегале, зашто поверувале дека веќе се приближуваат вооружениците; тие мислеле дека нема да им бидат рамни ако се судрат со нив. Тогаш во шаторот настанал пустош; останале само неколку евнуси, бидејќи немале
каде да заминат; само тие стоеле околу кралот. А тој ги отсранил сите присутни и
долго сам размислувал за ваква или онаква одлука. Веќе ја бил намразил осаменоста, што малку пред тоа ја посакувал како утеха, па заповедал да го повикаат Бубак.
Кога го видел му рекол: ‘Одете и погрижете се само за себе, зашто вие до крај, како
што и наликува, ја искажавте приврзаноста кон вашиот крал. Јас овде ќе ја чекам
одлуката за мојата судбина. Можеби се чудиш што не си го прекратувам животот,
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но јас повеќе сакам да умрам како жртва на туѓ злостор, одошто на сопствениот’.
По овие зборови евнухот со плач го исполнил не само шаторот туку и целиот логор. Потоа во шаторот влегле и други, си ја раскинале облеката и со варварски жалбени риданија почначе да го оплакуваат кралот. Персијците, кога викотот стигнал и
до нив, стаписани од страв не се осмелувале да го земат оружјето, за да не наидат
на Бактријците, а не можеле да останат ни спокојни, за да не се чини тие го напуштиле кралот. Низ целиот логор, којшто останал без водач и без заповедништво, се
разнесувале разноразни викотници. (Бубак=Бубак=буба к, Р.И.)
Луѓето на Бес и Набарѕан им јавиле дека кралот се самоубил; ги измамил
плачот. Тие ги потерале коњите и дојавале во придружба на оние што биле одбрани
да им помогнат на злосторот. Кога влегле во шаторот, евнусите кажале дека кралот
е жив, а тие заповедале да го фатат и да го стават во окови. Кралот, кој малку пред
тоа се возел во кочијата, заштитуван со добрите знамења од боговите и со сите свои
почести, без учество на никаква надворешна сила, сега, како пленик на своите робови, бил поставен на една нечиста кола, покриена отсекаде со кожи. Имотот и богатството на кралот биле ограбени, како божем според военото право; натоварени
со плен, здобиен преку најстрашен злостор, се дале во бегство.Артабаѕ,со оние што
му се покорувале на кралот и со грчките војници, се упатиле кон Партија, сметајќи
дека сé друго е побезбедно, одошто да ги гледа убијците. Персијците,оптоварени со
ветувањата на Бес, а најмногу поради тоа што немало никој друг кого би можеле да
го следат, се сојузиле со Бактријците и на третиот ден го стигнале нивниот одред.
Судбата одеднаш измислила нова шега, па да не му се одземе сосема почеста на кралот, го оковале Дареја во златни вериги. Непознати луѓе го терале добитокот; ако
биле прашани за нешто, тие не можеле ништо да одговорат. Чуварите оддалеку ги
следеле нив.
13.Кога Александар слушнал дека Дареј тргнал од Екбатан,го напуштил патот по којшто се бил упатил кон Медија и побрзал да го гони бегалецот. Дошол до
Табас,а тоа е граничен град во Парајтакена.Таму бегалците му кажале дека Дареј со
најголема брзина се упатил кон Бактра. Посигурни податоци добил од Вавилонецот
Багистан: тој му потврдил дека кралот не е заробен, но дека е во опасност да биде
убиен или ставен во окови. Кралот ги собрал војсководците и рекол: ‘Ни престои
многу голема задача,што треба да се сврши за многу кусо време.Дареј или е расчинет од неговите,или убиен.Нашата победа е во неговото тело,но за таа работа ќе треба многу бргу да дејствуваме’. Сите заедно воскликнале дека се готови да го следат и дека нема да штедат ни труд, ни опасности. Тогаш тој веднаш го повел одредот
не на пат туку поскоро во трк,не давајќи им на војниците ни ноќна починка за освежување од дневниот напор.Така поминал петстотини стадии и стигнал во едно село,каде што Бес го фатил Дареј.Таму го фатил Мелона,кој бил преведувач на Дареј.
Тој, бидејќи бил болен, не можел да го следи одредот и кога бил фатен набрзина од
кралот, се преправал дека е пребегалец. Александар од него разбрал што се случило. Но на истоштените војници им бил нужен одмор. Затоа тој одбрал шест илјади
коњаници, кон кои приклучил уште триста таканаречени димахи; овие на плеќите
носеле потешко оружје, но обично јавале на коњи; кога положбата и местото го барала тоа, тие се бореле и како пешадиски строј“. (Димахи=ди махи, х=к, Р.И.)
Се говори за „преведувач на Дареј“, а новоперсискиот бил дворасен јазик на
Белци (Пелазги) и Црнци (Семити). Веќе во книгава на стр. 151 стои за преведувач.
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„Додека Александар ги подготвувал овие работи, кај него дошле Орсил и
Митракен. Тие биле згрозени од злосторот на Бес и пребегале кај Александар; му
соопштиле дека Персијците се на оддалеченост од петстотини стадии и дека тие самите ќе му го покажат покусиот пат до нив. На кралот му причинило задоволство
доаѓањето на овие пребегалци. И така, штом се свечерило, под нивно водство со
лесно наоружена чета коњаници тргнале по посочениот пат; Александар заповедал
фалангата, колку што може поскоро, да ги следи. Тој настапувал во квадратен боен
ред и управувал така што првите редови можеле да се соединат со последните. Поминале триста стадии, кога во пресрет им дошол Брокубел,синот Маѕај,кој некогаш
бил управител на Сирија. Тој сосема се изјаснил како пребегалец и соопштил дека
Бес се наоѓа на оддалеченост од околу двеста стадии, дека неговата војска е растурена, во безредие и сосема непретпазлива; се чини дека се упатил кон Хирканија.
Ако Александар побрза, ќе ги стигне така растурени. Му кажал дека Дареј сé уште
е жив. Пребегалецот на Александар, кој и инаку брзал, му ја поттикнал желбата да
го стигне. И така, ги подбуцнал коњите со мамузите и настапувал во трка без ред.
Веќе почнал да се слуша топотот на непријателите кои се движеле,но облак од прав
ги спречувал да ги видат. Александар малку го подзапред одот, додека правот се
слегнал. Варварите веќе ги виделе нив, а и тие го забележиле одредот што се оддалечувал. Да имал Бес исто толку храброст за битка, како за злосторот, силите воопшто не би биле рамносилни, зашто варварите предничеле и по број и по сила; кон
тоа, требало да се судрат бодри и свежи војници со истоштени. Но името на Александар и неговата слава биле од пресудно значење во оваа војна и токму тоа ги престрашило и ги натерало во бегство варварите.
Бес и останатите учесници во овој злостор ја следеле колата на Дареј; почнале да го наговараат да јавне коњ и со бегство да му се измолкне на непријателот.
Дареј тврдел дека има богови-одмазници и надевајќи се за доблеста на Александар,
одбивал да ги поддржува убијците. Тогаш тие, разгневени, фрлиле копја кон кралот
и го оставиле така прободен со многу рани. Го ранувале исто така и добитокот, за
да не може да оди понатаму, а убиле и два- три роба кои го придружувале кралот.
Откако го направиле овој злостор, за да ги избришат трагите на своето бегство, Набарѕан се упатил во Хирканија, а Бес во Бактра, со мала коњичка придружба. Варварите, напуштени од војсководците,се распрснале каде кого го водела надежта или
стравот. Само петстотиниу коњаници се собрале, иако сé уште не биле сигурни дали е подобро да се спротистават или да бегаат.
Александар,кога разбрал за двоумењето на непријателот,напред го испратил
Никанора со дел од коњаниците да им го спречи бегството; самиот тој со останатите одел по него. Тогаш биле убиени околу три илјади варвари кои давале отпор; останатата војска била водена како добиток, без да биде гибната, зашто кралот заповедал да се воздржат од убивања. Немало ниеден од заробените кој можел да ја покаже колата на Дареј; поединци пребарувале сé што ќе најделе, па сепак немало ни
трага од бегство на кралот. Александар брзал со одвај три илјади коњаници. Оние
што побавно го следеле, наидувале на цели одреди бегалци. Одвај е за верба ако се
каже дека имало повеќе заробеници, одошто оние што ги заробиле. Судбата дотаму
им го истиснала сиот осет на престрашените војници, така што ниту го забележувале своето множество, ни малубројноста на непријателот. Во меѓувреме добитокот
што ја влечел колата Дареј, бидејќи никој не го водел, се оддалечил од воениот пат
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и така лутајќи четири стадии застанал во некоја долина, истоштен од жегата и од
раните.Во близина имало извор,до којшто дошол Македонецот Полистрат, и тој измачен од жед; изворот му го покажале тие што знаеле за него. Кога со шлемот зграбил вода, ги здогледал копјата забодени во телото на добитокот којшто веќе бил на
умирање. Зачуден што добитокот е прободен, а не одведен тој слушнал стенкање на
полужив човек.И така, како што обично бива со човечкиот характер, посакал да види што има во колата;ги тргнал кожите со коишто била покриена колата и го нашле
Дареја прободен со многубројни рани; имено, кралската облека и златните вериги
со коишто бил окован од убијците го отклониле сомнението.
Дареј знаел грчки јазик и им бил благодарен на боговите, што после толку
многу несреќи и тоа толку тешки, сепак му се смилувале со оваа утеха; имено,да не
го испушти последниот здив сосема осамен. И така тогаш рекол: ‘Човече, кој и да
си, те молам и те колнам во заедничката човечка судбина, од која, еве гледаш, не се
изземени ни најголемите кралеви, однеси му ги на Александар овие мои пораки;
ништо од оние несреќи, и тоа најтешките што ги преживеав, дури и ваквиот крај на
мојата последна неволја, ништо толку тешко не ми се случило како ова едново- што
по толку многуте заслуги кон милостивиот победник, сега морам да умрам како
неблагодарник. Но ако кај боговите има некаква сила за последниот завет на несреќниците и ако некое помилостово божество ги услиши моите молитви, искажани
со овој последен здив, Александар, среќен и здрав, далеку од допирот на мојата судба, одбегнувајќи ја зависта на боговите, нека го помине својот славен век на престолот на Кир; согласно со својата доблест, нека им даде место кај себе на мојата
мајка и на моите деца, што тие со својата верност и покорност ќе ја заслужат. А моите убијци нека ги стигне заслужена гибел, што Александар ќе ја определи, ако не
од милосрдие кон несреќниот крал, тогаш секако од омраза кон злосторите и да не
останат неказнети, зашто тие ќе го прават истото и кон други кралеви, па дури и
кон него’. Потоа, бидејќи го измачувала жед, малку се окрепил со водата што му ја
донел Полистрат и рекол: ‘Значи, покрај толкуте многу несреќи, требаше да ми се
случи и оваа, последнава, да не можам да му искажам благодарност на оној што ја
заслужи. Но Александар ќе ја искаже и ќе му вратат боговите’. Потоа ја пружил десницата и заповедал да му биде донесен на Александар, како залог на неговата кралска верност; потем, го фатил за рака Полистрат и ја испуштил душата“.
Квинт Куртиј Руф пиши: „Дареј знаел грчки јазик“. Овој бил хеленски, а Хелени биле како Пирати жителите на Елада и како Варвари во Јонија. Пак, во Елада
постоела Атика, Пелопонес... Во 15 век н.е. Склавините на Пелопонес имале говор
како Склавините на Либек во Германија.Значи, склавински=тн.словенски. Овој бил
само варварски=пелазгиски.За руските и други автори пелазгискиот бил словенски:
Престол=пре стол; Апостол=а Постол=по стол; Апотека=а по тек-а, Болон:
Апостол=Пела, пело=бело, опело било во могила, како свечен чин во бела одежда.
„Не е сосема сигурно дали Александар пристигнал овој сé уште бил жив. Но
сосема е сигурно дека, кога разбрал за бедниот крај на најмоќниот крал, пролеал
многу солзи, ја симнал веднаш од себе хламидата36, го покрил телото и заповедал
со големи почести, подготвен, да биде одведен кај неговите и според обичајот на
Персијците да биде погребан во гробиштата на неговите претци. Авероломството
на луѓето, од коишто Дареј, за врвните доброчинства што им ги беше пружил, до36

вид облека.Дополна:хламида=клам прво лице еднина; клаи=клај битолски;+ в = клави + с=склави.
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живеал толку свиреп крај, иако по својата природа е ужасно и проклето, со извонредна срамота го покажала за потомството верноста на еден пес, којшто единствено
остана покрај Дареј, кога бил напуштен од сите свои блиски; песот останал исто толку милостив кон него и кога умирал, како што бил кога овој бил жив.
Ваков крај на животот му додели судбата на оној, за кого што се сметало за
навреда, ако не биде поздравен како крал на кралевите и роднина на боговите. Така
со голема уверливост се докажа дека никој не е изложен на ударите на судбината,
одошто оној што бил обдарен со многубројни наслади од неа, и тој нејзиниот јарем
ќе мора да го прифати на целиот свој врат“.
Се истакна името Полистрат=поли страт=с трат: с=само тн.словенско и трат
=трат; Бес=бес, беса. Пак, Беси било тракиско племе,до реката Марица и планината
Родопи, кај Херодот Сатри, Сотри. Според Вајганд, Источните Римјани ги избирале
најдобрите војници меѓу Бесите. Императорот Маркијан бил Бес, на Лав I надимок.
КНИГА ШЕСТА
„1. Додека сето ова се случувало во Азија, не било спокојно ни во Грција ни
во Македонија. Во тоа време кај Лакедајмонците владеел Агид, синот на Архидам,
кој, бидејќи им помогал на Персијците, бил убиен истиот ден кога Филип ги победил Атињаните кај Хајронеја Тој му завидувал на Александра на храброста и ги
поттикнувал своите сограѓани, Грција повеќе да не го поднесува ропството на Македонците и дека, ако навреме не се погрижат, и нив ќе ги снајде истото. Значи, ќе
треба да се погрижат, додека Персијците сé уште имаат сила да се спротиставаат;
ако тие бидат подјармени, напразно ќе им биде сеќавањето на дедовската слобода,
наспроти таа огромна сила. Поттикнувајќи ги така, демнел прилика да крене војна.
Охрабрени од успехот на Мемнон, решиле да се здружат со него, но бидејќи тој, и
покрај успешните почетоци, рано умрел, тие сепак продолжиле да работат на тоа“.
Била Македонија и Елада со својата Херонеа=х еронеа=е ронеа: Арон=а рон.
„Агид отишол кај Фарнабаѕ и Автофрадат и успеал да издејствува од нив трисесет сребрени таленти и десет триреми; тој овие кораби му ги испратил на брата
си Агесилај за да отплови на Крит, чиишто жители биле разединети, едни наклонети кон Македонците, а други кон Атињаните. Исто така биле пратени пратениците
кај Дареја, за да бараат поголема воена помош и повеќе кораби. Поразот кај Ис, кој
се случил во меѓувреме, воопшто не ги одвратил од нивните намери туку дури тоа
им помогнало, зашто додека Александар, бидејќи бил зафатен гонејќи го Дареја од
ден на ден во сé подалечни места, по оваа битка голема множество наемници избегале во Грција. Осум илјади луѓе од нив Агид ги довел, плаќајќи ги со персиски
пари и со нивна помош повторно го зазел Крит.
Потоа, кога Мемнон, кој бил испратен од Александар во Тракија, ги убедил
варварите да се одметнат а поради тоа Антипатар од Македонија довел војска за да
го спречи тоа, Лакедајмонците бргу ја исползувале погодноста на моментот, го придобиле на своја страна целиот Пелопонес, со исклучок на некои градови, и откако
составиле војска од дваесет илјади пешаци и две илјади коњаници, на Агид му ја
доверил врховната команда. Кога разбрал за ова, Антипатар под сите можни услови
ја прекинал војната во Тракија, бргу се вратил во Грција и собрал помошни чети од
пријателските и сојузничките градови. Кога се собрале овие, оваа војска броела че-
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тириесет илјади војници. Дури и од Пелопонес стигнал еден силен одред. Но бидејќи Антиптар знаел дека нивната верност е сомителна, го притаил сомнежот и им
благодарил, што дошле да го бранат од Лакедајмонците; им рекол дека за ова ќе му
пише на кралот, кој, кога ќе дојде време, ќе им искаже благодарност; дека тој во
моментот нема потреба од повеќе војска. И така тие се вратиле во татковината, исполнувајќи ја својата обврска кон Сојузот. Потем тој испратил гласници кај Александар да го известува за немирите во Грција. Тие го стигнале кралот дури кај Бактра, откако во меѓувреме во Аркадија работата веќе била завршена со победа на
Антипатар и гибелта на Агид“. (Аркад...=а ркад=ракад=ракат, мечката ракати, Р.И.)
Квинт Куртиј Руф пиши: „Лакедајмонците...И така тие се вратиле во татковината, исполнувајќи ја својата обврска кон Сојузот“. Само тој не кажува дека тој
Сојуз се борел за Пенхеленската идеја. Следи имало само Хелени, никако Грци.
„Кралот, кога разбрал за бунтот на Лакедајмонците, проценил што може да
направи, оддалечен на толку големо растојание. Заповедал Амфотер со кипарските
и фојникијските кораби да отплови кон Пелопонес, а Менет до морето да донесе
три илјади таленти, за да може одблизу да му ги достави парите на Антипатар, зашто знаел колку пари му требало. Имено, тој точно проценил колку големо значење ќе има смирувањето на овој бунт за севкупното негово дело; потоа, откако ја примил веста за победата, споредувајќи ја оваа битка со своите, на шега велел дека
тоа била битка со глувци. Впрочем, во почетокот на оваа војна, Лакедајмонците
имале успех. Во судирот кај Кораг, а тоа било една македонска тврдина, тие излегле како победници. Гласот за овиој успех ги натерал оние кои со двоумење ја очекувале судбината да се приклучат кон нивниот сојуз. Од елејските и ахајските градови, единствено Пелена го одбила нивниот сојуз, а со Аркадија, Мегалопол им
останал верен на Македонците поради споменот на Филип, од кого виделе само добрини. Но и овој град, кога бил опсаден, за малку ќе се предадел, да не им дошол
најсетне на помош Антипатар. Тој, кога го споредил својот логор со другиот логор
и кога видел дека тој и по бројноста на војниците и по опремата е понадмоќен, одлучил веднаш да доведе одлучна битка; Лакедајмонците ја прифатиле битката.
Така се разгорела битката, која многу и наштетила на Спартанската држава.
Зашто, кога ја довеле војската во теснините на месноста во којашто се бореле и поверувале дека тука множеството на непријателот нема да му биде од голема полза,
тие со многу храброст нападнале, а Македонците многу поупорно им се спротиставиле; тогаш се пролејало многу крв. Но бидејќи Антипатар одвреме навреме праќал
свежи чети како поткрепа на своите изморени војници, бојниот ред на Лакедајмонците бил разбиен и тие малку по малку се повлекувале. Кога го видел ова Агид, со
кралската кохорта, којашто била составена од најхрабри војници37, се втурнал во
средината на битката, погубил многумина од оние што поупорно се спротиставувале и разбил голем дел од непријателите. Победниците почнале да бегаат, и додека
гонителите ги дотерале до рамината,многумина од нив загинале.Но штом излеле на
место каде што можеле да застанат, битката се биела со изедначени сили. Сепак кралот најмногу се истакнувал меѓу сите и тоа не само со оружјето и ставата туку и
со храброста, а во тоа единствено не можел да биде победен. Тој бил напаѓан од сите страни, од напред, од назад; долго мавтајќи со оружјето, едни копја задржувал со
штитот, други одбегнувал со телото, сé додека не бил ранет во бедрото и пролеал
37
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многу крв, што го принудило да го напушти бојното поле. Неговите војници го ставиле на штит и бргу го однеле во логорот, зашто тој тешко ја поднесувал болката
од раната.
Но,Македонците не ја напуштиле битката и веднаш штом им се придружила
можност да заземат поудобна положба од непријателот, ги збивале своите редови и
се спротиставале на непоријателскиот боен ред што се нафрлал врз нив. Се зборува
дека не се памети за некоја друга толку жестока битка. Војската на два народи, најславни во војувањето, се бореле меѓу себе со подеднаква воена среќа. Лакедајмонците ја бранеле старата слава, а Македонците- новата. Оние се бореле за слобода, а
овие за господарење. На Лакедајмонците им недостасувал кралот, а на Македонците простор. Толку променлива воена среќа и тоа само во еден ден на двете страни,
час ја зголемувала надежта, час стравот, како самата судбина намерно да го изедначувала натпреварот меѓу најхрабрите луѓе. Впрочем, и теснината на просторот, на
којшто се водела битката, не допуштала да се напаѓа со сите сили. Повеќемина само ја набљудувале битката одошто влегувале во неа, а оние, што биле вон досегот
на копјата, со викот постојано ги бодреле своите.
Сепак, бојниот ред на Лакедајмонците почнал да слабее, зашто од пот одвај
можеле да ги држат лизгавото оружје, и затоа почнале да се повлекуваат, а бидејќи
непријателот натиснувал, почнале дури отворено да бегаат. Победникот ги гонел
распрснатите бегалци и откако во трк го преминал сиот простор,што го држел лакедајмонскиот боен ред, го гонеле и самиот Агид.Тој,кога видел дека неговите бегаат
и дека непријателите се сосема близу, заповодал да го спуштат од штитот; откако
испитал дали силата на неговото тело е рамна на неговата духовна сила и кога почуствувал да ја губи снагата, клекнал на колена, го ставил шлемот, па заштитувајќи
го телото со штитот, со десница почнал да мавта со копјето; почнач да го повикува
непријателот, ако има некој што ќе се осмели нему, така легнат, да му го одземе
оружјето како плен. Не се изнашол никој да се судри со него гради в гради. Оддалеку го напаѓале со копја и стрели, а тој ги враќал назад кон непријателот, сé додека едно копје не се забодело во неговите голи гради. Кога го извадиле копјето од
раната, тој изгубил снага, ја наведнал главата и ја потпрел малку на штитот; потоа
подеднакво губејќи и крв и здив, паднал врз оружјето и умрел. Од страната на Лакедајмонците загинале пет илјади и триста,а од Македонците не помалку од илјада;
впрочем, освен ранетите, одвај некој се вратил во логорот.
Оваа победа не ја скршила само Спарта и нејзините сојузници туку и сите
други кои очекувале успех од војната.Антипатар не се излажал дека лицата на оние
што му честитале не ги искажуваат нивните вистински чуства, но бидејќи сакал да
ја заврши војната, морал да допушти да помислат дека го излажувале. Иако бил задоволен со победата, сепак стравувал од зависта, зашто на себе презел поголема задача, одошто можел да преземе како префект. Бидејќи Александар сакал непријателите да бидат победени, тој длабоко во себе бил незадоволен што Антипатар победил, сметајќи дека со тоа се одзема нешто од неговата сила. Затоа Антипатар, бидејќи добро го познавал неговиот характер, по победата не се осмелил сам да дејствува туку го прашал собранието на Грците што треба да се прави.Од ова собрание Лакедајмонците го постигнале само тоа, да им биде допуштено да пратат пратеници
кај кралот, а жителите на Теген, освен предизвикувачите на бунтот, сите што се одметнале добиле прошка. На Ахајците и Ајтолците им било наложено да дадат сто и
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дваесет таленти на жителите на Мегалопол, чијшто град бил опколен од одметниците. Ваков бил исходот на војната што ненадејно избувнала, но сепак завршила
пред Александар да го победи Дареја кај Арбела“.
Квинт Куртиј Руф пиши: „по победата не се осмелил сам да дејствува туку
го прашал собранието на Грците што треба да се прави“. Само Хелени со својата
Панхеленска идеја, никако Грците-навредливо има за Македонците- тн.Византијци.
Ова може да се виде во следниот текст. Бидејќи сите тие говореле со еден ист јазик,
со повеќе говори, види кај Херодот...Страбо, тие се бореле само против Персијците.
„2. Александар, штом се ослободил од тековните грижи, иако бил повеќе наклонет кон воени дејствија одошто за починка и слободно време, се предал на задоволства и него, кого што не можело да го скрши персиското оружје, го победиле
пороците; гозби кога не е време за тоа, луди наслади во претерано пиење и неспиење, топли блудници, и сето тоа според туѓински обичај. Прифаќајќи ги овие обичаи
како да се подобри од нивните татковински, тој ги навредил подеднакво и чуствата
и очите на своите сонародници дотаму, што многумина од неговите пријатели веќе
на него гледале како на непријател. Зашто, тој ги натерал луѓето доследни на нивните обичаи и навиката да ја задоволуваат природната глад со малку и лесно приготлива храна на лоши, туѓински обичаи од покорените народи. Поради тоа почнале почесто да се коваат завери против неговиот живот, војниците се отуѓувале од
него и се јавувало постојано искажување на незадоволство меѓу взаемните жалби;
потем, неговиот час гнев, час сомнеж предизвикале некаков страв без причина и слични работи, за коишто подоцна ќе биде кажано.
Значи, бидејќи го трател времето во деноноќни гозби, заситеноста од нив ја
премавнувал со игри. Но не бил задоволен од артистите што ги довел од Грција туку наложувал толпа пленички, според нивниот обичај, да му пејат незвучни песни,
што не им се допаѓале на слушателите- туѓинци. Меѓу овие жени, кралот здогледал
една, што била потажна од останатите и која покорно одбила да ја водат напред.Таа
била извонредна убавица, а убавината и ја скривало уште и чуството за срам. Бидејќи очите и биле вперени в земја, а лицето покриено, тоа предизвикало сомневање
кај кралот дека таа припаѓа кон поблагороден род и дека не требало да се покажува
на гозбените изгри. Кога ја запрашале која е, таа одговорила дека му е внука на Ох,
кој до неодамна владеел кај Персијците, дека е ќерка на неговиот син и сопруга на
Хистаси. Овој бил роднина на Дареј, а и самиот бил началник на големата војска.
Во душата на кралот сé уште останало нешто од благородието на неговиот предишен характер. Затоа, почитивајќи ја високата положба на нејзиното кралско потекло, како и славното име, тој заповедал не само да ја пуштат туку и да и го вратат
нејзиното достоинство, да го побараат нејзиниот сопруг и да му ја вратат жената.
Следниот ден заповедал сите пленици на Хефајстион да бидат доведени во
кралскиот двор. Таму, откако го дознал благородното потекло на секој поединец,
сите што се истакнувале по род ги одвоил од простиот народ. Такви имало илјада,
меѓу кои биле и Оксатар, братот на Дареј, кој бил славен не само по своето потекло
туку и по величествието на својот дух. Од последниот плен биле собрани дваесет и
четири илјади таленти, од коишто дванаесет илјади биле дадени како дар на војниците. Една сума пари била поделена и на нивните чувари. Оксидат бил благороден
Персиец, кој бил држан во окови, а осуден од Дареј на смртна казна; тој бил ослободен и нему Александар му ја дал сатрапијата на Медија, а братот на Дареј бил
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прифатен во кохортата на пријателите на кралот и му била сочувана сета чест на
старото достоинство.
Оттаму се стигнало кај Партите, кои тогаш биле непознато племе, а сега се
челници на сите што се населени по реките Тигар и Еуфрат сé до Црвеното Море.
Скитите ја зазеле рамничарската и плодна област и до денес тие се опасни соседи;
имаат населби и во Европа и во Азија. Оние што се населиле над Босфор се поблиску до Азија, а оние што се наоѓаат во Европа се населени од левата страна на Тракија до Бористен и оттука по права линија допираат до другата река- Танаис. Нема
сомневање дека и Скитите, од коишто потекнуваат Партите, не дошле од Босфор
туку од областите на Европа“.(Танаис=та наис=нис=Ниш: тој наис=нис=Ниш, Р.И.)
Квинт Куртиј Руф истакна: „Скитите ја зазеле рамничарската и плодна област и до денес тие се опасни сеседи; имаат населби и во Европа и во Азија“. Бидејќи Скитите биле населени во Скитија, која се протегала северно од Дунав со Црно
Море, Кавказ..., тие немале врска со тн.Словени, кои се појавиле во новата ера.
„Во тоа време имало еден славен град- Хекатомпил, којшто бил основан од
Грците; таму кралот имал логор и таму донел провијанти од сегаде. Таму се пронел
еден измислен глас, без да се знае кој прв го раширил од безработните војници, дека кралот, задоволен од тоа што дотогаш го постигнал, одлучил да се врати во Македонија. Војниците како луди се растрчале по шаторите и почнале да ги подготвуваат плачките за пат; би можело да се поверува како да бил даден знак за подготовка за пат. Низ целиот логор се кревала врева на оние што ги барале своите другари
и што ги товареле коњите. Вревата стигнала и до кралот. Вербата во овој глас ја поткрепувало и тоа што било објавено дека на грчките војници им е наложено да се
вратат дома и дека на секој од нивните коњаници им се дадени по шест илјади денари. Останатите војници сметале дека и ним им дошол крајот на воената служба.
Александар бил престрашен, каков што и требало да биде, зашто тој веќе бил одлучил да дојде до Индите и до најоддалечените област на Истокот. Ги повлекол началниците на војските во преторскиот шатор и со солзи на очите им се пожалил дека
сред најголемата слава го принудуваат да се врати во татковината и тоа поскоро како победен, одошто како победник; дека нему не му пречи малодушноста на војниците туку завидливоста на боговите, кои и кај најхрабрите мажи предизвикуваат
ненадеен копнеж по татковината, и тоа дури и кај оние, кои подоцна би се вратиле
таму со уште поголема слава. Тогаш секој од војсководците од своја страна ги понудил своите услуги; секој почнал да бара да го изврши она што е најтешко; му ветувале послушност на војниците, ако е волен со благ и пригоден говор да ги успокои нивните срца; дека тие никогаш не биле скршени ниту пак се повлекувале кога
можеле да ја почуствуваат бодроста и величието на неговиот дух. Кралот ветил дека ќе го стори тоа; тие само нека се потрудат да ја подготват војската да го ислуша.
Кога било подготвено сé што требало, Александар заповедал да ја викнат војската
кај него и им држал ваков говор:
3. ‘Војници, ако го согледувате величието на делата што ги извршивте, воопшто и не е чудно што, во природната желба за одмор, сте се заситени од славата.
Да не ги споменувам Илирите, Трибалите, Бојотија, Тракија, Спарта, Ахајците, Пелопонес, од кои едните се покорени под мое водство, а другите- по моја заповед и
одобрување. Еве, кога ја почнавме војната од Хелеспонт, ги ослободивме од ропството на немоќните варвари Јонците и Ајолида, а ги имаме под своја власт Карија,

160
Лидија, Кападокија, Фригија, Пафлагонија, Медијците, Партите. Јас зазедов повеќе
провинции одошто другите освоиле градови, и не знам дали можеби во броењето
сум заборавил на некои. Затоа, да верувам дека нашата власт во тие земји, што толку бргу ги освоивме, е сигурна, јас, дури и вие да ме задржувате, најбргу што можам ќе се вратев кај моите Пенати, кај мајка ми, сестрите и останатите сограѓани,
за да уживам во славата што ја стекнав заедно со вас, таму каде што нé очекуваат
изобилни награди за нашата победа: радоста на децата, сопругите, родителите, мир,
починка и сигурност на она, што со храброст сме го стекнале. (Варвари Јонци, Р.И.)
Но во новото и, ако сакаме да признаеме, уште не сосема сигурно кралство,
бидејќи варварите сé уште нерадо го поднесуваат јаремот, војници, потребно е време додека се смират нивните души, додека нивниот толку див характер се смекне.
И плодовите, исто така, одредено време чекаат додека дозреат; дури и сé она што е
дишено од чуство и разум во свое време сепак смекнува. Што ? Верувате ли дека
толку народи, навикнати на други правила и власт, коишто не се совпаѓаат ни со
нашата религија, ни со јазикот, ни со обичаите, сме ги покориле со истата битка во
којашто сме ги победиле ? Нив ги држи нашето оружје, а не нивната приврзаност
кон нас, и оние, што во наше присуство се плашат од нас, веднаш ќе ни станат непријатели кога нема да бидеме тука. Овде се работи за диви ѕверови кои, штом ќе
ги фатиш и ќе ги затвориш, нема да бидат скротени од нивната природа туку од долгото време“.
Квинт Куртиј Руф пиши: „Верувате ли дека толку народи, навикнати на други правила и власт, коишто не се совпаѓаат ни со нашата религија, ни со јазикот,
ни со обичаите“. Македонците велеле мајчин јазик,кој бил дијалект=дво лект=рект.
„Но јас сега зборувам како да е покорено сé што беше под власта на Дареј.
Нарѕан ја зазеде Хирканија, а Бактра- не само што убиецот Бес ја држи туку и се
заканува. Согдијанците, Дахите, Масагетите, Саките и Индите сé уште се независни. Сите овие, штом ќе ни го видат тилот, веднаш ќе почнат да не гонат. Тие си се
ист народ, а ние сме инородни и туѓинци. Секој порадо се покорува на некој свој,
дури и ако тој што управува со нив им влева страв. Затоа, или ќе треба да го изгубиме она што сме го освоиле, или да го освоиме она што сé уште го немаме. Како
што лекарите ништо не оставаат на голото тело, што би можело да му наштети, така и ние, војници, ќе го отсечеме она што пречи на нашата власт. Понекогаш и мала
искра, ако се занемари, може да предизвика голем пожар. Опасно е да се презира
непријателот; ако го потцениш, со твојата немарност ќе го направиш помоќен. Ни
Дареј по наследство не ја прими власта над Персијците туку седна на престолот на
Кир со помош на кастратот Багоас. Немојте да мислите дека на Бес му треба голем
напор да го заземе испразнетото кралство. А ние, војници, навистина сме згрешиле
ако сме го победиле Дареја за тоа, за да му го подариме неговото кралство на робот
којшто се осмели на најдрзок злостор кон својот крал, којшто дури имал потреба за
помош под надвор и когошто ние, како победници, го поштедивме а тој како пленик го држел во окови, и на крај, за да не може да биде спасен од нас- го уби. И вие
сега сакате да допуштите да владее тој, когошто јас сакам што поскоро да го видам
прикован за крст, за да плати заслужена казна за тоа што ја изневери довербата кон
сите кралеви и народи. И жими Херкула, ако наскоро ви биде соопштено дека тој
ги пустоши грчките градови и Хелеспонт, со малку ли болка ќе го примите тоа Бес
да ги приграби придобивките од вашата победа ? Тогаш ќе побрзате да си го врати-
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те своето, тогаш ќе земете оружје в раце. Но колку е подобро сега тој да се притесни, додека е сé уште престрашен и избезумен ? Нам, коишто изгазивме толку снегови, совладавме толку реки,преминавме толку планински сртови,ни преостануваат
само уште четири дена пат. Ниту она море, што со бранови ни го прекрива патот,
може да не спречи во нашиот поход, ниту теснините и клисурите на Киликија можат да не запрат. Насекаде имаме рамнина. Стоиме на прагот на победата. Сега ни
преостанува уште да победиме малкумина бегалци и убијци на својот господар“.
Авторот вели: „Тие си се ист народ“, но не Македонците со Еладците ?!
„Жими Херкула, тоа ќе биде прекрасно дело: потомството ќе го вбројува во
највеличествените дела на вашата победа, а вие ќе се прославите со тоа што ќе се
одмаздите на убијците за смртта на Дареј, кој ви бил непријател, но вие сте ја заборавиле одмаздата кон него, зашто ниеден злосторник не можел да избега од вашите
раце. Кога тоа ќе се постигне, знаете ли колку Персијците ќе станат покорни, кога
ќе сфатат дека вие сте презеле света војна и дека сте гневни поради злосторот на
Беса, а не на неговото име’.
4. Војниците со големо одобрување го примиле говорот; тие барале да ги води таму каде што сака. Кралот не чекал да им згасне полетот и на третиот ден преку Партија продрел до границите на Хирканија. Го оставил Кратер со војниците на
кои командувал и со четите што ги предводел Аминта; им додал уште шестотини
коњаници и исто толку стрелци за да ја чуваат Партија од напади од страна на
варварите.Исто така заповедал Еригиј да го поведе воениот товар и му дал еден мал
одред. Самиот тој со фалангата и коњицата изминал пат од сто и педесет стадии и
утврдил логор во долината, преку којашто стигнал во Хирканија.
Таму имало сончест лаг со превисоки густи дрвја. Земјиштето е плодородно
од потоците што поаѓаат од надвиснатите карпи. Од самото подножје на планината
извира реката Ѕиобет, којашто речиси три стадии тече во едно корито, а потоа удира во една стена што го дели коритото и како да создава две теченија на разделената река. Потоа, бучејќи од камењата преку коишто протекува, од нерамнините станува многу брза и потоа одеднаш понира во земјата. Околу триста стадии тече под
земјата скриена и потоа повторно, како од некој друг извор, избликува и тече по
ново корито, пошироко од претходниот дел на течението. Во ширина се разлева тринаесет стадии,а потоа се стеснува и тече така стеснета меѓу бреговите сé додека не
се влие во друга река, чие име е Ридагнос. Жителите тврдат дека сé што ќе се фрли
во пештерата,којашто се наоѓа близу до изворот,повторно може да се најде таму каде што е другото устие на реката. Затоа Александар заповедал да се фрлат два бика
таму каде што реката понира во земјата и луѓето, коишто биле пратени да ги прифатат, ги виделе нивните исфрлени тела таму каде што реката повторно извира“.
Значи, Ридагнос=рид а г нос, или ридот рига и носи: рига, нарига, нанесува...
„Александар веќе четири дена им дал на војниците да си починат на тоа место, кога примил писмо од Набарѕан, кој заедно со Бес го беше заробил Дареј. Содржината на писмото била следна: дека тој не бил непријател на Дареј,дури дека му
советувал да го направи она за коешто верувал дека е полезно и дека поради тоа
што му дал искрен совет на кралот, бил речиси погубен од него; дека Дареј размислувал своја лична заштита да ја довери на војници- туѓинци, а тоа било спротивно
на сите нивни закони и обичаи, и со тоа ја потценил верноста на своите сонародници, што тие ја изневериле во тек на двеста и триесет години кон своите кралеви; де-
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ка тој, бидејќи се наоѓал во опасна и несигурна положба, донел одлука според постојаните околности; дека Дареј, кога го убил Багаоса, се оправдал пред своите сонародници со тоа што рекол дека тој ковал заговор против него. На луѓето ништо
не им е помило од животот, но од љубов кон него, тој бил принуден на крајни средства, но дека тоа поскоро го направил затоа што нуждата го натерала,а не затоа што
го сакал тоа. Во општата несреќа секој си ја гледа својата судбина. Ако Александар
заповедал тој да дојде кај него, овој ќе дојде без страв, зашто не се плаши дека еден
толку велик крал ќе го прекрши дадениот збор; не е вообичаено боговите да бидат
измамени од некој бог. Впрочем, ако се чини дека тој е недостоен за доверба, пред
него се отворени многу патишта за прогонство и дека татковината е секаде каде
што еден храбар маж ќе си избере место за живеење. Александар не се двоумел да
дада збор, што Персијците според свој обичај го прифаќале, дека ако Набарѕан дојде, нема да биде гибнат.
Сепак кралот врвел со квадратно составен строј, испраќајќи одвреме навреме извидници за да ја испитаат месноста. Напред одело лесното вооружување, а фалангата одела зад него; потоа одела пешадијата и воениот товар. Воинствениот народ и тешката местоположба за приод му создавала грижи на кралот. Имено, непрестајната долина се простирала дури до Каспиското Море. Како да се издвојуваат
два клона од оваа земја; по средината со еден мал завој прават залив, многу сличен
на месечината кога ги истакнува роговите и сé уште не ја достигнала целата своја
полнота. На левата страна се полињата на Керкетите, Мосините и Халибите, а од
другата страна на Левкосирите и Амаѕоните; првите се на север, а последните свртени кон запад.
Во Каспиското Море, кое е послатко од останатите, има огромни змии; бојата на рибите во него многу се разликуваат од другите. Некои ова море го наречуваат Касписко, други Хирканиско. Некои пак сметаат дека Мајотиското мочуриште
се влева во него и како доказ го приведуваат тоа што водата е послатка одошто во
другите мориња, а станува послатка, зашто во него се разлева водата од мочуритето. На север морето се излева на широкиот брег и надалеку ја разлева водата, а таа
во голем дел не се движи и така прави мочуриште. Истото тоа, при поинаква состојба на климата, го повлекува во себе морскиот проток и со ист таков наплив, со каков што се разлева, повторно се враќа на своите брегови и на земјата и го враќа предишниот вид. Некои верувале дека Каспиј и не е море туку дека Океанот од Индија продира до Хирканија, чиишто врвови, како што погоре е кажано, се спуштаат по
непрегледната рамнина. (Каспиј=кај пиј; Каукас=Кавкас=ка у(в) кас, кас=кас, Р.И.)
Оттаму, кралот поминал дваесет стадии речиси низ непреодни патеки, зараснати во шуми; патот му го забавувале реки и поплави. Сепак, бидејќи не му се појавил ниеден непријател, стигнал до најоддалечните предели. Освен другата храна,
што овде ја има во изобилство, тука има извонредни можности да се раѓаат плодови и почвата е многу погодна за лозја. Има многу дрвја што личат на даб и од нивните лисја истечува многу мед, но ако жителите не го собираат до изгревот на сонцето, тој дури и од умерена топлина сиот се уништува. Оттаму Александар поминал уште триесет стадии, кога во пресрет му дошол Фратаферн, кој му се предал заедно со оние што избегале по смртта на Дареј. Александар благонаклоно ги прифатил и стигнал до градот Арви. Тука му се придружил Кратер и Еригиј и му го довеле Фрадат, првенецот на племето Тапури. И овој бил прифатен со доверба и тоа
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на многумина им служел како пример за милосрдие на кралот. Потоа, за сатрап на
Хирканија бил назначен Манап, кој, додека овде владеел Ох, преминал кај Филипа.
На Фрадат исто така му било вратено племето Тапури. (Тапури=та пури, Р.И.)
5. Кралот веќе бил стигнал до крајните области на Хирканија, кога Артабаѕ,
за кого рековме погоре дека му бил најверен на Дареј, со своите деца и со мала чета
војници му излегол во пресрет. Кога му приоѓал, кралот му ја пружил десницата,
зашто тој бил и гост на Филипа, бидејќи бил прогнат кога владеел Ох, но сепак неговата верност кон кралот, што до крај ја сочувал, имала поголемо влијание одошто
залогот на гостопримството. И тој, кога бил љубезно примен, рекол: ‘Кралу, ги молам боговите да ти дарат вечна среќа. Јас, иако сум задоволен со ова што ми остана, сепак сум жалостен што поради староста не можам долго да уживам во твојата
добрина’. Тој веќе имал деведесет и пет години. Девет младичи, сите од една мајка
родени, го придружувале татка си; Артабаѕ ги довел нив до десницата на Александар, молејќи се да бидат живи толку долго, додека можат да му бидат од полза на
кралот.
Александар најногу патувал пеш, но тогаш заповедал да доведат коњи за него и за Артабаѕа, за да не се срамува старецот што јава коњ, додека кралот оди пеш.
Кога потоа бил поставен логорот, Александар заповедал да се повикаат Грците,што
ги довел Артабаѕ. Но тие одговориле дека, ако не им се вети безбедност на Лакедајмонците, а исто така и на Синопијците, тие самите ќе одлучат што ќе прават. Лакедајмонците биле пратеници кај Дареј, па кога овој бил победен, се приклучиле кон
Грците, кои како наемници се бореле кај Персијците. Кралот не им дал никаков залог за ветување и збор, заповедал да дојдат кај него, за да дознаат каква судбина тој
ќе им одреди. Тие долго се двоумеле и се советувале; најсетне ветиле дека ќе дојдат. Тогаш Атињанинот Демократ, кој отсекогаш многу се противел на моќта на
Македонците, немајќи надеж дека ќе му биде простено, се прободел со мечот. Останатите ја признале власта на Александар; ги имало илјада и петстотини; покрај
овие, имало уште деведесет, кои како пратеници се наоѓале кај Дареј.Војниците биле приклучени кон резервната војска, а останатите биле пуштени дома, освен Лакедамонците, за кои Александар заповедал да бидат ставени под стража“.
Авторот говори: „Александар заповедал да се повикаат Грците,што ги довел
Артабаѕ. Но тие одговориле дека, ако не им се вети безбедност на Лакедајмонците,
а исто така и на Синопијците, тие самите ќе одлучат што ќе прават. Лакедајмонците биле пратеници кај Дареј, па кога овој бил победен, се приклучиле кон Грците, кои како наемници се бореле кај Персијците“. Овде се збрки, сите се Хелени.
„Племето Марди е соседно на Хирканија; тие имаат груб начин на живеење
и се навикнати на разбојништо. Единствено тие не испратиле пратеници, ниту се
чинело дека ќе го исполнуваат она што ќе им заповеда. Кралот бил гневен поради
тоа што едно племе можело да постигне тој да не биде непобедлив; го оставил воениот товар со еден одбрамбен одред и во придружба на непобедливи чети тргнал
против нив. Патувале ноќе и веќе во зората непријателот му бил на видик. Настанала поскоро мешаница, одошто битка. Варварите, истерани од ридчињата што ги
биле зафатиле, се разбегале; најблиските села, напуштени од жителите, биле заземени. Но војската не можела да продре во внатрешноста на областа без поголеми
тешкотии. Планинските сртови, превисоките планини и беспатни стени го попречувале патот, а она што било рамнина, варварите го заградиле на некаков нов на-
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чин на утврдување. Намерно многу густо биле поставени дрвја, чиишто сé уште кревки стебла варварите со рака ги свиткувале, ги преплетувале и пак ги заривале во
земја, па како од друг корен изнукнувале и израснувале поразлистени стебла. Тие
не им допуштале на овие дрвја да растат, како што бара природата туку ги врзувале
заедно едно со друго, и кога ќе се обвиткале со многу зеленило, ја покривале земјата.И така,скриените врзови од гранки,како стапица,прават еден непрекинат плот
и со тоа го заградувале патот. Единствен начин бил со сечење да се отвори проод,
но тоа исто така било многу тешко, зашто бројните јазли ги зацврстувале стеблата,
а гранките од дрвјата, вплетени во нив, слични на висечки обрачи, со своите витливи гранки ги отежнувале ударите.
Жителите пак, како ѕверови се протињале под гранките, влегувале во шумата и фрлале стрели кон непријателот. Александар, како ловец, ги откривал скривалиштата и многумина ги убил. Конечно, заповедал војниците да ја опколат шумата
и ако се отвори некој премин, да навлезат во неа. Но бидејќи војниците не го познавале местото, повеќемина од нив заскитале. Некои биле дури и заробени, меѓу
нив и кралскиот коњ, што го викале Букефал, когошто Александар го ценел повеќе
од сите други коњи. Зашто тој не допуштал никој друг да го јавне, а кога кралот сакал да се качи на него, тој самиот клекнувал на колена. Се верува дека тој чуствува
кого носи на грб.Александар се разгневил повеќе одошто требало и заповедал да се
бара коњот; преку преведувач да се објави дека, ако не му го вратат, никој нема да
преживее. Престрашени од оваа вест, тие го довеле коњот заедно со други дарови.
Но кралот ни тогаш не се смирил и заповедал да се исече шумата, да се исчисти
рамнината препречена со гранки и да се натрупа со земја од планината. Веќе работата малку напреднала, кога варварите, бидејќи изгубиле надеж дека ќе ја задржат
областа, што ја биле зазеле, му се предале на кралот. Александар примил заложници и заповедал тие да му се предадат на Фрадат. На петтиот ден се вратил во логорот. Потоа го вратил дома Артабаѕа, со двојно поголема почест одошто ја имал
кај Дареј. Веќе стигнале до градот Хирканија, каде што се наоѓал кралски дворец
на Дареј. Таму му пришол Набарѕан, кој, откако добил ветување од кралот, му донел огромни дарови. Меѓу нив бил и Багоас, еден евнух со исклучителна убавина,
во цутот на младоста, кој му бил миленик на Дареј; наскоро и Александар го засакал него. Трогнат најмногу од неговите молби, тој му простил на Набарѕана“.
Името Букефал до денес е македонско: Букефал=букепал, бука пали: букало,
буцало...; бук=бик, биковска глава, а не вол, штроен и кастриран бик... Во прилог
се наведува и името Исократес со Панхеленска идеја: Исократес=Исо Кратес. До
денес на македонски Исо=Исо=Ицо, име на авторов на книгава. Врската е со Исус
=Исис, со име што се употребувало во Левантот, но не во неандерталска Европа.
Авторите толкувач на говори на ист јазик го преведувале во преведувач на
повеќерасни јазици. Така била создадена уште поголема збрка, на мноштво народи.
„Како што беше погоре кажано, соседен народ на Хирканија биле Амаѕонките, кои ги населувале полињата на Темискира, околу реката Термодонт. Тие за
кралица ја имале Талестрида, која владеела над сите областо околу планината Кавказ и реката Фасис. Таа, од силна желба да го види кралот, излегла од границите на
своето кралство и кога била блиску до него, пратила напред гласници да јават дека
пристигнала кралицата, дека сака да дојде кај него и да го запознае. Веднаш и било
овозможено да дојде. Таа заповедала другите да останат на истото место, а самата
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таа, во придружба на триста жени, се приближила; штом го здогледала кралот, се
симнала од коњот, држејќи во десната рака две копја. Облеката на Амаѕонките не
им го покривала целото тело; левиот дел на градите им бил гол, а останатиот покриен. Сепак, диплите на облеката, што ги врзувала во јазел, се спуштаат под колената. Едната града се чува негибната; со неа тие ги дојат децата од женски пол;
десната града си ја горат, за да можат полесно да ги затекнуваат лаковите и да фрлаат копја. Талестрида го гледала кралот со бестрашно лице, внимателно ја набљудувала неговата надворешност, која воопшто не била рамна на неговата слава. Имено,сите варвари покажуваат почит кон величието на телото и сметаат дека само тие
се способни за велики дела, коишто од природата се удостоени да бидат обдарени
со исклучителна убавина. Кога ја запрашале дали бара нешто, таа без двоумење
признала дека дошла да зачне деца со кралот и дека таа е достојна тој да даде наследници на своето кралство со неа. Ако роди женско дете, ќе го задржи, ако роди
машки, ќе му го даде на таткото. Александар ја запрашал дали сака да војува на негова страна, но таа како причина кажала дека си го оставила кралството без заштита и настојчиво барала да не допушти да си замине, излажана во надежта. Желбата
за љубов кај оваа жена била поголема одошто кај кралот. Сепак, успеала да го наговори кралот да се задржи неколку дена. Во задоволување на нејзината желба биле
протратени тринаесет дена.Дури тогаш таа се упатила кон своето кралство,а кралот
кон Партија.
6. Овде тој сосема ги пуштил уздите на своите страсти и воздржаноста, умереноста, прекрасните доблести во неговата многу висока кралска положба ги сменил со горделивост и распусност. Обичаите на претците и умереноста на македонските кралеви, упорно негувани, како и граѓанската облека, ги сметал за несоодветни за неговото величие,кое било рамно на персиското кралско величие и се стремел
да достигне врв на боженствена моќ. Тој самиот барал да легнуваат на земја оние
што му искажуваат почит; сакал малку по малку на победниците на толку народи
да им наметне ропско однесување и да направи, како да се тие негови пленици. Затоа на главата си ставил порфирна дијадема, украсено со бело, каква што имал Дареј, облекол персиска одежда, не плашејќи се ни од злокобното знамење што ги заменува оличијата на победникот со оние на победениот. Зборувал дека го носи пленот на Персијците, но со него заедно, тој ги прифатил и нивните обичаи; високомерноста во облекувањето ја следела надменост на духот. Исто така, писмата што ги
праќал во Европа ги запечатувал со својот стар прстен, а оние, што ги пишувал за
Азија, го втиснувал прстенот на Дареј; но јасно било дека еден човек не може да ја
има судбината на двајца. Пријателите и коњаниците (а тие биле првенци на војниците) ги облекол во персиска облека, иако тие го мразеле тоа, но не се осмелувале
да го одбијат. Кралскиот дворец го наполнил со триста и шеесет наложници, колку
што имал и Дареј; овие како придружба имале толпа евнуси, кои биле навикнати да
ја поднесуваат судбината на жени.
Старите војници на Филип и народот, ненавикнат на разврат, поради овој
раскош и воведување на туѓински обичаи јавно искажувал незадоволство; низ целиот логор се чуствувало и се зборувало само едно, дека со победата повеќе е изгубено, одошто е добиено со војната, особено дека самите тие победени и предадени
од туѓи и туѓински обичаи. Најсетне, со каков образ ќе се вратат дома, во облека на
пленици ?! Се срамувале што нивниот крал повеќе личи како да е победен, одошто
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на победник, дека од владетел на Македонија, станал сатрап на Дареј. Александар
знаел дека и првенците од пријателите и војската се тешко навредени и настојувал
повторно да ја продобие нивната наклоност со дарежливост и подароци.
И, за да не се изроди бунт, одморот бил прекинат со војна, за што имал доволно поводи. Зашто Бес веќе облекол кралска одежда и заповедал да го викаат Артаксеркс и Скитите и другите народи, што живеат по реката Танаис. Ова го јавил
Сатибарѕан, когошто Александар го прифатил во своја милост и бил назначен за
управител на областа, што и пред тоа ја држел. И бидејќи војската, претоварена со
плен и опрема, одвај се движела, Александар заповедал да се собере на едно место
првин неговиот, а потем и товарот, со исклучок на најнеоходното, од целата војска.
На една отворена рамнина биле доведени натоварени коњи. Сите ја очекувале неговата следна заповед; тој рекол да се одвои добитокот и прв подметнал факел под
својот товар и заповедал да се запали и останатиот.Самите господари го палеле она,
за коешто ги гаснеле пожарите, за да го ограбат негибнатото од непријателските градови и никој не се осмелувал да ја оплакува цената на својата крв, зашто истиот
оган ги уништувал и кралското богатство. Потоа, со еден кус говор ја ублажил болката и тие, сега способни за војна служба и поготвени на сé, биле радосни дека поскоро го изгубиле пленот, одошто воената дисциплина. Дури тогаш се упатиле кон
Бактрија. (Танаис=та наис, како Тасалоника=та Салоника=сало ника=ник а, Р.И.)
Но Никанор, синот на Парменион, ненадејно починал и тоа многу ги растажило сите. Кралот бил најмногу ражалостен од сите и посакал да присуствува на
погребот, но недостигот на резервите храна го принудиле да брза. Филота бил оставен со две илјади и шестотини војници за да му приреди достоен погреб на брата
си; Александар се упатил кон Бес. Додека бил на пат, му било донесено писмо од
соседните сатрапи во коешто му соопштувал дека Бес, непријателски настроен, со
војска му иде во пресрет, а дека Сатибарѕан, когошто Александар го бил назначил
за сатрап на Аријците,се одметнал од него.Затоа,иако намеравал да се судри со Бес,
сепак сметал дека е подобро првин да се сврти и да го потисне Сатибарѕана; ја повел лесновооружената војска и коњицата и цела ноќ, одејќи со упорен марш го стигнал и го нападнал непријателот.
Кога разбрал за неговото доаѓање, Сатибарѕан, со две илјади коњаници, зашто веднаш и не можел да собере повеќемина, пребегал во Бактрија, а останатите
ги зафатиле најблиските ридови. Таму се наоѓала една многу стрмна стена, свртена
кон запад; таа иста стена, од страната што гледала кон исток, била достапна поради
благиот наклон и зашто била обрасната со многу дрвја; таму имало непресушен извор од којшто изобилно истечувало вода. Обемот на стената бил триесет и два стадија. Таму, на врвот, имало тревно поле. Непријателите заповедале тука да застанат
оние што не учествувале во битката, а тие самите го затрупувале со дрвја и камења
местото каде што била стената. Имало тринаесет илјади вооружени војници. Александар го оставил Кратер да ги опколи нив, а самиот тој побрзал да го гони Сатибарѕана. Но кога разбрал дека тој е уште многу далеку, се вратил да ги нападне оние
што ги биле зафатиле ридовите. Кога прво, заповедал да се исчисти сé, од каде што
можело да се настапува; потоа, бидејќи наишол на беспатни и карпести стени, сфатил дека е бесполесно да се прават напори, иако природата се противи на тоа. Тој,
каков што бил секогаш духовно спремен да се фати во костец со тепшкотиите, бидејќи било тешко да се врати назад, но било опасно и да се оди напред, обмислувал
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час за едното, час за другото, како што обично се случува кога ниедна одлука не не
задоволува.И додека тој така се двоумел, бидејќи разумот не можел да го стори тоа,
среќата помогнала да се донесе одлуката. Се кренал страотен Фавониј38, а војниците изнасекле многу дрвја за да направат приод до стената. Тие, вжештени од сонцето, веќе се исушиле, па Александар, заповедал да се соберат и други дрвја и да се
потпалат. Набргу врвот на ридот се израмнил со натрупаните стебла. Тогаш од секаде подметнал оган, којшто зафатил сé. Ветрот го носел пламенот до лицата на непријателите. Огромен дим, како некој облак, го скрил небото. Од пожарот зашумеле горите, па дури и она што војниците не го потпалиле било зафатено од огнот и
сé што било во близина- горело. Варварите се обидувале да ја избегнат тешката судбина оттаму од каде што огнот стивнувал, но токму таму каде што огнот давал можност за бегство, непријателот ги спречувал. Изгинале сите и тоа на различен начин.Едни изгореле сред огнот, други се стрмоглавиле низ карпите, некои му се спротиставиле на непријателот, а малкумина, полуизгорени, паднале во плен на непријателот.
Оттаму, Александар се вратил кај Кратер, којшто ја опсаднувал Артакакна.
Кратер веќе подготвил сé и го очекувал доаѓањето на кралот, за да му се отстапи,
како што е и редно, славата за освоениот град. Александар заповедал да се доближат воените справи- кулите; само што ги виделе, варварите се исплашиле, протегале свиени раце и почнале да го молат кралот да го насочи гневот кон Сатибарѕан,
кој ги поттикнал да се одметнат и да ги поштеди нив, зашто тие го молат за милост
и му се предаваат. Кралот им дал прошка и не само што ја прекинал опсадата туку
го вратил сиот имот што им припаѓал на граѓаните. Кога го напуштил овој град му
се приклучила поткрепа од нова војска.Ѕоил од Грција довел петстотини коњаници;
Антипатар од Илирик испратил три илјади војници; со Филип дошле сто и триесет
коњаници; од Индија дошле две илјади и шестотини странски војници и триста коњаници од истото племе. Кога ги соединил овие војски, Александар стигнал кај
Дрангитите. Тоа е еден воинствен народ; сатрап им бил Барѕаент, соучесник на Бес
во злосторот кон нивниот крал. Тој, исплашен од казната што ја заслужил, избегал
во Индија.
7. Кралот веќе девет дена го држел логорот на тоа место, безбеден не само
од надворешни сили туку и непобедив,иако му се заканувал злостор одвнатре. Димнос, кој имал незначителен авторитет и наклоност кај кралот, бил силно вљубен во
еден развратник, по име Никомах; бил сиот обземен од грижа единствено за себе и
своето тело. Тој, а тоа можело да се види и од неговиот лик, многу растревожен, ги
остранил присутните и со младичот се повлекол во еден храм, кажувајќи му дека ќе
му открие една тајна, за којашто треба да се молчи. Тој го молел заинтересираното
момче, во името на нивната взаемна љубов и залогот на нивните души, со клетви да
се обврзе дека ќе молчи за она, што ќе му го довери. Момчето, сметајќи дека она
што ќе го бара не ќе требада се крие преку кривоклетство, се заколнал во сите богови. Тогаш Димнос му открил дека е подготвена завера против кралот за три дена и
дека тој, заедно со храбри и видни мажи, е учесник во таа завера.Кога момчето слушнало за што се работи, упорно одречувало дека дало клетва за една ваква работа и
дека не може да биде обврзано со никава побожност да не се открие злосторот.
38

западен ветар. Дополна: Фавониј; Фавон=фав он; фав=пав=павка, а секогаш ветрот дува=павка.
Јас признавам само истогласно толкување, а не како што вршат тн.несловенски автори,дури описно.
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Димнос, избезумен од страв и од љубов, ја фатил десницата на љубениот и
првин плачејќи го молел да биде и тој учесник во заверата и тој чин, а ако не може
да се воздржи, сепак да не го предава него, зашто тој од љубов кон него, покрај другото, како најсилен залог за ова го има тоа, што тој својот живот му го доверил
нему, без да ја испитува неговата верност.Најсетне, бидејќи момчето упорно се оградувало од злосторот, го застрашил со тоа, дека заговорниците своето славно дело
ќе го започнат со неговата глава. Потоа ги нарекувал час плашлива жена, час предавник на својот љубовник; му давал огромни ветувања, па дури и за кралска власт;
со ова се обидувал да го придобие, иако момчето се грозело од еден таков злостор.
Потоа го извлекол мечот и час го ставил на неговиот, час на својот врат, го молел,
но и му се заканувал; најсетне успеал не само да го натера да молчи за ова туку и да
им вети поддршка. Но момчето, кое било со силен и достоинствен дух, го сочувало
своето чуство за срам и воопшто не отстапило од своето предишно мислење туку,
бидејќи било вљубено во Димнос, се преправало дека ништо не може да му одбие.
Потоа почнало да го распрашува со кого тој се задржал, зашто е многу важно со какви луѓе ќе кренат рака за толку славно дело. Димнос, избезумен од љубов, но и од
злосторот, веднаш му благодарил и му честитал, што како најсмел од младичите, не
се двоумел да се приклучи кон телохранителот Деметриј, Певколај и Никанор. Кон
овие ги додал Афобет, Јолај, Диоксен, Архепол и Аминта.
Кога свршил овој разговор, Никомах му кажал сé на брата си, кој се викал
Кебалин. Требало Никомах да остане во шаторот, зашто ако влезел во кралскиот
шатор, а тој обично не влегувал кај кралот, заговорниците ќе дознаеле дека се предадени. Кебалин сам застанал во предворјето на кралскиот шатор, зашто не му било допуштено да пријде поблиску, и тука чекал некој пријател од првата кохорта да
го воведе кај кралот. Случајно тогаш сите останати се разотишле и во кралскиот
шатор поради некоја причина останал само Филота, синот на Парменион. Кебалин,
збунет, со видливи знаци на голема возбуда му открил што кажал брат му и му порачал без одлагање за ова да го извести кралот. Филота го пофалил Кебалина, веднаш влегол кај Александар, долго разговарал со него, но ништо не му соопштил од
она, што го дознал од Кебалина. Вечерта младичот го сретнал Филота како проаѓа
покрај кралскиот шатор и го прашал дали ја пренел пораката. Филота се оправдал
дека немал време да разговара со него и си заминал. Следниот ден, Кебалин, кога
Филота доаѓал и влегувал во кралскиот шатор му спомнал за она што претходниот
ден разговарал со него. Филота одговорил дека води сметка за тоа, но тогаш не му
соопштил на кралот она што го беше слушнал. Сега веќе ова почнало да му станува
сомнително на Кебалин. Затоа, сметајќи дека работата не смее повеќе да се одлага,
тој на младиот благородник по име Метрон, кој бил надзорник на оружјето, му кажува каков злостор се подготвува. Тој го сокрил Кебалина во оружарницата и веднаш му кажал на кралот, кој тогаш случајно се одмарал, за сé што му соопшил доставувачот.
Кралот испратил телохранители да го фатат Димноса, а самиот тој влегол во
оружарницата. Кебалин, восхитен и радостен му рекол: ‘Те имам здрав и оттргнат
од рацете на безбожниците’. Потоа Александар го запрашал за сé она што требало
да го дознае и сé по ред дознал. Потоа продолжил да го испрашува кој ден Никомах
му ја донел оваа достава. Кога овој му признал дека тоа било уште пред три дена,
Александар сметал дека без задни намери толку доцна му го соопштува тоа што го
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слушнал и заповедал да го фрлат во окови. Овој почнал да вика дека истиот час кога слушнал за тоа, дотрчал кај Филота; нека се распраша кај него. Кралот повторно
го прашал дали дошол кај Филота и дали настојувал кај него да дојде до кралот, а
овој упорно го тврдел тоа што веќе го рекол, Александар ги кренал рацете кон небото и, плачејќи, се жалел што ваква благодарност му се враќа од некогаш најмилиот пријател.
Димнос, бидејќи знаел зошто го вика кралот,тешко се ранил со мечот,со којшто тогаш случајно бил опашан,но бил спречен да се убие од телохранителите, што
веднаш дотрчале и го однесле во кралскиот шатор. Кога кралот го видел, му рекол:
‘Какво зло сум ти сторил тебе, Димносе, за да сметаш дека Филота е подостоен да
биде крал на Македонците од мене ?’ Овој веќе го бил изгубил гласот, застенкал, се
свртел од погледот на кралот, паднал и умрел. Кралот заповедал Филота да дојде во
кралскиот шатор и рекол: ‘Кебалин заслужува смртна казна, ако два дена го криел
заговорот што се подготвувал против мојот живот, но тој како виновник за овој
злостор го посочува Филота, на кого што, вака што тој тврди, веднаш му ја соопштил доставата. Колку што е поблизок степенот на нашето пријателство, толку е поголем злосторот на твојата притворност и еве, јас признавам дека тоа повеќе му
доликува на Кебалин, одошто на Филота. Имаш блаконаклон судија, ако може да се
одрече она што не смеело да се допушти’. Филота воопшто не се исплашил од овие
зборови, ако се цени според изразот на неговото лице, и одговорил дека Кебалин
навистина му соопштил за разговорот меѓу љубовниците, но тој воопшто не му поверувал на несериозниот доставувач од страв да не предизвика потсмев кај другите
со тоа што ќе ги изнесува кавгите меѓу љубовниците. Но бидејќи Димнос се самоубил, што и да било тоа, не требало да се премолчи. Потоа го прегрнал кралот и почнал да го моли, да суди повеќе според предишниот живот, одошто за грешката од
премолчувањето за нешто што не се ни случило.Тешко би можел да кажам дали кралот му поверувал или го потиснал гневот; ја пружил раката како залог за возобновена љубов и рекол дека му се чини оти Филота поскоро го потценил, одошто го
скрил доставеното.
8. Сепак свикал собрание на пријателите, на коешто не бил повикан Филота.
Заповедал да го доведат Никомах. Тој пред кралот по ред изложил сé она, што брат
му веќе го кажал. Меѓу малкумина љубимци на кралот бил и Кратер, кој од соперништво во достонството бил непријателски расположен кон Филота. Тој знаел дека
Филота често, со фалба за својата доблест и заслуги, имал големо влијание кај Александар и поради тоа, ако не за злосторот, сепак бил сомнителен поради високомерноста. Сметајќи дека нема да има друга можност да го истисне противникот, од
омраза, на којашто и дал вид на преданост кон кралот, рекол: ‘Камо среќа уште во
почетокот со нас да расправаше за ова. Ќе те убедевме дека, ако веќе сакаш да му
простиш на Филота, поскоро да допуштиш тој да не знае колку ти должи тебе, одошто, до смрт престрашен, да го натераш повеќе да мисли на опасност во којашто се
наоѓа, одошто на твојата добрина.Зашто тој секогаш ќе може да ти кове завери, а ти
не ќе можеш секогаш да му простуваш на Филота. И не треба да мислиш дека оној
што еднаш се осмелил на такво нешто, може да се промени поради прошката. Тој
знае дека оние што го злоупотребиле милосрдието немаат повеќе на што да се надеваат. И јас знам дека тој, иако победен или од твојата добрина или од покајние,
ќе сака да биде спокоен, сепак, неговиот татко Парменион, водач на толку голема
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војска и со дамнешен авторитет кај твоите војници, кој се наоѓа на положба далеку
под твоето величие, нема рамнодушно да сака за спасот на својот син да и биде должник. Некои добрини ги мразиме. Срамно е да се признае дека си заслужил смрт.
Преостанува тој повеќе да сака да се чини дека му е нанесена неправда, одошто дека животот му е поштеден. Затоа знај дека ти треба со нив да се бориш за твојот
спас. Има уште многу непријатели што ќе треба да одиме да ги гониме. Заштити се
од внатрешните непријатели. Ако нив ги остраниш, јас воопшто не се плашам од
надворешен непријател.
Вака зборувал Кратер. И останатите не се сомневале дека Филота не ќе ја
скриел доставата за заговор, да не бил самиот тој зачетник или соучесник во него.
Зашто, кој чесен или добронамерен, не само пријател туку и од најпростиот народ,
откако го слушнал она што му го кажале, не би дотрчал веднаш кај кралот ? Може
ли пак тоа, по, примерот на Кебалин, кој она што го дознал од братот и му го соопштил нему, да не го направи синот на Парменион, кој е уште и началник на коњицата и упатен во сите тајни на кралот ? Тој лажел дека кралот нема време за разговор со него, за да не побара Кебалин некој друг посредник да му го јави тоа што
има. Никомах, обврзан дури со клетва во боговите, побрзал да ја олесни својата совест, а на Филота, кој речиси целиот ден го минал во игри и шеги му било тешко да
вклучи во својот долг и можеби излишен разговор со кралот само неколку збора и
тоа такви, што се однесуваат за животот на кралот. Зарем не им поверувал на момчињата, што му го доставиле тоа ? Значи. зошто тогаш пропратил два дена, како да
поверувал во тоа ? Кебалин требало да биде отпуштен, ако не верувал во неговото
обвинување. Секој и во сопствена опасност е многу препазлив, а кога се работи за
животот на кралот, треба сé да се провери и да се прифатат и оние што доставуваат
празни обвинувања. Значи, сите одлучиле дека треба са се поведе истрага за него и
да се принуди да ги посочи учесниците во заговорот.
Кралот ги предупредил да молчат за собирот и ги распуштил. Потоа, за следниот ден објавил поход, за да не се дознае за новата одлука.Филота бил поканет на
неговата последна гозба и кралот се воздржал не само да се гоштева туку и љубезно да разговара со оној што веќе го беше осудил. Потоа, за време на втората ноќна
стража, откако ги изгаснале огновите, во кралскиот шатор влегле Хефајстион, Кратер, Којн и Еригиј од страна на пријателите, а од телехранителите Пердика и Леонат. Тие им заповедале на оние што стражареле околу кралскиот шатор да бдејат
наоружени. Веќе биле распоредени војници кај сите приоди, а на коњаниците им
било заповедано да ги запоседнат патиштата за да не замине некој тајно кај Парменион, кој тогаш заповедал со многу војска во Медија. Атарија, со триесет војници,
влегол во кралскиот шатор, а му биле дадени уште десет придружници, од коишто
секој поединец бил следен од по десет вооружени војници. Тие биле одредени да ги
фатат другите заговорници; Атарија бил испратен со триста војници да го затвори
приодот на живеалиштето; со педесет најхрабри момци тој го сторил тоа, а заповедал останатите одеднаш да го опколат живеалиштето, за да не може Филота да се
извлече преку некој таен премин. (Леонат=леонот+в=Левонот=Лавонот: в-н-т, Р.И.)
Тој пак, или во душата сигурен, или многу изморен, беше паднал во длабок
сон и Атарија го фатил уште нерасонет. Конечно, кога сосема се разбудил, му ставиле окови. Тогаш тој рекол: ‘Кралу, жестокоста на моите непријатели ја победи
твојата добрина’. Не кажал ништо повеќе и со покриена глава бил одведен во крал-
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скиот шатор. На следниот ден кралот заповедал сите вооружени војници да се соберат.Дошле околу шест илјади воници, а освен нив и толпа носачи и колари го исполниле кралскиот шатор. Вооруженици го покривале Филота со својата бројност, за
да не може да биде виден од народот, пред кралот да им се обрати со говор на војниците. Според стариот македонски обичај, за престап што бара смртна казна, истрагата ја води војската, а во мир, тоа право го има народот. Власта на кралевите
немале никакво влијание, ако пред тоа не бил уважен авторитетот на народот.
9. Тогаш кралот излегол пред собирот со душевна болка на лицето. Жалоста
на пријателите исто така предизвикала големо исчекување во врска со настанот.
Кралот долго гледал во земјата, потресен и неподвижен. Најсетне, земал здив и рекол: ‘Војници, за малку ќе бев оттргнат од вас поради злостор од малкумина луѓе.
Жив сум благодарение на премудроста и милосрдието на боговите. Кога гледам во
вас, сите достојни за почит, принуден сум да бидам уште повеќе гневен на убијците, зашто првата, дури и единствената наслада на мојот живот е тоа што сé уште
можам да искажам благодарност на толку храбри мажи, кои имаат толку заслуги
кон мене’. Говорот го прекинал лелекот на војниците; сите се расплакале. Тогаш
кралот рекол: ‘Колку поголема тревога ќе предизвикам во вашите души, кога ќе ги
посочам зачетниците на злосторот. Сé уште се грозам да им ги спомнам имињата, и
како божем тоа да може да ги спаси, се воздржувам да ги именувам. Но мора да се
победи сеќавањето на предишната љубов и да се открие заверата на безбожните граѓани. Па како да молчам за таков престап ? Парменион, на таа возраст, е обврзан
со толку многу услуги и од мене и од мојот татко; најстариот од сите мои пријатели
се покажа како водач на овој толку голем злостор. Неговиот помошник Филота ги
поттикнал против мојот живот Певколаја, Деметриј и овој Димнос, чиешто тело
овде го гледате, но има и други соучесници во ова безумие’.
Насекаде, низ целиот собир се рашириле викотници од негодување и жалба,
каква што многу често се јавува сред толпата, особено сред војниците, предизвикана или од одобрување или од гнев. Потоа биле изведени Никомах и Кебалин и тие
изложиле сé она што било кажано. Но ниеден од нив не го посочил Филота како
учесник во злосторот. И така, кога стивнал гневот, со молк бил прифатен гласот на
доставувачите. Тогаш кралот рекол: ‘Каков ви се чини дека е по душа оној, кој кажаната достава за оваа работа си ја сочувал за себе ? Смрта на Димнос покажува
дека тоа не било без причина. Кебалин не се плашел од тоа дека ќе биде изложен на
измачувања, ако достави нешто, што е несигурно. Метрон не пропуштил ни миг да
си ја олесни совеста и се втурна дури таму, каде што јас се миев. Само Филота не
се исплашил и ништо не поверувал. О, каков великодушен маж ! Тој ли да се вознемири поради опасноста за кралот ? Го смени ли ликот ? Го ислушал ли загрижено
доставувачот на толку важна работа ? Секако, го скрил злосторот и алчната надеж
за кралска власт го натерала на најголемо бесчестие. Татко му управува во Медија.
Самиот тој, благодарение на мене, имал многу голема моќ кај многу мои војсководци, но се надева на уште поголема одошто веќе ја има. Тој исто така со презир
се однесува кон тоа што јас сум без потомство. Но Филота греши: Јас во вас имам и
деца и родители и роднини; сé додека вие сте живи и здрави, јас не можам да бидам сам’.
Потоа го прочитал писмото, што било фатено, а кое Парменион го напишал
на синовите Никанор и Филота; писмото наведувало на уште поголемо сомнение.
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Зашто, еве ова накусо била неговата содржина: ‘Првин водете сметка за себе, а
потоа за своите; зашто, како што решивме, така и ќе направиме’. Кралот уште додал дека писмото е така напишано, за да може да биде разбрано од соучесниците,
или пак, ако биле фатени, да ги измами неупатените. Зашто, кога Димнос ги посочил останатите соучесници во заговорот, не го именувал Филота ? Ова не е доказ за
неговата невиност туку за неговата моќ,зашто од него се плашеле и оние од коишто
тој можел да биде издаден, така што тие, и кога признавале за себе, го криеле него.
Целиот живот на Филота укажува на ова. Тој се сврзал со мојот роднина Аминта,
кој во Македонија подготви нечесен заговор против мојот живот и беше негов сојузник и соучесник. Тој ја омажи сестра си за Аминта, од која јас не сум имал полут
непријател. Кога му напишав писмо според законот на толку големата дружба и
пријателство за она, каква судбина ми е одредена од Јупитер Хамон, тој се осмели
да ми одговори дема ми честита што сум прифатен во редот на боговите, но дека ги
жали оние што ќе треба да живеат под власта на оној, кој ги надминал границите на
човечкото.
Ова се се показатели на една душа што се отуѓила од мене и што и завидува
на мојата слава. Но, војници, сето ова, колку што можев, го скривав во мојата душа.
Ми се чинеше дека ќе откинам дел од мојата утроба, ако помалку ги сметам за верни оние, во кои сум полагал толку голема надеж. Но сега веќе не треба да се казнува со зборови; дрскоста на јазикот довело до меч. Ако ми верувате мене, Филота е
тој што ги поттикна овие. Ако тој тоа си го дозволил, тогаш, војници, каде јас да се
свртам ? Кому да му го доверам мојот живот ? Јас него го поставив за началник на
коњицата, најдобриот дел од мојата војска, која е составена од највидни младичи.
На неговата верност и заштита ги доверив мојот спас, надежта и мојата победа. Татко му го поставив на истата висока положба, на која вие мене ме поставивте. Под
негова управа и власт ја ставив Медија, најбогатата област, и толку многу сојузници и граѓани. Но од таму, од каде што очекував заштита, се роди опасност. Колку
посреќно би загинал во битка, и тоа поскоро како плен на непријателот, одошто да
станам жртва на свој сограѓанин ! Сега, спасен од опасностите од коишто единствено се плашев, ме снајде ова што воопшто не требаше да стравувам. Вие, војници,
обично барате од мене да водам сметка за својот спас. Но и вие можете подобро да
го правете тоа, ако ме посоветувате што сега да правам. Јас се предавам во вашите
раце и во вашето оружје, јас не сакам да се спасувам против вашата волја; но ако
вие го сакате тоа, тогаш јас не можам поинаку, освен да се одмаздам’.
Тогаш заповедал да биде доведен Филота, со раце врзани зад грбот, покриен
со ветва наметка. Лесно можело да се види дека сите се потресени од бедниот изглед на оној, кого малку пред тоа го гледале со завист. Го гледале оној, кој до вчера
бил водач на коњицата; знаел дека тој заедно со кралот учествувал на сите гозби.
Сега одеднаш го гледале не само како виновник, туку дури и како осуденик во окови. Си споменале исто така за Парменион, водачот на толку голема војска, за судбината на Никанор, а сега во отсуство ќе биде изведен пред суд, заедно со оној, когошто единствено судбата му го беше оставила. Поради тоа, кралскиот војсководец
Аминта со еден жесток говор повторно го вознемирил собирот, кој веќе како да бил
малку смилостивен и рекол дека сите тие веќе се предадени на варварите, дека никој нема да се врати кај својата сопруга, кај своите родители и во својата татковина;
дека како труп на тело кому му е откината главата, без живот и име, во туѓа земја

173
ќе биде за потсмев на непријателот.Говорот на Аминта не му се допаднал баш многу на кралот, како што оној се надевал, зашто ги споменувал сопругите и татковината, а со тоа ги правел побезволни за извршување други подвизи. Тогаш Којн, иако бил оженет со сестрата на Филота, пожестоко од секој друг се нафрлил против
Филота, извикувајќи дека е убиец на кралот, на татковината, на војската: го грабнал
каменот што му бил пред нозе и сакал да го фрли врз Филота, сакајќи, како што
многумина мислат, да го спаси од измачувањата. Но кралот ја задржал неговата рака, уверувајќи го дека треба првин да му се даде можност на виновникот да се брани, и дека нема да допушти тој поинаку да биде осуден.
Кога на Филота му било заповедано да зборува, тогаш тој, или од сознанието за злосторот, или од големината на опасноста, избезумен и стаписан, не се осмелувал ни да го крене погледот, ни уста да отвори. Потоа, леејќи солзи,изгубил свест
и паднал во рацете на оној што го држел; кога му ги избришале солзите со наметката, малку по малку му се повратиле здивот и гласот, па се чинело дека нешто ќе каже. Кога кралот го видел, му рекол: ‘Сега ќе ти судат Македонците, те прашувам,
дали ќе им се обратиш на мајчиниот јазик ?’Филота рекол: ‘Освен Македонци, овде
има многу присутни, за кои сметам дека полесно ќе го разберат она што ќе го кажам, ако зборувам со ист јазик со којшто се служиш и ти, верувам, непоради нешто
друго туку за да го разберат повеќемина твојот говор’. Тогаш кралот рекол: ‘Еве,
гледате ли, дотаму ли дошол Филота, та да се гнаси од мајчиниот јазик ? Имено,
единствено тој презира дури и да го научи. Но нека зборува како што сака, а вие
споменете си дека тој подеднакво се отуѓил и од нашите обичаи и од нашиот јазик’.
Тогаш го напуштил собирот“.
Во тоа време се говорел пелазгиски јазик,а тој нов јазик, коине, бил по смртта на Александар Македонски.Тој бил Птоломејов Александријски јазик.Бидејќи за
Јустин „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“, тие говореле само
со варврски=пелазгиски, кој бил тн.Хомеров, што го потврдил Тсиоулкас (Чулкас).
Тој 1907 година пиши, Славо-Македонците во Лерин говореле Хомеров јазик. Ваков бил јазикот во Елада, која била Пелазгија: варварски=пелазгиски тн.Платонов.
Макс Фасмер пиши: во Елада имало словенски поими пред инвазија на Словените.
Токму со наводов се објаснува дека тн.словенски јазик бил тн.Хомеров јазик.
Квинт Куртиј Руф многу нешта цитира, што не се најдува и кај античките
автори. Тој бил дативен, генетивен... Од коине во Македонија немало трага. Па тој
никогаш не бил од Македонија. Во неа од него никогаш немало најдено наод до римско време. Пак, во Атика бил атички говор, на кого не се пишело, туку на јонски
јазик. Во атичкиот говор немало датив и генетив, дури во песната Мани од 19 век,
во која се говори и за кралот Отон. Во неа има и темен вокал, кој бил тн.словенски.
Фалмерајер пиши во Елада имало словенски акцент:само на варварски=пелазгиски.
„10. Тогаш Филота рекол: ‘За невинот е лесно да се изнајде зборови, но на
несреќниот му е тешко да ги одмери зборовите. Поради тоа, помеѓу сосема чистата
совест и најгорчливата судба, јас не знам како да се покорам на моите чуства и на
положбата во којашто се наоѓам. Мојот најдобар судија не е тука. Но зошто тој не
сакаше да ме сослуша ? Не, жими Херкула, јас вака размислувам; ако тој ги слушнеше двете страни, би можело да се случи да ме осуди, но и да ме ослободи. Но ако
тој не ја знае суштината на нештата, јас не можам да бидам ослободен. Иако е не
само излишна туку и непријатна одбраната на човек кој е окован, зашто во таков
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случај се чини дека тој не го известува судијата туку го обвинува, сепак, кога веќе
ми е допуштено да зборувам, јас нема да се откажам од тоа и нема да допуштам да
се чини дека сум осуден и од мојата совест.
Јас навистина не гледам за што сум виновен. Ниеден од заговорниците не го
спомна моето име; Никомах ништо не рече за мене. Кебалин не можел да знае повеќе од она што го слушнал. Па сепак кралот верувал дека јас сум главатор на заговорот. Можел ли Димнос да не го спомне оној, чиј следбеник бил ? Секако ќе требаше дури и лажно да бидам именуван, кога го прашувале за соучесниците, за да
може со тоа да го убеди оној што го испрашувал. Зашто, откако заговорот беше откриен, белки не е одминато моето име, за да може да се чини дека тој сака да си го
поштеди соучесникот. Кога Никомах признавал, тој верувал дека некој не ќе премолчи за своите тајни; но тој ги именувал другите, а мене единствено ме пропуштил. Соборци, ве прашувам сега, да не дојдеше Кебалин кај мене и да сакал јас ништо да не знам за заговорниците, зарем денес јас би се бранел овде, иако никој не
ме именувал ? Секако, да беше жив Димнос, и еве- нека се чини дека сака да ме поштеди тој, но што е со останатите и оние што ќе признат за себе, ќе ме препуштат
ли и тие мене ? Тешка е неволјата; оној што е виновен, измачуван од сопствените
страдања, станува рамнодушен кон туѓите. Зарем толку соучесници, ставени дури и
на маки, нема да ја кажат вистината ? Јас мислам дека никој нема да го штеди оној
што ќе умре, ниту тој што ќе умре нема да поштеди никого.
Сега ќе треба да се осврнам кон единствениот, вистински злостор;зошто сум
премолчал за она што ми било кажано; зошто толку мирно сум го ислушал ? Но
што и да е ова, каде и да си ти Александар, ти сепак ми го прости тоа, зашто јас ти
го признав, ти ја фатив десницата како залог на возобновената љубов, учествував
на твојата гозба. Ако тогаш ми поверува мене, јас сум ослободен од вината, ако ме
поштеди- јас сум отпуштен. Но, ти задржи си го своето мислење. Што направив синоќа, кога ја напуштив твојата трпеза ? Кој нов злостор, за којшто ти кажале, го
смена твоето мислење ? Во мојата несреќа, јас спиев со тврд сон, кога така заспан
ме разбудија непријателите и ме фрлија во окови. Но како убиецот и предавникот
може да спие толку тврд сон ? Злосторниците поради нечистата совест не можат да
спијат, нив ги прогонуваат фуриите, не само кога го извршиле злоторот туку уште
кога размислуваат за него. Мене сигурност ми даваше мојата невиност и твојата десница. Јас не се плашев дека ти поскоро ќе се поведеш од туѓата жестокост, одошто
од твоето милосрдие. Но немој да се каеш што не си ми поверувал мене; работата
ми беше доставена од момче, кое не можеше да посочи ниеден сведок, ни некаков
доказ за доставата, а со неа ќе ги престрашеше сите, ако слушнеле за тоа. Јас пак,
кутриот, верував дека слушам за кавга меѓу љубовник и развратник и немав многу
верба во тоа, зашто не ми го кажа тоа самиот Никомах туку поскоро го беше испратил брата си. Се плашев дека Никомах ќе го одрече она што му го кажал на Кебалин, па ми се чинеше дека јас ќе бидам причина за опасност на многу пријатели
на кралот. И така јас, којшто никого не сум го повредил, наидов на човек кој повеќе
сака јас да загинам, одошто да сум жив. А знаете ли колку непријателства ќе си создадев, да повредувам невини луѓе ? Димнос се уби себе си. Зарем можев јас да предвидам дека тој ќе го стори тоа ? Никако. И така, единственото нешто, во што можев да поверувам од доставата, кога бев повикан од Кебалин, не можеше да ме вознемири. (За коине и што следи за мајчин јазик..., сé е измислица на К.К.Руф, Р.И.)
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И жими Херкула, да бев и јас соучесник заедно со Димнос во толку голем
злостор, јас секако немаше цели два дена да кријам дека сме предадени. Воопшто
не беше тешко Кебалин да го тргне од патот. И потоа, откако беше донесена доставата, поради којашто ме чека смрт, јас сум влегувал во спалната на кралот, дури и
опашан со меч. Зошто сум го одложил злосторот ? Или можеби без Димнос не сум
се осмелил да го извршам ? Значи, тој, Димнос бил главниот во заговорт, а јас, Филота, сум се криел во неговата сенка; јас, којшто сум го посакувал кралството на
Македонците. Но кој од вас е поткупен со дарови ? Кога од водачите, кога од началнците посебно сум го почитувал ? Мене ми се префрла што одбивам да зборувам на мајчиниот јазик, дека сум се грозел од обичаите на Македонците. Значи, така јас се заканувам на кралството, со што го презирам. Уште порано, оној, родниот
јазик беше напуштен во општењето со другите народи, па така и победниците и победените требаше да учат еден туѓ, странски јазик. Но, жими Херкул, тоа повеќе ме
повредува од она дека Аминта, синот на Пердика, му ковал заговор на кралот. Јас
не одбивам и не се бранам дека сум бил во пријателски односи со него, ако не требало да се почитува човек на таква висока положба, ве прашувам, дали сум виновен
што не сум го предвидел тоа и дека треба да умрат и невините пријатели на престапниците ? Ако тоа е праведно, тогаш зошто уште сум жив ? Ако е справедливо,
зошто сé уште не сум убиен ? Јас навистина напишав дека ги жалам луѓето, што ќе
живеат под власта на оној, кој верува дека е син на Јупитер“. (Хамон=Зевс, Р.И.)
Тогаш странски јазици биле само арамејски,староегипетски и новоперсиски.
„О, вербо во пријателството, о, опасна слободо, вие ме измамивте ! Вие ме
натеравте да не го премолчувам она што го мислам. Јас признавам дека го напишав
тоа, но не на кралот и не за кралот. Јас не сакав да предизвикувам завист кон него
туку се плашев за него. Мене ми се чинеше дека ќе беше подостоинствено Александар молкум да прифатеше дека е потомок на Јупитер, одошто да се фали со пророштвото. Но бидејќи е несомнено верувањето во пророштвото, бог нека биде сведок
за моето дело.Задржете ме во окови, додека го прашате Хамона за мојот таен и скришен злостор. Впрочем, оној што го удостои нашиот крал да го признае за свој син,
тој нема да допушти да биде скриен никој од оние кои ковале заговор против неговиот потомок. Ако пак верувате дека мачењето е посигурно одошто одговорот на
пророчиштето, јас не одбивам и на тој начин да се дознае вистината. Вообичаено е
обвинението на смрт да ги повикуваат на судот и своите блиски. Јас неодамна ги
загубив и двата браќа, а не можам да го доведам татко ми, ниту се осмелувам да го
повикувам, бидејќи и тој самиот е обвинет за овој злостор. Малку ли е што таткото
на толку синови, којшто единствена утеха наоѓаше во едниот што му преостана, и
од него да биде лишен, ако и самиот тој не биде ставен на мојата клада ?
Премил татко, ќе умреш поради мене и со мене. Јас ти го одземам животот,
јас ти ја згаснувам староста. Зошто и си ме родил, мене кутриот, ако боговите не го
сакале тоа ? Зарем од мене да го дознаеш она, што и тебе те очекува ? Не знам што
е поголема беда, дали мојата младост, или твојата старост. Јас умирам во цутот на
младоста, а тебе џелатот ќе ти го одземе животот, што,да сакаше судбата да почека,
ќе ти го земеше самата природа.Спомнувањето на мојот татко ме убеди колку претпазливо и нерешително требало да го соопштам она, што ми го достави Кебалин.
Зашто Парменион, кога слушнал дека лекарот му подготвил отров на Филипа, му
напишал писмо, со кое сакал да го спречи да не го пие лекот што лекарот сакал да
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му го даде. Зарем Филип му поверувал на татко ми ? Зарем неговото писмо имало
некакво влијание ? И јас самиот, кога и да сум го кажал што сум го слушнал, сум
бил одбиен со потсмев за лесноверност. Тогаш, што треба да правиме; кога кажуваме, не ни се верува, кога премолчуваме, стануваме сомнителни !‘ “.
Авторот вели: „Зошто и си ме родил, мене кутриот, ако боговите не го сакале тоа ?“ Вака не велат Бригите=Брзјаците, ниту античките=етничките Македонци,
со својот Зевс (Амон). Ова е дело на авторот од 15 век. Денес во Далмација, острови, таткото родува, и лежи во креветот со сопругата, и двата велат: „смо родили“.
„Но кога еден од оние што стоеле наоколу извикал: ‘Не треба да се прави
заговор против оние што се твои добродетели !’ Филота рекол: ‘Кој и да си ти, точно кажуваш. Затоа, ако сум ковал заговор, не ја одбивам казната и еве, ќе престанам да зборувам, зашто моите последни зборови се покажаа како тешки за вашите
уши’. Потоа бил одведен од оние кои го чувале.
11. Меѓу војсководците имало некој си Болон, кој бил храбар воин, но неупатен во мирнодопските и граѓанските обичаи; тој бил стар војник, но произведен на повисок степен, иако бил од пониска општествена положба. Додека останатите молчеле, тој со безумна дрскост почнал да ги потсетува луѓето, колкумина од
нив биле протерани од скривалиштата, што ги биле зафатиле; за да биде прифатен
изметот од робовите од Филота оттаму биле истерани неговите соборци; дека неговите коли, натоварени со злато и сребро, стоеле низ сите села и ниеден од неговите
соборци не бил прифаќан во засолништата туку сите биле остранувани од распоредените стражи, за да го чуваат сонот, за да не ја разбудат онаа жена ни со шепот ни
со некаков звук; дека селаните нему секогаш му биле предмет за потсмев; ги нарекувал Фригијци и Пафлагонци; дека тој, иако бил Македонец, не се срамувал преку
преведувач да ги ислуша луѓето што зборувале на неговиот роден јазик. Зошто тој
сега сака да се чуе мислењето на Хамон ? Нели тој истиот го обвини за лага Јупитера, што го признал Александар за свој син,плашејќи се да не предизвика завист она,
што му го доделиле боговите. Додека го ковал заговорот против кралот, неговиот
пријател, тој не го прашувал пророчиштето за мислење; сега бара да се оди таму,
додека неговиот татко, кој управува со Медија, не почне да дејствува и со парите,
што му се доверени на чување, не придобие за сојузници во злосторот пропаднати
луѓе. Потоа рекол дека тие самите ќе пратат луѓе во пророчиштето, но не да не го
прашуваат Јупитера за она што го дознале од кралот туку са му се заблагодарат
што ќе го исполнат заветот за спасение на великиот и најбројнииот крал. Тогаш се
разбранувало целото собрание; први почнале да викаат телохранителите, дека со
нивните раце треба да се растргне убиецот. Филота, плашејќи се од потешки измачувања, рамнодушно го слушал сето ова“.
Стои за „некој си Болон, кој бил храбар воин...“,за сé без бол: Болон=бол он.
Бидејќи до денес само Македонците говорат на свои говори, само тие се етнички=едносен народ. Токму затоа со нивните говори истогласно сé се објаснува.
Квинт Куртиј Руф истакнува: „дека тој, иако бил Македонец, не се срамувал
преку преведувач да ги ислуша луѓето што зборувале на неговиот роден јазик“. Па
тогаш војската била само за Пенхеленската идеја, на Хелените, а вакви биле Еладците. А и Хелените во Јонија, кои биле Варвари како Македонците. Сé само на Руф.
„Кралот се вратил на собирот, па или за да го измачува Филота под стража,
или за да дознае сé поточно, го одложил собранието за следниот ден. Иако денот се
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ближел кон крајот, тој заповедал да ги повикаат неговите пријатели. И додека многумина, според обичајот на Македонците, сакале да го убијат Филота со камења,
Хефајстион, Кратер и Којн рекле дека вистината треба да се извлече од него преку
измачувања, па и оние, кои предлагале друго, се согласиле со нив. Кога се растурил
собирот, Хефајстион, Кратер и Којн се зафатиле да ја водат истрагата за Филота.
Кралот го повикал Кратера и имал разговор со него, од којшто ништо не било сооптено; потоа се повлекол во длабината на своето станиште, ги остранил присутните
и до длабоко во ноќта го очекувал исходот на истрагата. Мачителите ги ставиле пред очите на Филота сите справи за измачување. А тој, без да биде принуден, им рекол: ‘Што уште чекате да го убиете непријателот на кралот- убиецот, кој си ја признал вината ? Зошто е нужна истрага ? Јас го смислив сето тоа и го посакував’.
Кратер настојувал да го каже тоа што го признал и го ставил на мака. Додека
го фаќале, додека му ги врзувале очите, додека му ја симнувале облеката, тој пред
глуви уши непрестајно ги признавал татковски богови и се повикувал на законите
на сите народи. Потоа бил осуден и растргнат од непријателите што сакале да му се
додворат на кралот. Отпрвин, иако бил измачуван час со оган, час со камшици, и
тоа веќе не било истрага туку казна, тој не само што не пуштил ни глас туку се воздржал дури и од стенкање. Но кога телото му се надуло од раните што ги направиле камшиците и веќе не можел да ги поднесува ударите по соголените коски, им ветил дека, ако помалку го измачуваат, ќе им го каже она што сакаат да го слушнат.
Но барал тие да му се заколнат во животот на Александар дека ќе ја прекинат истрагата и дека ќе ги остранат мачителите.Кога го постигнал и едното и другото,рекол:
‘Кратере, кажи ми, што би сакал да кажам ?’ Овој се налутил и рекол дека тој се подигрува со него, па повторно ги викнал мачителите. Филота побарал време да земе
здив и рекол дека ќе каже сé што знае.
Во меѓувреме коњаниците, сите благороници, а најмногу оние, што биле во
блиско сродство со Парменион, откако се раширил гласот дека Филота е ставен на
маки, плашејќи се од древниот македонски закон, според кој и роднините на оние,
што ковале заговор против кралот, бивале убивани заедно со нив- некои се самобиле, а други избегале во беспатните планини и пустини. Низ целиот логор се раширил огромен ужас; кралот, кога разбрал за безредието,објавил дека го отповикува законот за казнување со смрт на блиските на виновниците. Сакал ли Филота да се ослободи од измачувањето со вистина или со лага, тешко може да се каже, зашто крајот на болката е ист и на оние што ја признаваат вистината и на оние што кажуваат
лага.Впрочем,Филота рекол: ‘Вие знаете колку татко ми бил близок со Хегелох; велам дека токму тој Хегелох е причина за сите наши несреќи.Зашто уште кога за прв
пат кралот беше заповедал да го поздравуваме како син на Јупитер, тој гневно рече:
‘Значи, ние го признавме за крал овој, кој се срамува дека Филип му е татко. Свршено е со нас, ако можеме да го поднесуваме тоа; зашто Александар не само што
ги презира луѓето туку и боговите, бидејќи од нас бара да веруваме дека е бог. Го
изгубивме Александар, го изгубивме кралот; подпаднавме во тиранија, којашто е
неподнослива и за боговите, со кои тој се изедначува, и за луѓето, од кои се иззема.
Зарем со нашата крв создадовме бог, кој се гнаси од нас, кому му е тешко да дојде
на собир кај нас смртните ? Верувајте ми, ако сте мажи, и ние ќе бидеме усвоени од
боговите. Кој го одмазди Александар, предокот на овој, потем, кој го, одмазди убиените Архелај и Пердика ? А овој им прости на убијците на татка си. Ова Хегелох
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го рече на гозба; следниот ден, уште во зората, ме викна татко ми. Тој беше тажен и
гледаше дека и јас сум жалостен, зашто бевме слушнале нешто, што ни внуши неспокој.Затоа,за да испитаме дали тој го рече тоа зашто беше отежнат од виното или
имал некоја повисока замисла, одлучивме да го повикаме. Тој дојде, доброволно го
повтори истото што го кажа и додаде дека, ако се осмелиме да бидеме водачи, тој
ќе ни биде најверен соучесник,ако пак ни недостасува храброст за тоа-тој ќе ја крие
таа замисла. Додека Дареј сé уште беше жив, Парменион сметаше дека сé уште не е
време за таа намисла, зашто тие во тој случај би го убиле Александар не за своја
полза туку во полза на непријателот. Ако Дареј биде остранет, како награда за убиениот крал ќе им припадне Азија и целиот Исток. Кога ја прифатиле оваа одлука
била дадена и прифатена заклетва. Што се однесува за Димнос, јас не знам ништо.
Кога го признавам ова, јас сфаќам дека за мене не од полза што воопшто не сум
учесник во неговиот злостор’.
Тие пак ги донесле средствата за измачувања и самите со копја удирале по
неговите очи и лице, и го принудиле да го признае и овој злостор. Кога потоа барале по ред да го изложи планот на злосторот, тој одговорил дека се исплашил што
кралот намеравал долго да се задржи во Бактра и неговиот татко, кој веќе имал седумдесет години и бил војсководец на толку голема војска и чувар на толку големо
богатство, во меѓувреме можел да умре, и тој тогаш, лишен од толкави поткрепи,
нема да има повод да го убива кралот. Значи, тој побрзал, додека наградата сé уште
му била во раце, да го оствари планот за којшто татко му ништо не знаел; ако не му
веруваат, иако веќе не може да ги изди маките, сепак ќе ги прифати.
Тие се подоветувале и заклучиле дека се чини оти е доволно испитан, и се
вратиле кај кралот. Овој на следниот ден објавил што признал Филота и, бидејќи
самиот тој не можел да чекори, заповедал да биде донесен. Кога овој признал сé,
бил доведен Деметриј, кој бил обвинет како соучесник во последниот заговор. Тој
одречувал со многу духовна цврстина и постојано во изразот на лицето дека ништо
не сновел против кралот, па дури и самиот барал да биде ставен на маки. Кога Филота погледал наоколу, здогледал некој си Калис, кој стоел недалеку од него, и заповедал да му пријде поблизу. Овој се вознемирил и одбил да пријде до него; Филота му рекол: ‘Зарем ќе допуштиш Деметриј да лаже, а мене повторно да ме мачат
?’ Калис онемел и пребледел, а Македонците се посомневале дека Филота сака да
обвини невин човек, зашто младичот не бил именуван ни од Никомах, ниту од самиот Филота. Но овој, кога видел дека е окружен од кралските началници, признал
дека тој и Деметриј го смислиле овој злостор. Тогаш сите именувани од Никомаха,
според татковинскиот обичај, на даден знак биле опсипани со камења. Александар
бил ослободен не само од опасноста по животот туку и од завидливоста. Зашто Парменион и Филота, неговите најблиски пријатели, не можеле да бидат казнети без
тоа да предизвика гнев кај целата војска, освен ако јавно не се утврди дека се виновни. Сé додека за злосторот не било дадено признание, се чинело дека е жестокост
да бидат измачувани; но после признанието, Филота не го заслужил ни сожалувањето на пријателите“. (Калис, с=ш; Филот-а=Пилот=пил-от; пил=пио, л=о, Р.И.)
Се говори за Филота=Пилота, пилото, а вакво било пчелиното, што е и пило.
Филип=фил лип. Поило се правело од кора,на липа,која како тркалезна е за поило...
Бидејќи денес уште само тн.словенски јазици се јазици на белата раса, само
со нив истогласно можат да се објаснат поимите на Белците: признавам истогласно.
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КНИГА СЕДМА
„1. Војниците, поради свежиот спомен за неговиот злостор, сметале дека
Филота со право е казнет со смрт, но кога веќе го немало оној што го мразеле, омразата се претворила во сожалување. Тие биле трогнати од големата слава на младичот, како и староста и загубата на сé што има неговиот татко. Тој прв на кралот му
го отворил патот кон Азија, бил учесник во сите негови опасности, секогаш го бранел второто крило во битките; тој исто така му бил најблизок пријател на Филипа,
а на самиот Александар му бил толку верен, што овој само него го зел за помошник
при убивањето на Атала. Ваквите размислувања се ширеле сред војската, а бунтовните гласови стигнале и до кралот. Овој не се вознемирил многу, но бил доволно
мудар за да знае дека пороците од безделниците се разбиваат со работа; затоа заповедал сите веднаш да дојдат во предворјето на кралскиот шатор. Кога видел дека
тие дошле во голем број, излегол пред собирот.
Нема сомневање дека Атарија намерно барал да биде приведен Александар
Линкест, којшто многу пред Филота посакувал да го убие кралот. Тој бил поткажан
од двајца сведоци, како што погоре кажавме, и веќе трета година како бил држан во
окови. Познато било дека тој, заедно со Павсаниј, бил учесник во заговорот на Филип, но бидејќи прв го поздравил Александар како крал, поскоро бил поштеден од
казната, одошто да биде прогласен за виновник во злосторот. Исто така, молбите на
неговиот тест Антипатар го задржале тогаш справедливиот гнев на кралот. Но стивнатата болка повторно избувнала, зашто загриженоста од сегашната опасност го
возобновила сеќавањето на предишната. Значи, Александар бил изведен од затворот и му било заповедано да зборува; но иако во тек на три години тој ја смислувал
одбраната, сепак,возбуден и исплашен, кажал сосема малку од она што го смислил;
на крај го напуштило и сеќавањето и умот.Никој не се сомневал дека стравот е знак
за нечиста совест, а не последица на изгубено сеќавање. И така, тој бил избоден со
копја од оние што стоеле најблиску до него додека тој сé уште се борел со својата
заборавеност.
Кога неговото тело било однесено, кралот заповедал да се доведат Аминта и
Симија, зашто најмалиот од браќата, Полемон, кога разбрал дека Филота е ставен
на маки- избегал. Овие на Филота му биле најмили од сите негови пријатели и најмногу со негово залагање биле издигнати до високи и почесни служби. Кралот се
сеќавал со колкава настојчивост Филота ги приклучил нив кон себе и затоа не се
сомневал дека и тие се соучесници во последниот заговор. Но тие одамна му биле
сомнителни поради едно писмо од мајка му во кое таа го советува да го варди својот живот од нив. Впрочем, тој нерадо верувал во лоши работи, но сега, убеден од
очигледните докази, заповедал да бидат ставени во окови. Зашто, ден пред да се открие заговорот на Филота, немало никакво сомнение дека тие тајно се состанувале
со него, а братот кој избегал за време истрагата над Филота ја покажал причината
за тоа бегство. Неодамна пред тоа, спротивно на обичајот, тие, божем службено, ги
остраниле далеку останатите и се приближиле до него без да има некаква посебна
причина, а кога тој се зачудил што тие, иако не им е редот, ја вршат таа должност,
се запрепастил колку тие се возбудиле и бргу се повлекол кај вооружените војници
што биле сосема близу до него. Освен тоа, се случило и тоа што Антифан, кој бил
писар во коњицата, еден ден пред да биде откриен злосторот на Филота,му порачал
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на Аминта да даде, како што било обичај, од своите коњи на оние што ги изгубиле
своите, а овој надуено му одговорил дека ако не се откаже од барањето, за кусо време ќе разбере кој е тој. Таквата дрскост на јазикот и непромислените зборови, упатени кон самиот крал, не биле ништо друго освен сведоштво и показател за нечесни
намери. Ако сето ова е вистина, тогаш тие го заслужиле истото што и Филота, ако
пак не е вистина, кралот барал да се одбранат.
Потем бил доведен Антифан; тој кажал сé за коњите и за надмено дофрлените закани. Аминта, кога му се дала можност да зборува, рекол: ‘Ако допушти кралот, јас барам да бидам ослободен од оковите додека зборувам’. Кралот заповедал
обајцата да бидат одврзани, но бидејќи Аминта барал да му се врати изгледот на
оружјеносец, кралот заповедал да му се даде копје. Кога овој со левата рака го фатил копјето, се оддалечил од местото каде што пред малку лежел Александар и рекол: ‘Кралу, каков и да е крајот што не очекува, го прифаќаме; ако е среќен, ти го
должиме тебе, ако пак е несреќен- на судбината. Ние и пред донесувањето на пресудата ќе се браниме со слободни тела и души. Ти ни го врати изгледот со кој обично те придружувавме. Ние не можеме да се плашиме од нашето дело, но престануваме да се плашиме и од нашата судба. Те прашувам, ми допушташ ли да се бранам од она, за коешто последно ме обвини. Ние воопшто не сме свесни дека сме го
навредиле твоето величие со ниеден збор. Јас би кажал дека ти одамна ја победи зависта, па нема опасност ти да поверуваш дека со милозливи зборови да оправдам
некои злонамерно кажани. Впрочем, до тебе стигнал некој поостар збор од твојот
воин, кој бил изморен или истоштен додека се наоѓал во опадност од некоја битка,
или, додека болен, во шаторот, си ги лечел раните, сепак, поради нашите храбри
подвизи, заслужуваме сето ова поскоро да го припишеш на мигот на времето, одошто на нашите вистински чувства“.
Се говори за Антифан=Анти фан. Анти биле тн.Словени а фан=пан, богот
Пан. Следи фамилија од фам мил. Следи фам=пан, Пан=стебло, пан=пањ, милет...
„Кога ќе се случи нешто непријатно, сите сме виновници; тогаш, ние самите
креваме раце врз нашите тела, иако несе мразиме себе си; дури и родителите, кога
ќе се сретнат со сопствените деца во такви случаеви, и тие им се непријатни и немили. Наспроти тоа, кога не почествуваат со дарови, кога се враќаме натоварени со
награди, кој тогаш може нас да не поднесе ? Кој може да ја издржи таа радост на
душата ? Кај оние што војуваат, ни гневот, но ни радоста не се умерени. Како некој
виор, веднаш не обземаат чуствата. Под влијание на чуствата, во тој миг, ние кориме, пофалуваме, сожалуваме, се гневиме; час сакаме да одиме во Индија, до Океанот, час ни се наметнуват сеќавања на сопругите, децата, татковината. Но сите вакви размислувања и зборови на оние, што меѓу себе си разговараат, ги прекинува
звукот на трубите, тогаш секој трча во својот строј и гневот, што се родил во шаторот, се истура врз главите на непријателот. Камо среќа и Филота да згрешеше само на збор ! Затоа ќе се вратам на она, за што сме прогласени виновни.
Јас не го одречувам пријателството што го имавме со Филота, и ќе признаам
дека ние од него имавме голема полза. Зарем е чудно што сме го почитувале синот
на Парменион, за кого самиот сакаше да ти е најблизок и којшто со својата положба ги надвиси речиси сите твои пријатели ? Жими Херкула, кралу, ако сакаш да ја
чуеш вистината, ти самиот си виновен за опасноста во којашто ние се најдовме.
Имено,кој друг го направи тоа,секој што сакаше да ти се смили тебе,првин да му се
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обраќа на Филота ? Благодарение на него ние го достигнавме овој степен на пријателство со тебе. Тој беше до тебе; ние можевме или да ја посакуваме неговата наклоност, или да се плашиме од неговиот гнев. Нели сите ние се колневме што сме
твои воини, речиси повторувајќи ги зборовите што ти прв ги кажуваше- дека ќе ни
бидат пријатели или непријатели истите тие, што ти ќе ги сметаш за такви ? Обврзани со оваа клетва, можеме ли да го отфрлиме оној којшто ти го ставаше пред сите
нас ? Имено, сите посакуваат да му бидат пријатели на Филота, но не можеа да му
бидат сите што го посакуваа тоа. Така, ако не ги одделуваш пријателите од заговорниците, нема да го одвоиш ни од пријателите оние, што сакале да бидат тоа истото.
Значи, што е она што укажува на нас како на соучесници ? Тоа ли што вчера насамо и пријателски тој разговараше со нас ? Мислам дека не ќе може да се оправдам, да сменев нешто од стариот начин на живеење и навики. Сега значи, ако и
тој ден, кој што е под сомневање, постапуваме исто така како и секогаш, тогаш тој
наш начин на однесување не ослободува од злосторот. Ние не му дадовме коњи на
Антифан еден ден пред да биде откриен Филота; тогаш јас имав работа со Антифан. Но ако тој сака нас да не направи сомнителен што токму тој ден му дадовме
коњи, тогаш ни самиот тој не може да се оправда што токму тогаш ги бараше. Зашто, неизвесно е кој прави злостор: дали оној, кој сочувува нешто, или оној што го
бара, освен ако оној што не го дава она што е туѓо има подобра причина од оној,
што го бара туѓото. Впрочем, кралу, јас имав десет коњи, од коишто осум Антифан
ги беше разделил на оние што ги изгубиле своите. Јас имав сé на сé два коња, што
кога сакаше да ми ги одземе овој надуен и несправедлив човек, бев принуден да ги
задржам, за да не војувам пеш. Јас не одречувам дека со овој безделник зборував
како слободен човек, зашто тој од воената служба си ја земал само таа задача, да
расподелува коњи на оние што ќе одат во битка. Но во несреќата се стигна дотаму,
што сега јас треба да се правдам и пред Александар и пред Антифан.
Жими Херкула, мајка ти ти пишала за нас, како за твои непријатели. Камо
среќа таа да била поразложна загрижена за својот син и во неспокојна душа да не
си создавала неоправдана грижа. Зошто не ти ја напишала и причината за својот
страв ? Со какво наше дело или збор била предизвикана да ти го напише тоа вознемирувачко писмо ? О, во каква тешка положба сум ставен ! Можеби за мене е помалку опасно да молчам, одошто да зборувам. Но кога веќе работата ќе се тера до
крај, повеќе сакам да ти се допадне мојата одбрана, одошто моето дело. Ќе сфатиш
што сакам да кажам, зашто се сеќаваш дека, кога ме праќаше во Македонија да доведам војници, ти ми рече дека многу здрави младичи се кријат во домот на мајка
ти. Значи, ти мене ми препорача да те слушам само тебе и да ги доведам кај тебе и
оние што ја подбегнуваат воената служба. Јас тоа го направив со поголема ревност
одошто беше во моја полза,но тогаш јас само ја исполнував твојата заповед.Оттаму
ги доведов Георгија, Хекатеј и Горгида, кои сега тебе добро ти служат. Па има ли
нешто понеправедно од тоа, сега јас да загинам, зашто се покорив на твојата заповед и тоа јас, кој, да не ти се покорев тогаш,со право ќе бев казнет. Мајка ти нема
никаква друга причина да не прогонува освен тоа, што ние твојот интерес го претпоставивме пред наклоноста на таа жена. Јас тогаш доведов шест илјади македонски пешаци и шестотини коњаници, од кои еден дел немаше да појде со мене, да
сакав да бидам попустлив кон оние што ја одбегнуваа воената служба. Значи, биде-
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јќи таа само поради ова ни се лути нам, ти успокој ја мајка ти, зашто ти го предизвика нејзиниот гнев кон нас’.
2. Додека Аминта го зборувал ова, случајно пристигнале војниците кои го
враќале неговиот брат Полемон во окови, за кого погоре кажавме дека избегал.
Собирот, непријателски расположен, одвај можел да се задржи веднаш да не се исфрли на него, според обичајот, со камења. А тој, без воопшто да се исплаши, рекол:
‘Не молам за себе; и моето бегство нека не се припишува како вина на моите браќа.
Ако тоа не може да се оправда, нека се смета само за мој престап. Тие се во подобра положба од мене и само поради тоа бидејќи, поради тоа што избегав, само јас
сум сомнителен’. Кога го кажа ова, целиот собир се возбуди; сите почнале да пролеваат солзи и одеднаш расположението се променило во спротивна насока дотаму,
што сé она што најмногу го товарело, сега преминало во негова полза. Тој бил младич тукушто влезен во цутот на младоста. Кога се нашол меѓу коњаниците, кои биле вознемирени поради измачувањето на Филота, него го обзел некој чуден страв.
Оние што го гонеле, го фатиле напуштен од придружниците, додека се двоумел дали да се врати или да бега. Тој тогаш почнал да плаче, да се удира по лицето, жалостен не поради она што него го снашло туку што поради него браќата се нашле
во опасност. Дури кралот бил трогнат, не само собирот.
Но едниот брат, неумоливо гледајќи го, со застрашувачки поглед рекол: ‘Безумниче,требаше да плачеш кога ги подбоде мамузите на коњот,кога ти ги напушти
браќата и стана придружник на бегалци. Кутриот ти, каде и од кога бегаше ? Со
твојата постапка постигна јас, како виновник кој заслужува смртна казна, да употребам зборови на обвинител’. Оној признавал дека згрешил, но потешко кон браќата, отколку кон самиот себе. Тогаш толпата со солзи и извици ги искажала своите
чуства. Сите во еден глас подеднакво извикувале да се поштедат невините и храбри
мажи.Кога се пружила можност, пријателите клекнале и плачејќи го молеле кралот.
Кога настанал молк, кралот рекол: ‘И јас самиот, по сопствена одлука, го ослободив Аминта и неговите браќа. А вие, момци, повеќе сакам да заборавите на мојата
добрина, одошто да се сеќавате на опаноста во којашто се најдовте. Со истата доверба вратете се во мојата милост, со којашто јас се враќам во вашата. Да не го испитав она што беше доставено за вас, мојата притворност ќе можеше да стане сомнителна. Но подобро е да бидете оправдани, одошто осомничени. Знајте дека никој не
може да биде ослободен од вината, ако не се одбрани на суд. Ти, Аминта, прости
му на твојот брат. Тоа ќе биде залог дека ти со душа си се приврзал кон мене’.
Потоа, откако собирот се растурил, кралот заповедал да биде повикан Полидамант. Тој бил многу поврзан со Парменион и во битките обично стоел напоредно
со него. Но иако тој дошол во кралскиот шатор сигурен во својата чиста совест, сепак, поради тоа што му било заповедано да ги доведе и своите браќа, кои биле премногу млади, па поради тоа и непознати на кралот, неговата самодоверба се претворила во неспокој и тој почнал да се плаши, повеќе размислувајќи за она што би
можело да му наштети, одошто за она, со што би се бранел. Вооружените војници,
на кои тоа им било заповедано, веќе ги вовеле, кога кралот заповедал Полидамант,
кој бил побледен од страв, да му пријде поблиску; кралот ги остранил присутните и
му рекол: ‘Со злосторот на Парменион сите сме засегнати, а најмногу јас и ти, зашто обајцата не измами со лажно пријателство. Затоа одлучив ти да бидеш извршител на неговото гонење и казнување; гледај колку доверба имам во тебе. Додека ти
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го извршуваш ова, твоите браќа ќе бидат заложници. Замини во Медија и однеси ги
писмата, што јас своерачно ги напишав до моите началници. Сега треба да се брза,
за да ја престасаш брзината на гласот за ова. Сакам таму да стигнеш ноќе и на следниот ден да биде извршено она што е напишано. Ќе му однесеш писма и на Парменион, едно напишано од мене, а другото од име на Филота. Печатот од неговиот
прстен е кај мене. Ако таткото поверува дека писмото е запечатено од синот, кога
ќе те види тебе, од ништо нема да се плаши’.
Полидамант, ослободен од големиот страв, ветил дека ќе направи и повеќе
одошто се бара од него.Откако му биле искажани пофалби и ветувања, тој ја соблекол облеката што ја имал на себе и облекол арапска. За придружници му биле дадени двајца Арбјани, чиишто сопруги и деца како залог се наоѓале кај кралот. На десетиот ден, низ места опустошени од сушата, стигнал со камили таму каде што се
насочил. Пред да биде објавено неговото доаѓање, Полидамант ја ставил на себе
македонската облека и за време на четвртата ноќна стража, дошол во шаторот на
Клеандар, кој бил управител на таа област.Потоа,откако му ги предал писмата, одлучил штом ќе зазори заедно да појдат кај Парменион. И на останатите исто така
им биле предадени писмата на кралот. Тие веќе намеравале да одат кај него, кога на
Пармениона му соопштиле дека пристигнал Полидамант. Овој се израдувал на доаѓањето на пријателот, а истивремено бил желен да дознае што прави кралот, бидејќи веќе долго време не добил писмо од него; заповедал да го повикаат Полидаманта“.
Авторот говори за арапска облека. Таква можело да има кога имало ислам.
„Стаништата во таа област имало големи и пријатни одаи, поставени во лагови, засадани со човечка рака. Тие служеле особено за наслада на кралевите и сатрапите. Парменион се шетал низ лагот меѓу војсководците, на кои со писмата од
кралот им било заповедано да го убијат. Тие одлучиле тогаш да ја свршат работата,
кога Парменион ќе почне да ги чита писмата што ќе му ги предаде Полидамант.
Кога Полидамант доаѓал, уште од далеку бил забележан од Пармениона; тој, божем
со радосно лице му притрчал да го прегрне, па откако взаемно се поздравиле, Полидамант му го предал писмото напишано од кралот. Парменион го скршил печатот на писмото и прашал што прави кралот. Полидамант му одговорил дека од писмото ќе дознае. Кога Парменион го прочитал писмото, рекол: ‘Кралот подготвува
поход против Арахосиите. Тој е храбар маж и никогаш не остапува. Но кога веќе
постигна толкава слава, време е да си го чува животот’. Со радост го читал и другото писмо,напишано од име на Филота, што можело да се забележи од изразот на неговото лице. Тогаш Клеандар со меч го прободел во бедрото, а потоа му го прорежал грлото. Иако веќе бил мртов, останатите исто така ги заболе своите мечови во
него“. (Парменион=пар мен и он; Клендар=кле андар=а н дар: Андар-и, Р.И.)
Поздравот на антички Македонци денес е ист: прегрни и формален бакнеж.
„Но вооружените војници што стоеле до влезот на лагот, откако разбрале за
убиството, а не ја знаеле причината за тоа, дошле во логорот и со жалната вест ги
растревожила војниците. Тие се собрале пред лагот каде што било извршено убиството и извикувале дека, ако не им бидат предадени Полидамант и останатите учесници во овој злостор, ќе го урнат ѕидот со којшто бил окружен лагот и за својата
крв ќе го одмаздат својот водач. Кленадар заповедал да бидат пуштени внатре првенците и го прочитал писмото, напишано на кралот до војниците, во коешто било
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напишано за заговорот на Парменион против кралот и упатена молба да го одмаздат него. Тогаш, кога ја дознале волјата на кралот, бил пригушен не гневот, туку бунт. Повеќемина си заминале, а останале малкумина кои молеле да им се допушти
барем да го погребат телото на Парменион. Тоа долго им се одбивало, поради стравувањата на Клеандар да не го навреди кралот. Но бидејќи тие упорно молеле, тој
проценил дека треба да се отклони секаков повод за незадоволство; ја отсекол главата и допуштил да се погреба трупот. Главата била испратена кај кралот.
Таков бил крајот на Парменион, маж славен и во војна и во мир. Тој без кралот извршил големи дела, а кралот без него ниедно. Тој сторил доволно за пресреќниот крал, кој сé измислувал според мерката на својата среќа. Бил стар седумдесет
години, а уште како младич вршел должност на војсководец, а често и на прост војник; бил брз во донесувањето одлуки, имал цврста рака, бил драг и праведен и добро прифтен од војската. Не може со сигурност да се тврди дали овие особини го
навеле да посака кралска власт, или само го направиле сомнителен; дури кога работата била уште свежа и можела да се објасни, постои сомневање дали Филота, совладан од неиздржливите измачувања, зборувал вистина, или со лага сакал да стави
крај на измачувањата.
Александар,кога разбрал дека има такви коишто јавно жалат за смрта на Парменион, сметал дека тие треба да се издвојата од останатата војска, ги одвоил во
една кохорта и за водач им го поставил Леонида, кој некогаш бил врзан со блиско
пријателство за Парменион. Речиси сите тие биле такви, што кралот воопшто не ги
сакал. Зашто, кога сакал да го испита расположението на војниците, им перепорачувал секој што напишал писмо со своите во Македонија да го даде на оние гласници, што тој самиот ги праќал, за да бидат сигурно однесени. Секој на своите пишувал искрено што чуствувал; на едни им била тешка состојбата, но на повеќемина им
било пријатно. Така биле фаќани писмата што се фалеле и на оние што се жалеле.
А оние, што случајно се жалеле на тежината од напорите, заповедал, како за срам,
да логоруваат одделно од другите, за да ја искористи нивната сила во војата, но и
да ја отклони слободата на нивниот јазик од ушите на лесноверните. Оваа одлука
можеби и била непромислена, зашто прехрабрите момци биле лути поради кралот,
зашто потоа никој не бил поспремен да војува од нив. Кон храброст ги поттукнувала желбата да го отклонат срамот, зашто храбрите дела не можат да останат скриени меѓу малкумина.
3. Кога така ги средил работите и назначил сатрап на Аријаните, Александар
заповедал да се објави поход против Аримаспите, кои во тоа време со изменето име
ги наречувале Евергети39, од она време, кога тие со покрив и храна и помогнале на
војската на Кир, кога таа страдала од студ и недостиг на храна. На петтиот ден тој
стигнал во оваа област. Разбрал дека Сатибарѕан, којшто се беше одметнал кај Бес,
со една чета коњаници повторно навлегол кај Аријаните. Затоа, против него го пратил Каран и Еригиј, заедно со Артабаѕ и Андроник, со шест илјади грчки пешаци
и шестотијни коњаници кои го следеле. Самиот тој за шеесет дена ги средил работите кај Евергетите, откако им дал многу пари за исклучителната верност кон
Кир. Потоа го оставил Амедин да управува со нив (а тој бил писар кај Дареј) и ги
покорил Арахосиите, чијашто област досега до Црното Море. Таму ја соединил војската што била под заповедништво на Парменион. Тоа биле шест илјади Македон39
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ци, двеста благородници и пет илјади Грци со шестотини коњаници; без сомнение,
тоа бил најдобриот дел од сета воена сила на кралот. За управител на Арахосиите
бил поставен Менон, кому како заштита му биле доделени четири илјади пешаци и
шестотини коњаници.
Самиот крал со војската навлегол кај еден народ, што не му бил доволно познат ниту на соседот, зашто не сакале да тргуваат со никого. Тоа биле Парапамисадите, едно диво и најпримитивно племе меѓу варварите. Острата клима им ги отврднала душите на луѓето. Во најголем дел оваа земја е свртена кон најстудената
северна оска, а од западната страна се граничи со Бактријците; јужниот дел е свртен кон Индиското Море. Живеалиштата ги градат од ќерпич, а бидејќи во земјата
нема дрва, тие дури,на самиот срт на планината, од истиот ќерпич градат до самиот
врв на зградите. Строежот долу им е поширок, но во висина постепено се стеснува,
така што на крај личи на некој кораб. На врвот оставаат отвор и оттаму примаат
светлина. Лозниците и дрвјата до половина ги потрупуваат со земја, ако во таква
студена земја нешто воопшто може да опстои; зиме сосема ги покриваат со земја.
Кога ќе се стопи снегот и земјата ќе почне да се покажува, повторно ги откриваат
на воздух и сонце. Впрочем, земјата ја покриваат толку високи снегови, стврднати
од непрестаен мраз, така што таму нема траги ни од птици ни од диви ѕверови. Тенка светлина од небото, поскоро како сенка, ја покрива земјата, така што дури и одблизу тешко може да се види нешто.
Сепак војската, препуштена на оваа пустош и отсуство од секакво човечко
учество, ги поднела сите неволји што можеле да се поднесат: недостиг, студ, премор, очајание.Невообичаениот студ од снегот погубил многумина; на повеќемина им
промрзнале нозете, а тоа било гибелно и за очите на многу од војниците. Изморени ги испружале истоштените тела на мразот и дури лежеле така неподвижни, силата на мразот толку ги врзувала, така што кога сакала да се исправат, не можеле.
Така здрвени биле терани од соборците да станат, зашто немало друг лек за тоа,
освен да ги принудат да се движат. Тогаш конечно, кога ќе им се раздвижела животната топлина, им се враќала силата во деловите на телото. Ако некои успеале да
стигнат до живеалиштата на варварите, брги се соземале. Но имало и толку густа
магла, што освен димот, ништо друго не им ги покажувало живеалиштата. Варварите, бидејќи никогаш дотогаш не виделе ниеден туѓинец во својат земја, кога одненадеж ги здогледале вооружените војници, до смрт се преплашиле и им принесувале сé што имале во живеалиштата, молејќи ги да им ги поштедат животите. Кралот пеш ја обиколувал војската, некои подигнувајќи ги, или потпирајќи ги со своето тело оние што не можеле да се движат. Тој напрегајќи се многу, бил секаде, час
кај првите редови, час во средината, час кај задните редови. Најсетне стигнале до
потопли места и војската се окрепила со изобилна храна. Веднаш по нив стигнале и
оние што одвај можеле да ги следат.
Оттаму војската се упатила кон планината Кавказ, чиј ’рбет, со еден непрекинат срт, ја делел Азија. Од една страна се оди кон морето, што е до Киликија, од
друга страна кон Каспискиот Залив, реката Аракс и пустинските предели на Скитија. Кон Кавказ се прилклучува и планината Тавр, втора по височина; таа се издига
од Кападокија, ја окружува Киликија и се поврзува со планините на Арменија. Толкуте многу сртови, така поврзани со низа меѓу себе, образуваат еден непрекинат
’рбет, од каде што извираат речиси сите реки во Азија- едни, што се влеваат во Цр-
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ното Море, други во Каспиското, а трети пак во Хиркнското и во Црното море. Војската за седумдесет дена го совладала Кавказ. Таму се наоѓала една стена со обем
од десет стадии, а висока четири; старите велат дека таму бил прикован Прометеј.
Во подножјето на панината било избрано место за да се основа град. На седум илјади постари Македонци, а осем тоа и на оние војници, кои не биле веќе способни
за воена служба, им било допуштено да се населат во новиот град, што бил наречен
Александрија. (Тавр, в=у, Таур=та ур; Тур=т ур, тој ур: таур=тур=ур=говедо, Р.И.)
4. А Бес, престрашен од брзината со којашто настапувал Александар, откако
им принел жртви на татковинските богови, како што било обичај кај овие народи,
за време на една гозба се советувал со војсководците и пријателите во врска со војната. Отежнати од виното, тие почнале да ги превеувеличуваат своите сили и со
презир да зборуваат час за неразумноста, час за малуборојноста на непријателот.
Особено Бес, кој имал жесток јазик и бил вообразен, иако кралската власт ја беше
стекнал преку злостор, одвај владеејќи со умот, почнал да зборува дека славата на
непријателот станала толку голема поради глупоста на Дареј; дека тој се судрил со
непријателот во најтесната клисура на Киликија и дека, додека се повлекувал, тој
можел непријателите, кои биле непретпазливи, да ги наведе на беспатни, според
положбата на природата,места,меѓу толку планински реки и бездни,и непријателот,
така заглавен меѓу нив, не ќе имал можност ни за бегство, а камо ли да му се спротистави; дека нему му било полесно да се повлече кај Согдијанците и дека на непријателот ќе му ја постави како ѕидини реката Окс, додека не му стигне силна помош од соседните народи; дека кај него ќе дојдат и Хоразмиите, Дахите, Саките,
Индите и Скитите, што се населени отаде реката Танаис, а дека сите тие се толку
високи, така што ниеден од Македонците не може со главата да им допре до рамената. Испијанети, сите почнале да викаат дека тоа е единствено умно решение. Бес
заповедал да се донесе уште вино, сакајќи да го победи Александар и на трпеза.
На таа гозба присуствувал и Кобар, по народност Медиец, славен повеќе по
искуството во вештината на магијата (ако тоа воопшто е вештина а не измама за
глупави) одошто со некакво знаење, но човек скромен и чесен. Тој рекол дека за робот е пополезно да се покори на она што ќе му се каже, одошто да дава совети, бидејќи, оние што се покруваат ги чека истото што и останатите, а оние кои ја советуваат вистината со создаваат лична опасност40...Бес му заповедал да зборува без да
се плаши41 и му ја дал чашата, што ја држел в рака.Кобар, кога ја зел чашата, рекол:
‘Природата на смртните мажи може да се нарече превртлива и зла, зашто секој е
послаб во согледувањето на своите можности, одошто на туѓите. Најсигурни се советите на оние коишто самите себе си даваат совети. Зашто, на едни им пречи стравот, на другите страстите, а понекогаш и вродената пристрасност кон она што си
го замислил. Зашто во тебе не ослабува гордоста. Ти самиот си искусил дека секој
го смета за единствено и најарно она, што самиот го измислил. Ти носиш на главата
голем товар- кралска круна. Таа треба или разумно да се носи, или, а јас се плашам
од тоа, ќе се урне врз тебе. Сега треба разум, а не страст’. Потоа додал дека народот
кај Бактријците има една поговорка, дека плашливото куче посилно лае, одошто каса, а дека најдлабоките реки најтивко течат. Јас сето ова го вметнав овде за да се
види каква мудрост може да има кај варварите“.
40
41

Следи лакуна во ракописот
Дополнување на К. Халм
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Во книгава се говори за магии. Во Библијата, Четврта книга Царства, стои:
„16. Тие ги оставија сите заповеди на Господа, својот Бог, си направија излеани
идоли на две телиња, си направија и дубрава, и се поклонуваа на сета небеска војска, му служела и на Ваала. 17. ги пренесуваа преку оган синовите свои и ќерките
свои, гатаа и правеа магии, и се оддадоа да вршат зло пред очите на Господа, и да
Го разгневуваат. 18. Затоа Господ силно се разгневи на Израелците и ги отфрли од
лицето Свое, така што остана само едно Јудино племе“.
Квинт Куртиј Руф вели: „Кобар, по народност Медиец, славен повеќе по искуството во вештината на магијата (ако тоа воопшто е вештина а не измама за глупави) одошто со некакво знаење, но човек скромен и чесен“. Ваков став не е на повеќебожец, туку еднобожец, христијанин. Поточно католик. Импероторот Јустинијан, вистински христијанин, ја забранил дури математиката како „паганска несреќа“.
Тој император исто така наредил да се исфрли од Библијата учењето за реинкарнација, што го оставил Константин. Значи, тоа било по 6 век нова ера, никако порано.
„Со овие зборови, тој го привлекувал вниманието на оние што го слушале.
Тогаш тој им дал совет што на Бес му бил повеќе полезен, одошто пријатен: ‘Во предворјето на твојата кралска палата стои многу одлучен крал. Тој побргу ќе ја покрене својата војска, одошто ти оваа трпеза. А ти дури сега ќе ги повикуваш војската од реката Танаис и со реки ќе се спротиставуваш на оружје. Божем непријателот
не може да се гони таму, каде што ќе бегаш ! Патот и на обајцата е заеднички, но
побезбеден е за победникот. Иако ти мислиш дека стравот е голема работа, надежта
сепак е побрза. Зошто не ја придобиеш наклоноста на посилниот и не се предадеш ?
Зашто, ако се случи тоа, поарно ќе биде твојата судба ако се предадеш, одошто ако
останеш како непријателот. Имаш луѓе кралство и дотолку полесно е за тебе да останеш без него. Можеби и ќе постанеш вистински крал, ако тоа го направи оној кој
може да ти даде, но и да го одземе кралството. Еве, сега имаш искрен совет; излишно е уште да продолжуваш.Благородниот коњ се управува и со сенката од пратот,
а мрзливиот не може ни да со мамузи да го натера’. Бес, и по природа жесток, но и
од виното, дотаму се распалил, така што пријателите одвај го задржале да не го
убие човекот, зашто веќе се беше фатил за сабјата. Не владеејќи сé уште со себе,
излетал од гозбата. Кобар се извлекол во мешаницата и пребегал кај Александар.
Бес имал осум илјади вооружени Бактријци, кои покорно ги извршувале неговите заповеди, бидејќи верувале дека Македонците, поради неповолната клима,
поскоро ќе се упатат во Индија. Но кога се чуло дека Александар се доближува, сите се распрснале по своите села и го напуштиле Беса.Тој со една мала чета свои приврзаници, кои му останале верни, ја преминале реката Окс, ги запалил чуновите со
коишто ја препливал реката, за да се послужи со нив непријателот, и собрал нови
чети кај Согдијанците. Александар, како што беше погоре кажано, веќе го бил преминал Кавказ, но поради недостиг на храна, речиси дошло до глад. Војниците, наместо со масло, си го мачкале телото со сок истиснат од сусам. Но сокот од сусам
чинел двеста и четириесет денари за една амфора, медот триста и деведесет, а виното триста денари. Пченица немало воопшто, или сосема малку. Варварите ги наречуваат сири траповите за жито, што тие толку внимателно ги криеле, така што никој не можел да ги пронајде, освен оние што ги ископале; житото било скриено во
нив. Во недодстиг на ова, војниците се хранеле со речна риба и трева. Но веќе почнало да недостасува и овој вид храна, па било заповедано да се коле добитокот
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што го носел товарот; со месото од него се одржале во живот додека стигнале во
Бактрија. (Значи, без пченица а со други култури на тие и северни простори, Р.И.)
Бактриската земја е богата и разновидна по природа. Некаде дрвјата и лозниците даваат изболни и сочни плодови. Плодната земја ја наводнуваат многубројни извори; каде што земјата е помека, се сее жито, а останатото се остава за пасишта на добитокот. Но голем дел од оваа земја зафаќаат бесплодни песоци. Земјата,
опустошена од суша, не може да храни ни човек ни плод. Кога пак дуваат ветрови
од Црното Море, го натрупуваат сиот песок на полињата и тој така натрупан од далеку личи на ридови и сите траги од предишниот пат се губат. Затоа, оние што минуваат низ полињата, ноќе, како морнарите, ги гледаат ѕвездите, според чијшто од
го насочуваат патот; ноќната сенка е речиси посјајна од денот. Преку ден, областа е
беспатна, зашто не може да се изнајде трага што да се следи, а сјајот на ѕвездите е
скриен од магла. И оној ветер, што се крева од морето, ако го зафати некого, го потрупува во песокот. Но онаму каде што земјата е поплодна, се раѓа големо множество луѓе и коњи. Затоа Бактријците имаат триесет илјади коњаници. Самата Бактра, главниот град на оваа област, се наоѓа под планината Парапамис, а реката Бактра тече околу ѕидините. Според реката го добила името и градот и областа.
Додека кралот овде имал постојан логор, му било соопштено за одметнувањето на жителите на Пелопонес и Лакедајмонците. Кога гласниците поаѓале за да
јават за почетокот на бунтот,тие сé уште не биле победени. Стигнал и еден друг неповолен глас, што предизвикал страв,дека Скитите, кои се населени од другата страна на реката Танаис, доаѓаат за да му пружат помош на Бес. Во исто време било јавено што направил Каран и Еригиј кај народот на Аријците. Таму се судриле Македонците и Аријците. На чело на варварите бил бегалецот Сатибарѕан.Тој,кога видел
дека поради изедначеноста на силите битката ослабнува и на двете страни, дојавал
до првите бојни редови, го симнал од глава шлемот, ги запрел оние што фрлале копја и предизвикал некого, ако сака поединечнода се бори со него и рекол дека тој
ќе се бори гологлав. Водачот на војската Еригиј не можел да ја поднесе надменоста
на варварот, па иако бил во напредната возраст, сепак, со духовна и телесна сила не
бил зад ниедно момче.И тој го симнал шлемот,па покажувајќи ја белата коса,рекол:
‘Дојде денот, кога или со победа, или со чесна смрт ќе покажам какви пријатели и
војници има Александар’. Повеќе не зборувал туку го насочил коњот кон непријателот. Може да се поверува дека на обете страни била заповедано да не се стрела.
Сите веднаш се повлекле, оставиле слободен простор напрегнато го очекувале исходот од битката на овие двајца, но и на својата судбина, зашто и нив ги очекувала
истата судба како и на нивните водачи.
Прв копјето го фрлил варварот; Еригиј, со мало отконување на главата, го
одбегнал. Тогаш тој го подбодел коњот со мамузите и своето силно и долго македонско копје42 така го забодел во грлото на варварот, што му го прободел вратот.
Варварот, иако се струполил од коњот, сепак сé уште се борел. Еригиј му го извлекол копјето од раната и повторно му го насочил кон лицето. Сатибарѕан со рака го
фатил копјето и, за да умре побргу, му го олеснил ударот на непријателот. Варварите, бидејќи го изгубиле водачот когошто го следеле повеќе од нужда, одошто по
своја волја, си спомнале за великодушноста на Александар и му ги предале оружјето на Еригиј. Кралот бил радостен поради ова, но неспокоен поради одметнувањето
42
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на Спартанците; сепак, тој тоа многу храбро го поднел, велејќи дека тие не се осмелиле да ги откријат своите намери пред да разберат дека тој стигнал до границите
на Индија. Тој ја кренал војската за да го гони Бес. Тогаш се сретнал со Еригиј, кој
му ја донел главата на варварот како најубав воен трофеј
5. Значи, откако на Артабаѕ му ја предал областа на Бактријците, таму го оставил и воениот товар. Самиот тој со лесно вооружена војска влегол во пустинските предели на Согдијанците, водејќи ја војската ноќе. Недостигот на вода, како што
беше погоре кажано, ја распалувала жедта повеќе од очајание, одошто од желба за
пиење. На простор од четиристотини стадии немало ни трага од некаква влага. Жештината на летното сонце го палеле песокот; кога тој почнал да гори, како сé да било запалено од огромен пожар. Потоа маглата, што ја предизвикала прекумерната
жештина на земјата, ја поклопила светлината и полињата заличеле на бескрајно и
длабоко море. Се чинело дека патувањето ноќе е поподносливо, зашто телата закрепнувале од росата и утринската ладовина. Но уште в зори се јавувала горештината
и сушата ја испивала сета природна влага. Гореле и лицата, а внатре и утробата. И
така, првин почнал да ослабува духот, а потоа и телата. Тешко било да се стои, но и
да се оди напред.Малкумина, поучени од познавачите на областа, си сочувале вода.
Таа за малку време ја смирила жедоста; но потоа, како што се зголемувала врелината, повторно нараснувала желбата за вода. Војниците го испиле сето вино и масло,
а сласта од пиењето била толкава, што не се плашеле од жедта што подоцна ќе требало да ја почуствуваат. Потоа, отежнати од жедно испиената течност, не можеле
ни да го држат оружјето, ниту да одат, па се чинело дека се посреќни оние што немале вода, зашто оние што без мерка ја испиле, биле принудени да ја повраќаат.
Пријателите што биле околу кралот, кој бил загрижен поради големите тешкотии, почнале да го молат да мисли на себе; дека единствен лек за истоштената
војска е неговата храброст. Кога двајца од оние што биле испратени напред да изнајдат место за логор нашле вода и ја донеле во мешина за своите синови, за кои
знаеле дека се во војската на кралот и тешко ја поднесуваат жедта, едниот ја одврзал мешината, го наполнил садот што го носел со себе и му пружил на кралот. Тој
ја примил водата, но прашал за кого ја донел и разбрал дека ја носат за синовите.
Тогаш, како што ја примил пружената чаша, ја вратил и рекол: ‘Ниту можам да се
воздржам сам да ја испијам, ниту можам, бидејќи е толку малку, да ја разделам на
сите. А вие одете и дајте ја на вашите деца, зашто и за нив сте ја донеле’.
Тогаш речиси сам стигнал до реката Окс. Но голем дел од војската не можел
да ја следи. Заповедал да се запали оган на еден висок рид, за да знаат оние, што
тешко го следеле, дека тој не е далеку од логорот. Тогаш заповедал оние, што биле
во првиот боен ред и бргу закрепнале од храната и водата- едни да ги наполнат мешините, другите садовите и сé во што можело да се носи вода, и да им помогнат на
своите соборци. Но оние што многу неумерено ја голтале водата- умреле, зашто од
голтањето не можеле да дишат; нивниот број бил малку поголем одошто биле изгубени војници во која било битка. А тој, сé уште облечен во оклоп, непоткрепен ни
со храна, ни со вода, отишол таму каде што поминувала војската и не се повлекол
да си почине сé додека не поминала сета војска;и целата таа ноќ ја поминал бдеејќи
и многу растревожен. Ни следниот ден не бил порасположен, зашто никаде немало
чунови, ниту можел да подигне мост, бидејќи околу реката земјата била гола и воопшто немало дрвја. Затоа донел таква одлука, што едиствено нуждата ја наметна-
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ла. Разделил на војниците што повеќе можел мешини наполнети со слама; легнати
на нив, ја препливале реката, а оние што први ја преминале стоеле настрана, додека другите ја поминувале. На овој начин, најсетне целата војска ја поставил на другиот брег.
Веќе бил одлучил да оди напред за да го гони Бес, кога разбрал за она што
се случило кај Согдијанците. Спитамен меѓу сите пријатели бил почитуван од Бес
со особени почести. Но вероломството не може да се спречи со никаква услуга. Сепак, кај него тоа било помалку достојно за омраза, зашто се чинело дека никому не
можело да му се припише како грев, ако е против Бес, убиецот на својот крал. Одмаздата за Дареј се сметала за бележита слава на делото. Но тој го мразел успехот
на Бес, а не неговиот злостор. Зашто, кога разбрал дека Александар ја преминал реката Окс,кон својата замисла ги приклучил и Датаферн и Катен, кои биле многу доверливи леѓе на Бес.Тие кон заговорот пристапиле поспремни одошто се барало од
нив и откако одбрале многу храбри момци се подготвиле да изведат каква измама.
Спитамен се упатил кај Бес и, откако ги остранил присутните, му рекол како разбрал дека Датеферн и Катен му подготвуваат заговор и намераваат жив да го предадат
на Александар; дека тој ги фатил и ги држи оковани. Бес, сега веќе обврзан со толку голема услуга, зашто му поверувал, првин му заблагодарил на Спитамена, а потоа, желен да ги казни со смрт заговорниците, заповедал да бидат доведени кај него. Тие, со доброволно врзани раце, биле доведени од соучесниците на заговорот.
Бес, гледајќи ги со свиреп поглед, се кренал сакајќи сам да ги задави. А тие сега веќе престанале да се преправат, го опколиле, и иако тој попусто се противел, го оковале, му ја симнале од главата кралската круна и му ја раскинале облеката што ја
бил облекол од пленот на убиениот крал. Тој признал дека сега боговите му се одмаздуваат за неговиот злостор и дека тие и не биле толку непријателски расположени кон Дареј, кого сега се одмаздуваат за него, колку што биле благонаклони кон
Александар, за чијашто победа дури и непријателите помагале. Не е извесно дали
толпата сакала да го одмазди Беса; оние што го оковале, излажале дека тоа го направиле по заповед на Александар и со тоа ги застрашиле оние што сé уште биле
колебливи; го положиле на коњ и го одвеле да го предадат на Александар.
Меѓутоа кралот на оние, на коишто им свршувала воената служба, одбраници, околу деветстотини, им доделил по два таленти на секој коњаник и по три илјади денари на секој пешак; ги посоветувал да раѓаат деца и ги пуштил дома. На останатите им изразил благодарност што ветиле дека ќе учествуваат до крајот на војната. (Тогаш бил донесен Бес). Стигнал во едно мало градче. Неговите жители биле
Бранхиди.Тие некогаш,по заповед на Ксеркс,кога се враќал од Грција, се преселиле
од Милет и се задржале во оваа населба,бидејќи го оскверниле храмот што се наречувал Дидимеон за да му причинат задоволство на Ксеркс.Ти сé уште не ги напуштиле татковинските обичаи,но веќе биле двојазичници,постепено одродувајќи се од
мајчиниот јазик во полза на туѓиот. Тие со голема радост го прифатиле кралот и му
го предале градот и себеси. Тој заповедал да се повикаат војниците од Милет што
војувале кај него.Милетијците чуствувале стара омраза кон Бранхидите поради предавството. Ним им препуштил слободно да одлучат за судбината на Бранхидите;
дали повеќе сакаат да се сеќаваат на предавството или на заедничкото потекло. Бидејќи се искажале различни мислења, тој им рекол дека самиот ќе размисли што е
најдобро да се направи. Кога дошле до градот, тој сам, со лесно вооружена чета,
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влегол низ портата. Било заповедано фалангата да ги опколи ѕидините на градот и
на даден знак да го ограби градот, којшто бил прибежиште на предавници, и сите
до еден да бидат погубени. Овие, бидејќи биле без оружје, насекаде биле убивани и
свирепоста не можела да се спречи ни со обраќање на мајчин јазик, ни молитвени
покривки. Најсетне, за да ги снема и темелите на ѕидините, наполно го разурнале
градот, да не остане ни трага од овој град. Исто така и шумичките и светите лагови,
не само што ги испосекле туку од корен ги истргнале, за да остават празна пустош
и јалова почва, со тоа што ги искорнале корењата. Да било сето ова применето врз
сторителите на предавството, одмаздата би била праведна и немало да се чини да е
свирепост. Сега, гревот на претците го плаќале потомците, кои дури никогаш и не
го виделе Милет, па со тоа и не можеле да му го предадат на Ксеркс“.
Авторот истакна: “Ти сé уште не ги напуштиле татковинските обичаи, но веќе биле двојазичници, постепено одродувајќи се од мајчиниот јазик во полза на туѓиот“. Токму ова било само од 15 век, кога се создаваат вулгарно-латински, а таков
бил франковиот, шпанскиот со кого Евреите во Битола биле до Втора светска војна.
Исто така, тој вели: „не можела да се спречи ни со обраќање на мајчин јазик“. Ова било и останало до денес: антички=етнички Македонци.
„Оттука пошол кон реката Танаис. Таму бил донесен Бес, не само окован
туку и сосема гол. Спитамен го држел врзан со ланец на вратот, а тоа била пријатна
глетка и за Македонците и за варварите. Тогаш Спитамен рекол: ‘Ги одмаздив моите кралеви, тебе и Дареја, го доведов убиецот на мојот господар, фатен на ист начин за кој тој самиот ни даде пример. Дареј на оваа глетка би ги отворил очите; би
се кренал од мртвите, зашто не заслужил таква смрт; тој е достоен за ваква утеха’.
Откако Спитамен го исфалил Александара, се свртел кон Бес и рекол:‘На кој
ѕвер бесот ја обзеде твојата душа, па допушти кралот, кој ти направи толку добрини, првин да го оковаш, па потоа да го убиеш ? Но лажно се здоби со кралско име
како награда за ова убиство’. Тогаш Бес не се осмелил да го оправда злосторот и
рекол дека ја зел титулата крал, за да може својот народ да му го предаде на Александар, зашто, ако тој не го направел тоа, друг ќе ја земел кралската власт. Александар заповедал да пристапи поблиски Оксатрен, братот на Дареј,когошто го имал
меѓу своите телохранители и Бес да му биде предаден нему, за да го приковаат варварите на крст, да му ги исечат ушите и носот и да го прободат со стрели, но да го
чуваат телото, така што ни птиците да не го допрат. Оксатрен ветил дека за останатото сам ќе се погрижи. Уште дофрлил дека птиците можат да бидат спречени само
од Катен, сакајќи да ја покаже неговата извонредна вештина; имено, тој со толку
сигурен удар погодувал во целта, така што дури ги погодувал и птиците во лет.
Имено, иако оваа вештина во стрелаштвото би можела да се чини зачудувачка, зашто сите биле добри стрелци, сепак, во очите на присутните тоа било многу големо
чудо и му донесло голема почест на Катена. Потоа биле дадени дарови на сите оние
што го довеле Бес. Но, извршувањето на смртната казна била одложена, за да биде
погубен на она место, каде што тој го убил Дареја. (Спитамен=с пита мен, Р.И.)
6. Меѓутоа Македонците, кога растурени излегле да бараат пасиштам биле
нападнати од варварите што се симнале од соседните планини; повеќемина од нив
биле заробени, одошто убиени. Варварите ги повеле пред себе заробените и повторно се повлекле во планините. Тоа биле дваесет илјади разбојници; во битка влегувале со прачки и стрели. Додека кралот ги опсадувал борејќи се меѓу најхрабрите,
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бил погоден со стрела, а бидејќи била забодена во ногата, и се скршил врвот и
останал во раната.Ожалостените и запрепастени Македонци го вратиле назад во логорот. Но варварите не се излажале со тоа што тој веќе не учествувал во битката,
зашто од високата планина можеле да набљудуваат сé. Затоа, на следниот ден испратиле кај кралот пратеници, а тој заповедал веднаш да ги пуштат кај него. Тој ги разврзал преврските, за да ја скрие големината на раната. Откако им било заповедано
да седнат, тие изјавиле дека Македонците не биле повеќе ожалостени од нив, кога
разбрале за неговото ранување; ако го најдат причинителот, ќе му го предадат, зашто само безбожниците се борат со боговите. Значи, тие се предаваат себеси и својот народ на неговата милост, зашто се победени од неговата храброст. Кралот им
дал збор дека ќе бидат безбедни, ги прифатил заробените и нивното предавање. Го
кренал оттаму логорот и бил носен на воена носилка, што секој коњаник и пешак се
натпреварувал да ја носи.Коњаниците,со кои кралот обично влегувал во битка, сметале дека тоа е нивна должност; спротивно на ова, пешаците велеле дека тие обично самите ги носат своите ранети соборци и се жалеле дека токму тогаш им се одзема таа должност, кога треба да се носи кралот. Самиот крал сметал дека ќе му биде многу тешко да направи избор во тој толку голем спор, па за да не навреди никого, заповедал да го носат наизменично и едните и другите.
На четвртиот ден стигна во градот Мараканда, кој бил окружен со ѕидини од
седумдесет стадии, а друг ѕид ја опколувал тврдината.Тој оставил посада во градот,
а соседните села ги опустишол и ги запалил. Потоа кај него дошле пратеници од
Амбијците и Скитите, кои биле слободни уште од времето кога умрел Кир, а сега
секале да се потчинат на Александар. Познато било дека тие биле најсправедливи
од варварите; се воздржувале од оружје, освен ако не биле предизвикани; со своето
умерено и праведно користење на слободата, тие простиот народ го изедначиле со
првенците. Александар љубезно разговарал со нив и го пратил еден од своите пријатели, по име Пенда, кај оние Скити кои се населени во Европа, за да им соопшти
дека без заповед на кралот не можат да ја преминат реката Танаис, којашто е граица на нивната област; му порачал да ја разгледа положбата на местата и да ги посети Скитите кои се населени над Босфор.
Над брегот на Танаис,Александар избрал место каде што сакал да основа град како тврдина за оние што веќе се покрени и за оние каде што бил решил да појде
подоцна. Но оваа одлука била одложена поради веста за пристигнувањето на Согдијанците, кон кои се приклучиле и Бактријците. Се одметнале седум илјади коњаници, а останатите паднале под нивно влијание. Александар заповедал да бидат повикани Спитамен и Катен, коишто му го предале Бес, и не се сомневал дека со нивно залагање повторно ќе ги покори востанатите. Но самите тие биле поттикнувачи
на востанието, за коешто биле повикани да го задушат; рашириле глас дека сите Бактријски коњаници се повикани за да бидат погубени, но дека тие сепак не можеле
да го извршат тоа што им било заповедано, за да не направат непростлив злостор
спрема своите сонародници; дека тие не можеле повеќе да ја поднесуваат свирепоста на Александар, одошто убиството што го извршил Бес.
Александар, кога разбрал за предавството на бегалците, заповедал Кратер да
го опсадни Киропол, а самиот тој, со опсада, зазел еден друг град од истата област.
Како бил даден знак да се погубат сите возрасни жители, останатите се предале во
плен на победникот. Градот бил разурнат, за да бидат спречени и застрашени со пр-
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имерот на оваа несреќа и другите. Мемакените, едно силно племе, одлучиле да ја
поднесат опсадата, не дека така е почесно туку дека е побезбедно. За да ја скроти
нивната упоритост, кралот испратил педесет коњаници, кои требало да им ја предочат неговата благост кон оние што се предаваат, а истовремено и неговата неумолива строгост кон победените. Тие одговориле дека не се сомневаат ниту во ветувањата ниту во моќта на кралот и заповедале коњаниците да се сместат во шатори надвор од ѕидините на градот. Потоа гостољубиво ги прифатиле, приредиле гозба на
која ги најале и напоиле, но среде ноќ, додека спиеле, ги нападнале и ги погубиле.
Александар, каков што е и редот бил силно потресен од оваа постапка, го опколил
градот што бил добро утврден така што да може во првиот налет да биде освоен.
Затоа кон опсадата ги приклучил и Мелеагар и Пердика, кои, како што веќе беше
кажано, го опсадувале Киропол. Тој одлучил да го поштеди градот што го основал
Кир, зашто од сите кралевина овие племиња, најмногу му се восхитувал Кир и Семирамида; за нив верувал дека се истакнувале и со величието на духот и со славата
на нивните дела. Но упорноста на граѓаните го распалила неговиот гнев. Затоа заповедал, кога градот ќе биде заземен, да се ограби и да се разруши. Тогаш со право
бил непријателски расположен кон Мемакените и затоа ги повикувал на помош
Мелеагар и Пердика. Но ниеден друг град похрабро не ја издржал опсадата. Зашто
тука загинале најхрабрите од војниците, а и самиот крал бил доведен во крајна опасност. Имено, еден камен толку силно го удрил во вратот, така што магла му паднала на очи и изгубил свест. Војската се ражалостила, како да го изгубила веќе. Но
тој,непобедив во она што другите се престрашуваат,иако раната сé уште не му била
заздравена, уште пожестоко настојувал на опсадата; имено, гневот ја поттикнувал
неговата решителност. Под ѕидините прокопал подземен проход, со што се отворил
огромен простор, преку којшто тој како победник влегол во градот и заповедал да
се разурне.
Одовде го испратил Мемедема со три илјади пешаци и осумстотини коњаници кон градот Мараканда. Бегалецот Спитамен ја исфрлил оттаму посадата на
Македонците, се затворил меѓу ѕидините на градот, иако граѓаните не ја одобрувале одлуката за одметнување. Сепак се чинело дека тие ја прифаќаат таа одлука, бидејќи не можеле да ја спречат. Во меѓувреме Александар се вратил до реката Танаис, и местото кое што го бил зафатил за логор, одлучил да го опколи со ѕид. Ѕидот
на градот изнесувал шеесет стадии; заповедал и овој град да се наречува Александрија. Работата била завршена со многу голема брзина, така што на седумнаесеттиот ден откако биле поставени утврдувањата, веќе биле изградени и домовите во градот.Меѓу војниците се родил голем натпревар, кој прв ќе ја покаже извршената задача. Заробениците биле оставени како жители на овој град; Александар нив ги ослободил, откако платил за нив откуп на нивните господари. Нивните потомци и сега, и покрај толку изминато време, не го заборавиле споменот за Александар.
7. Но кралот на Скитите, чиешто владеење се наоѓало отаде Танаис, сметал
дека градот што Македонците го основале на брегот на реката Танаис им стои врз
глава, па го пратил брата си Картас со голема чета коњаници да го разурнат градот
и да ги протераат македонските чети далеку од реката. Танаис ги дели Бактријците
од Скитите што ги нарекуваат Европски Скити. Таа река тече и како граница меѓу
Европа и Азија. Племето Скити е населено близу до Тракија и се простира од исток
кон север; не се соседи со Сарматите, како што мислеле некои туку се дел од нив.

194
Потоа, по права насока, тие населуваат и една друга област, што се протега од другата страна на Истар; граничи со крајните области од Азија, каде што се наоѓа Бактрија. Населени се оние места што се поблиску до север; оттаму почнуваат длабоки шуми и пустини. Оние предели што се свртени кон Танаис и Бактрија, во однос
на културата, не се разликуваат многу. Прв Александар, не сосема подготвен, сакал
да војува со ова племе; но кога пред неговите очи дојавале непријателите, а самот
тој бил сé уште болен, особено гласот му бил ослабнат и му се истенчил од слабата
исхрана и болките во вратот, заповедал да ги викнат неговите пријатели на советување. Не го плашел непријателот туку непогодноста на времето; Бактријците се
отцепиле, Скитите сé уште ги вознемирувале; самиот тој не можел ни да стои на земја, ни да јава на коњ; не можел ни да дава заповеди, ни да ги бодри своите. Заплетен во двојна опадност, тој почнал да се жали, дури ги обвинувал и боговите што
тој сега лежел бездејствен, а пред тоа никој не можел да избега од неговиот налет;
дека неговите одвај веруваат дека е болен.
Така оној, којшто по победата над Дареј престанал да ги прашува за совет
гатачите, повторно се оддал на суеверие, што е за потсмев за човечкиот дух. Заповедал Аристандар, кому што тој му го покажал своето лесноверие, со принесување
жртви да испита каков ќе биде исходот од положбата во којашто се наоѓал. Гатачите имале обичај без присуство на кралот да ја набљудуваат внатрешноста на жртвуваните животни и да му пренесат што се проречува.Меѓутоа кралот,додека се испитувала утробата на животните за исходот од неговата положба, заповедал неговите
пријатели да седнат поблиски до него, за неа да ја отвори сé уште незаздравената
рана со напрегање ба гласот. Во шаторот биле присутни Хефајстион, Кратер и Еригиј, заедно со стражарите. Тогаш тој рекол: „Неволјата ме затече во време попогодно за непријателот, одошто за мене. Но нуждата е пред разумот и тоа најчесто во
време на војна, а за неа ретко се допушта да се избира време.Бактријците,на чијшто
врат стоиме, се одметнаа и со туѓа војска ја искушуваат нашата храброст. Нема сомневање, дека, ако им попуштиме на Скитите, кои своеволно не нападнаа, ќе се
вратиме понижени кај оние што се одметнаа од нас.
Но ако го преминеме Танаис и со поразот и крвта на Скитите покажеме дека
сме непобедиви, кој тогаш ќе се осмели да не се покори на победникот дури и на
Европа ?Се лаже секој којшто ги мери границите на нашата слава со просторот што
ние уште ќе го поминуваме. Меѓу нас тече само една река, којашто, ако ја преминеме, со оружје ќе влеземе во Европа. А малку ли треба да се цени она, што кога ја
покоривме Азија, како да поставивме трофеј во некој друг свет, и она што се чини
дека природата го распрснала на толку голем простор, со една победа, одеднаш сме
го соединиле ? Но, жими Херкула, ако само малку се повлечеме, Скитите ќе ни се
залепат за грбот. Само ние ли можеме да препливуваме реки ? Кон нас, кои досега
секогаш сме победувале, ќе се свртат многу нешта. Судбината и победените ги учи
на воена вештина. Неодамна дадовме пример како со мешини може да се премине
река. И да не го знаат ова Скитите, Бактријците ќе ги научат. Освен тоа, досега дојде една војска од тоа племе, останатите се очекуваат. Така, со одбегнување на војната што можеме да ја наметнеме, ќе бидеме принудени да ја прифатиме. Јасна е
смислата на мојата одлука. Не се сомневам дека Македонците ќе ми допуштат да ја
извршам мојата замисла, бидејќи, откако сум ранет, не сум јавал коњ и не сум одел
пеш. Но, пријатели мои, ако сакате да ме следите, тогаш јас ќе бидам здрав. Имам
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доволно сила да го издржам тоа; или пак, ако сум дошол до крајот на мојот живот,
најсетне, во какво дејствие би можел пославно да умрам ?’
Сето ова тој го рекол со слаб и истоштен глас, зашто и оние, што биле сосема близу до него, одвај го слушале. Тогаш сите почнале да го одвраќаат кралот од
ова многу опасно решение. Тоа најмногу го правел Еригиј, кој, кога со својот авторитет не можел да ја скрши упорноста на Александар, се обидел да му внуши суеверие, во што кралот бил слаб. Тој му зборувал дека дури и боговите се противат на
едно вакво решение и прекоруваат голема опасност, ако се премини реката. Аристандар го сретнал Еригиј, кој кога овој влегувал во шаторот на кралот и му рекол
дека утробата на жртвуваните животни покажала неповолно знамење. Еригиј го соопштил тоа што го разбрал од поророкот. Александар го задржал Еригиј и збунет,
не само од гнев туку и од срам што било откриено неговото суеверие, што тој го
криел, заповедал да биде викнат Аристандар. Кога овој дошол, Александар го погледнал и му рекол: ‘Сега за тебе не сум крал туку приватна личност. Ти порачав да
извршиш жртвопринесување; зошто не мене туку на друг си му кажал што се претскажува ? Еригиј ги дозна моите тајни, зашто ти си му ги издал. Жими Херкула, ти
сега преку твојот страв го толкуваш пророштвото. Сега тебе, поспокојно одошто
можам, ти кажувам: само мене ќе ми кажеш што си разбрал од утробата на жртвуваните животни, за да не можеш да го одречуваш она што си го кажал’. Овој пребледел и бил како стаписан; од страв го изгубил гласот; потоа, токму од страв да не
го забавува повеќе очекувањето на кралот, рекол: ‘Јас претскажав дека ти престои
опаност од бесуспешен напад; но мене не ме вознемирува толку мојата вештина,
колку мојата наклоност кон тебе. Ја гледам слабоста на твоето здравје, а знам колку
се зависи од тебе. Се плашам дека не ќе имаш доволно сили да се справиш со
твојата сегашна судбина’. Кралот му заповедал да верува во неговата среќа и го пуштил да си замине, но му рекол дека боговите му намениле да изврши и други славни дела. Додека сé уште се советувал со пријателите како да ја преминат реката, се
вратил Аристандар и му рекол дека никогаш не видел поповолни знамења, сосема
поинакви од претходните; тогаш, тие биле причина за неспокојство, а сега прорекуваат сé најдобро.
Но новостите што потоа му биле јавени на кралот, фрлиле сенка на непрестајната среќа. Како што беше порано кажано, тој го бил испратил Менедема да го
оневозможи Спитамена, кој бил виновен за отцепувањето. Овој, кога слушнал за
доаѓањето на непријаелот,за да не остане затворен меѓу ѕидините,а истовремено надевајќи се дека ќе може да се извлече, скришно застанал на патот, од каде што знаел дека ќе помине непријателот.Патот бил шумовит и погоден да се скрие заседата;
таму тој ги скрил Дахите. На коњите јавале по двајца вооружени војници, од коишто наизменично по еден скокнувал од коњот и го растурале редот на коњичката
битка. Брзината на луѓето била рамна со онаа на коњите.Спитамен заповедал тие да
ја опколат шумичката и на непријателот подеднакво од страните му ги изложил своите борци и од чело и од грб. Мендем бил затворен отсекаде, но иако според бројноста на воините не му бил рамен на непријателот, сепак долго се спротиставувал,
извикувајќи дека на оние што се измамени со заседа не им преостанува ништо,
освен утехата за чесна смрт и колеж на непријателот. Тој јавал на еден многу силен
коњ и со него, откако му ги пуштил уздите, се втурнал во клиновите на варварите,
ги разбивал и им нанесувал големи загуби. Сите го напаѓале него еден, а тој, бескр-
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вен од многубројните рани, го натоварил Хипсида, еден од неговите пријатели, да
се качи на коњ и да бега.Додека ова го зборувал, испуштил душа и паднал од коњот
на земја. Хипсид, иако можел да избега, решил и тој да умре, бидејќи го загубил
пријателот. Затоа удрил со мамузите и се фрлил сред непријателите; борејќи се славно, се срушил на земја прободен од многубројни стрели., Кога го виделе ова оние
што останале живи, го зазеле ридот, што бил малку повисок од другите. Спитамен
сакал со глад да ги принуди да се предадат и ги опсадил. Во оваа битка загинале
две илјади пешаци и триста коњаници. Александар мошне лукаво го прикрил овој
пораз, заканувајќи им се со смртна казна на оние што се вратиле од таа битка, ако
разгласат за тоа што се случило.
8. Бидејќи повеќе не можел да се појавува со лице поинакво одошто чуствувал, кралот се повлекол во шаторот, што намерно бил поставен над реката. Таму,
без присуство на други ја пробдејал ноќта, проценувајќи ги едно по едно решенијата што му доаѓале на ум, често подигнувајќи ги кожите на шаторот, за да ги набљудува огновите на непријателот, според коишто можело да се процени колкаво
множество луѓе има. Веќе се зазорувало, кога го облекол оклопот, што тогаш за прв
пат го ставил на себе откако последен пат бил ранет, и излегол пред војниците. Тие
толку го почитувале него, така што неговото присуство лесно ја истиснало помислата за опасноста што им предизвикала страв; со солзи во очите, тие радосно го
поздрвиле, страсно посакувајќи да одат во војната, што пред тоа го одбивале.Тој им
соопштил дека коњицата и фалангата ќе ги префрли со сплавови, а заповедал лесно
вооружени војници да препливаат со мешини. Повеќе не требало ништо да се каже,
а и кралот, поради болката, не можел многу да зборува.
Војниците со таква брзина ги сврзале сплавовите, така што за три дена направиле дванаесет илјади. Веќе сé било подготвено за преминување на реката, кога
пратеници од Скитите, јавајќи на коњи, според нивниот обичај, низ логорот, побарале да му се соопшти дека тие сакаат лично нему да му предадат порака. Ги пуштиле во шаторот и им заповедале да седнат; тие ги впериле очите во кралот; веројатно дека ним, коишто храброста ја ценеле според големината на телото, средната
става на кралот им се сторила несоодветна на неговата слава. Зашто Скитите, за разлика од останатите варвари, немаат груб и неистенчен осет. Се зборува дека некои
од нив стекнале и мудрост, онолку колку што може да стекне племе, коешто секогаш е под оружје. Така останало во сеќавањето она што тие го зборувале пред кралот. Тие можеби се разликуваат од нашите обичаи, бидејќи судбата нам ни подарила
да живееме во попросветено време, па иако на нивниот говор може да се гледа со
потценување, сепак нашата веродостојност бара сé што било кажано да се пренесе
без да се менува ништо. („на нивниот говор“ од варварски=пелазгиски јазик, Р.И.)
Значи, дознавме дека еден од нив, оној најстариот, рекол: ‘Да сакале боговите ставата на твоето тело да биде рамна на твојата страсна желба, целиот свет немаше да те собере; со едната рака ќе го досегнеше исток, а со другата- запад, па кога
и тоа би го постигнал, ќе посакаше да дознаеш каде се крие великата божествена
светлина. Ти исто така го посакуваш она, што сé уште не си го освоил.Од Европа се
стремиш кон Азија, од Азија преминуваш во Европа; потоа, ако ти успее да го освоиш целиот човечки род, ќе посакаш да војуваш со шумите, снеговите, реките и со
дивите ѕверови.Што ? Зарем не знаеш дека високите дрвја долго раснат, но се откорнуваат за еден ден ? Глупав е оној што ги гледа само нивните плодови, а не ја ме-
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ри нивната височина. Затоа внимавај, додека се стремиш да се искачиш на врвот, да
не паднеш заедно со гранките за коишто си се фатил. Понекогаш дури и лавот станува храна на сосема мала птичка, а ’рѓата го нагризува и железото. Ништо не е толку силно, а да не може да му се закани опадност од нешто што е помалку моќно.
Што работа имаме ние со тебе ? Никогаш не сме дошле во твојата земја. Личи ли
ние, што живееме во голема шума, да не знаеме кој си и откаде доаѓаш ? Ние не сакаме никому да му робуваме, ниту да му господариме. Знај дека нам, на Скитите,
како дар ни се дадени јаремот за волот, ралото, копјето, стрелата, чашата; нив ги
употребуваме и за пријателите, но и за непријателите.Плодовите,собрани како плод
на трудот на воловите, ги даруваме на пријателите, со нив, чаша вино им излеваме
жртва на боговите, со стрела ги напаѓаме непријателите на далечина, а со копјето
одблизу. Така го победивме и кралот на Сирија, а потоа и на Персијците и на Медијците. Патот ни беше отворен дури во Египет.
А ти, којшто се фалиш дека си дошол да гониш разбојници, секаде каде што
си стигнал, се покажа како разбојник. Ја зазеде Лидија, ја освои Сирија, ја држиш
под своја власт Персида, ја имаш потчинето Бактрија, ја посакуваш Индија; сега веќе кон нашиот добиток ги протегаш твоите алчни и незаситни раце. Зошто ти е нужно такво богатство, што предивикува уште поголем глад ? Ти си првиот, кој од
ситост предизвикуваш глад и колку повеќе имаш, толку пострасно го посакуваш
она што го немаш. Не ли помислуваш колку долго висеше околу Бактра ? Додека
нив ги покоруваше, Согдијанците почнаа да војуваат. Кај тебе, од победата се раѓа
нова војна. Зашто, иако си повелик и похрабар од кого било, сепак никој не сака да
поднесува туѓинец за господар. Помини ја само Танаис, па ќе дознаеш дека колку
многу и да се ширни нашите простори, ти сепак никогаш нема да ги достасаш Скитите. Нашата сиромаштија секогаш ќе биде побрза од твојата војска, која со себе
носи плен од толку многу народи. Кога ќе поверуваш дека сме далеку, повторно ќе
не видиш во твојот логор. Зашто ние со подеднаква брзина и гониме некого, но и
бегаме. (Нема преведувач за друг расен јазик, ниту толкувач на друг говор, Р.И.)
Слушам дека просторите на Скитите се исмејуваат во грчките поговорки.
Ние навистина повеќе скитаме по пустински предели, необработени од човека рака,
одошто престојуваме во богати градови и полиња. Затоа, прибери си ги рацете, чувај си ја судбината. Таа знае да се подигрува и со сила не може да се спречи. Дека
овој совет е добар, поарно ќе ти покаже иднината, одошто сегашноста. Стави узди
на твојата среќа, така полесно ќе управуваш со неа. Нашите велат дека судбината
нема нозе, таа има само раце и крилја. Кога ќе ти ги пружи рацете, таа нема да ти
допушти да ги фатиш и крилјата. Најсетне, ако си бог, тогаш треба на смртните да
им делиш добрини, а не да им го одземаш она што е нивно; ако си пак човек, секогаш мисли на она што си. Глупаво е да мислиш на она, поради коешто ќе заборавиш на себе. Ти можеш да ги имаш како добри пријатели оние, на кои не си им објавил војна. Зашто, најцврсто е пријателството меѓу еднаквите, а се чини дека еднакви се оние, кои меѓусебно не се застрашуваат со сила. Чувај се да не ги сметаш за
пријатели оние, што си ги победил; меѓу господарот и робот никогаш не може да
постои пријателство; дури и во мир се почитуваат законите на војната. Неверувај
дека Скитите со клетва се обврзуваат на пријателство; тие се колнат на верност. Грците претпазливост склопуваат договори и се колнат во боговите. Ние ја спознавме
религијата во самата верност. Оние што не ги почитуваат луѓето, тие ги лажат и бо-
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говите. А тебе не ти е нужен пријател во чијашто добронамерност се сомневаш.
Впрочем, нас можеш да не имаш како чувари и на Азија и на Европа. Да не не дели
Танаис, ние ќе допиравме до Бактра; ние сме населени од другата страна на Танаис
сé до Тракија; а се кажува дека Македонија се граничи со Тракија. Размисли, дали
сакаш соседи на твоето кралство да имаш пријатели, или непријатели’ “.
Се говори не за Грци туку Хелени со боговите. Се истакна: „ние (Скитите,
Р.И.) сме населени од другата страна на Танаис сé до Тракија; а се кажува дека Македонија се граничи со Тракија“. За најмоќните и најбројните Траки се додава:
Според Паул Кречмер, во далечното минато Балканот бил почетна точка на
раселување и на југоисток и на север зад Карпатите.
Густав Вајганд пиши: “Најмногуплодни и најмоќни од древните народи на
Балканскиот Полуостров несомнено биле Траките, кои го населувале не само целиот источен и централен дел на Балканскиот Полуостров, но завладеале големи
области одовде на Дунав дури северно од Карпатите и таму биле населени. Тие биле населени и во Мала Азија и Грција“...“Херодот кажува, дека после Индијците
Траките биле најмногубројни и дека ако биле обединети од еден владетел, ќе биле
најмоќниот и непобедливиот народ, но тие биле како разединети, биле слаби“. Исто
така, Херодот вели дека Трибалите биле најмногубројни и најмоќен народ на северот на Тракиско-илирскиот Полуостров. Според Страбон, Гетите (Траките, Р.И.)
живееле на двата брега по долниот тек на Дунав и областа на југоисточните Карпати.За Суровјецки Трибалите биле сметани како Траки. Според Франциско-Марио
Апендини, старите Траки не се простирале само до Дунав, туку се протегале со
онаа страна на реката многу подалеку. За Казимир Шулц, Илиро-траките веќе во
најдавни времиња живееле во земјите северно од планината Карпати. Според наводите на авторите, тоа било Заткарпатите. Заткарпати, посматрано од југот. Тоа бил
Балканскиот Полуостров. Следи само едно: Траки=Склавини=тн.Словени и Скити.
Се истакна: „Херодот кажува, дека после Индијците Траките биле најмногубројни и дека ако биле обединети од еден владетел, ќе биле најмоќниот и непобедливиот народ,но тие биле како разединети, биле слаби“.Ова денес е за тн.Словени.
„9. Варварот вака зборувал. Кралот му одговорил дека ќе ја користи и својата среќа, но и нивните совети; имено, дека ќе ја следи судбината, во којашто има
доверба, и советите на оние, кои го предупредуваат да не направи нешто непромислено и дрско. Ги отпуштил пратениците и ја поставил војската да ги подготвува
сплавовите. На клуновите од сплавовите ги поставил војниците што имале штитови
и им заповедал да клечат на колена, за да бидат побезбедни од ударите на стрелите.
По нив стоеле оние, што управувале со воените справи, опколени и од страна и од
чело со вооружени војници. Останатите, што стоеле зад воените справи, биле наредени така што со штитовите образувале желка и ги штителе веслачите, кои немале
оклопи. Истиот ред бил запазен и на оние сплавови, што ја пренесувале коњицата.
Поголемиот дел, пливајќи зад крмата, ги влечеле за узди коњите. Предните сплавови ги заштитувале оние што пливале на мешини исполнети со слама. Самиот крал,
со одбрани воини, прв го одврзал сплавот и заповедал да се упатат кон спротивниот брег. Скитите му се спротиставиле, доближувајќи ја својата коњица до самиот раб на брегот, за да ги оневозможат сплавовите да пристанат до земјата. Освен
ова што ги исплашило Македонците, тие, кога ја виделе војската што стоела на брегот, го обземал друг огромен страв; крмарите не можеле да ја држат насоката, за-
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што реката ги влечела настрана, а војниците што се нишале,исплашени да бидат исфрлени од сплавовите, пречеле во работата на веслачите. Тие не можеле ни да се
обидат да стрелаат од лаковите, бидејќи повеќе се грижеле да стојат без опасност
дека ќе паднат,одошто да го напаѓаат непријателот.Спас им биле воените справи,од
коишто успешно фрлале копја во густите и невнимателно спротиставените непријатели. Варварите исто така исфрлиле голем број стрели врз сплавовите, така што одвај можеле да се изнајде штит, што не бил прободен со повеќе врвови од стрели.
Сплавовите веќе пристанувале на брегот, кога се кренал одредот војници со
штитови, и бидејќи имале слободна потпора, сигурно гаѓале од сплавовите. Кога ги
виделе престрашените коњи, бодрејќи се взаемно, тие храбро скокнале на брегот и
почнале жестоко да се нафрлаат врз растурените редови на непријателот. Потем коњичките одреди, коишто имале зауздани коњи, го растуриле бојниот ред на варварите. Во меѓувреме и останатите, заштитувани од оние што се бореле, се подготвувале за битка. Кралот со цврстината на својот дух го надоместил недостигот од сили во сé уште болното тело. Неговиот охрабрувачки глас не можел добро да биде
чуен, зашто сé уште не му била заздравена раната на вратот, но сите го виделе како
храбро се бори. И така, самите себеси си биле водачи, се храбреле еден друг и не
мислејќи на својот спас, почнале да навалуваат на непријателот. Варварите не можеле да ги поднесат ни лицата, ни оружјето, ни викотниците на непријателот, па
сите ги испуштиле уздите (зашто бојниот ред им бил коњички) и удриле на бегство.
Кралот, иако не можел да ја поднесува болката од болното тело, сепак издржал да
ги гони на растојание од осумдесет стадии.Одвај држејќи се, заповедал на своите да
ги гонат бегалците сé додека е светло, а самиот тој,исцрпен веќе и духовно, се повлекол во логорот и таму останал. Веќе ги преминале и границите на Отец Либер43,
што биле обележани со камења распоредени на блиски растојанија и со високи дрвја, чиишто стебла биле обвиени со бршлен. Но гневот ги повлекол Македонците
уште подалеку; тие се вратиле на полноќ,откако убиле многумина,са заробиле уште
повеќе непријатели; дотерале илјада и осумстотини коњи. Од Македонците загинале шеесет коњаници и околу стотина пешаци, а илјада биле ранети.
Овој поход, поради гласот што се пронел за успешната победа, смирил голем дел од Азија што се одметнал. Се верувало дека Скитите се непобедиви, а кога
тие биле победени, признавале дека ниеден народ не е дораснат за оружјето на Македонците. И така, Саките испратиле пратеници, кои ветиле дека овој народ ќе исполнува сé што ќе му се заповеда. Тие не биле повеќе поттикнати на ова поради храброста на кралот, колку од неговата благост кон победените Скити. Зашто тој без
откуп ги отпуштил сите заробеници, за да ги убеди дека тој се борел со најжестокото племе заради храброст, а не од гнев. Откако љубезно ги примил пратениците на
Саките, како придружник им го дал Екскитина, едно момче, сé уште премногу младо, коешто за себе го придобил уште во цутот на младоста, зашто според градбата
на телото му личел на Хефајстиона, но по убавина, којашто не била сосема мажествена,не му бил рамен.Кралот му заповедал на Кратера да го следи со поголем дел
од војската и по попречни патишта стигнал до градот Мараканда, од каде што Спитамен, кога слушнал за неговото доаѓање, беќе пребегнал во Бактра. И така, поминувајќи за четири дена поголем дел од патот, стигнал до она место, каде што под
водството на Менедем изгубил две илјади пешаци и триста коњаници. Заповедал
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Бах. Дополна: скитските простори биле тракиски, со Дионис=Бах, Нис=Наис, Танаис=та Наис.
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нивните коски да се погребаат и според татковинскиот обичај им принесол посмртна жртва. Веќе пристигнале и Кратер, кому му било заповедано да го следи кралот
со фалангата. И така, за да можат сите што се одметнале од него подеднакво да го
почуствуваат поразот од војната, ја разделил целата војска, заповедал да се запалат
полињата и да се погубат сите возрасни.
10. Областа Согдијана во најголем дел е пустинска; во ширина зафаќа околу
осумдесет стадии пустински предели. По права линија има огромен простор, низ
којшто тече една шумна река, што жителите ја наречуваат Политимет. Бреговите ја
притискаат реката во тесно корито, а потоа паѓа во една бездна и се скрива под земја. Знак дека под земјата е скриена река е звукот на вода што тече,иако самото тло
под кое тече толкава река ни малку не испарува влага. Од согдијанските заробеници,кај кралот биле доведени триесет благородници,сите со извонредна телесна снага; кога тие преку преведувач разбрале дека по заповед на кралот се осудени на
смрт, како веселници почнале да пејат и со игри и некакви бесрамни движења на
телото да покажуваат некаква душевна радост. Кралот се зачудил што толку храбро
ја дочекуваат смртта и заповедал да ги повикаат кај него; ги прашал што е причината што покажуваат токава радост, иако пред очите ја гледаат смртта. Тие му одговориле дека, да требало да бидат погубени од некој друг, ќе умреле од тага,а сега,
според нивниот обичај, со песни и радост ќе умрат со честита смрт; дека се враќаат
кон своите претци од еден толку велик крал, победник на сите народи, а таква смрт
посакуваат сите храбри мажи. Тогаш кралот им рекол: ‘Ве прашувам, дали би сакале да живеете, ако ви го подарам животот, но не како мои непријатели ?’ Тие му одговориле дека никогаш не му биле непријатели туку станале тоа, зашто биле предизвикани со војна. Да посакал некој поскоро да ги искуша со добрина, тие тогаш би
се натпреварувале некој да го надмине во нивната преданост. Запрашани, со кој залог ќе се обврзат на верност, рекле дека животот, што ќе го добијат од него, ќе биде
тој залог и дека ќе му го вратат, кога тој повторно би им го побарал. И не го изневериле ветувањето. Зашто оние што биле пуштени, кога се вратиле во своите домови, ги држеле во верност и своите сонародници; четворица од нив биле задржани
како телохранители, а тие во приврзаноста кон кралот не заостанувале зад ниеден
од Македонците.
Кралот кај Согдијаците го оставил Певколај со три илјади пешаци (зашто
немало потреба од поголема посада) и дошол во Бактра. Оттаму тој заповедал Бес
да биде доведен во Екбатан. Речиси во истите тие денови Птоломај и Мендем довеле три ијади пешаци и илјада коњаници, кои сакале да војуваат како платеници.
Александар исто така дошол во Лидија со ист број пешаци и петстотини коњаници.
Исто толкав број дошол и од Сирија со Асклепиодор. Антипатар испратил осум илјади Грци, меѓу кои имало шестотини коњаници. И така, кога ја зголемил војската,
тој се зафатил да го зајакне она што било ослабено поради одметнувањето; ги погубил подбунцувачите на немирите и на четвртиот ден стигнал до реката Окс. Оваа
река, бидејќи носи многу мил, има вода секогаш матна и нездрава за пиење. Затоа
војниците почнале да копаат кладенци; но вода немало, иако копале длабоко во земјата; тогаш во шаторот на кралот здогледал извор, и бидејќи доцна го забележале,
вообразиле дека тој одненадеж се појавил. Кралот исто така сакал да се верува дека
тоа е дар од боговите. Потоа ги преминал реките Ох и Окс и дошле до градот Маргијана. Околу овој град избрале шест места, каде што намеравале да основаат гра-
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дови; два свртени на југ, а четири на исток, оддалечени на исти растојанија, за да не
треба од далеку да бараат помош. Сите овие градови биле поставени на високи ридови; тогаш тие биле како узди за покорените народи, а сега откако се заборавило
на нивното потекло, им служат на оние, на коишто некогаш им господареле“.
Се говори само за варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. Аскепиодор=а
склепи одор: склепи=с клепи,с само тн.словенско.Во преводот стои: мил=мул. Следи Силтан=Султан, Милет=Мулет: мила=мула=мулат миловит=муловит. Да се додаде Милан, Милано, Venetia..., на Венетите=Илирите како Русите со својот Киев
до Киево итн. Русите како Венети пишеле со венетски руни, а со коински слова до
Словени. Ова го потврдил цариградскиот патријарх Фотиос во 860 година. Значи,
Русите и Етрурците како Венети биле Рецкари (Рунари) а Словени само од 860 год.
„11. Кралот ги покорил и останатите области.Останала уште една стена, што
ја држел Согдијанецот Аримаѕ со триесет илјади вооружени војници; тој се обезбедил со храна толку, што да може да биде доволно за толкаво множество луѓе во тек
на две години. Стената стрчела во висина триесет стадии, а обемот и бил сто и педесет стадии; отсекаде била прекршена и остра и до неа се приоѓало по една многу
тесна патека. На средината од височината имало пештера, чијшто влез бил тесен и
мрачен; потоа, малку по малку, се проширувал и на дното имало широко прибежиште. Речиси низ целата пештера течеле извори, во коишто водата се собирала и
како река истекувала низ стрмнината на планината. Кралот, кога видел дека месноста е тешка, одлучил да си замине оттаму. Потоа, во душата го обзела желба да ја
совлада природата. Сепак пред да ги испита изгледите за опсада, го испратил кај
варварите Коф (а тој бил син на Артабаѕ) за да ги наговори да ја предадат стената.
Аримаѕ верувајќи во непристапноста на месноста, надмено му изнакажал многу работи, и на крајот го запрашал дали Александар може да лета. Кога ова му го кажале
на кралот, тој толку се разлутил, што ги повикал оние со кои обично се советувал и
им кажал за дрскоста на варварот, кој им се потсмевал што немале крилја; рекол,
дека тој уште идната ноќ ќе направи оној да поверува дека Македонците можат дури и да летаат.
Рекол: ‘Секој од својот одред нека ми доведе триста најпргави момчиња, кои
во татковината се свикнати да тераат добиток по планинските патеки и речиси непреодни стени’. Тие веднаш му довеле момци, кои се одликувале и со леснотија на
телата и со духовен жар. Кога кралот ги погледнал, рекол: ‘Момци и мои врсници,
со вас совладував утврдувања на градови, кои пред тоа биле непобедиви; поминав
планински сртови, покриени со вечен снег, влегов во клисурите на Киликија, без
замор го поднесов студот на Индија.Јас ви дадов пример, но ги видов и вашите подвизи. Стената што ја гледате има само еден приод; него варварите го опсадиле; на
ништо друго не невнимаваат. Нема никаква стража, освен онаа, што го набљудува
нашиот логор. Вие ќе пронајдете пат, ако внимателно изнајдете приоди што водат
до врвот. Природата не создала ништо толку високо, каде што храброста не може
да се искачи. Испитувајќи го она, за кое другите немаа ни надеж, ние ја потчинивме
под наша власт Азија, Искачете се на врвот, а кога ќе го заземете, ќе ми дадете знак
со бели платна. Јас ќе ја доближам војската и ќе го свртам вниманието на непријателот кон нас. Кој прв ќе го заземе врвот, ќе добие како награда десет таленти, а
еден помалку, оној што ќе стигне втор. Сигурен сум дека вам не ви е толку до мојата дарежливост, колку до мојата волја’. Тие го ислушале кралот со толкав восхит,
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така што се чинело дека веќе го зазеле врвот. Кога кралот ги отпуштил, тие почнале
да подготвуваат железни клинци и цврсти јажиња. Кралот ја обиколил стената и им
заповедал да тргнат за време на втората ноќна стража оттаму, од каде што приодот
бил најмалку напорен и стрмен, и им посакал добро да ја извршат задачата.
Тие земале храна за два дена, се вооружувале само со мечови и копја и почнале да се искачуваат.Првин оделе пеш. Потоа, кога стигнале до стрмнините, едни
се фаќале со рацете за стените што стрчеле и така се покренувале, други се искачувале поставувајќи јамки од јажиња, откако забивале клинови во камењата, за да можат да застанат на нив. Денот го поминале во страв и напор. Додека така се искачувале по страните, им станувало сé потешко и им се чинело дека височината на планината се зголемува. Жално било да се гледа како некои, стапнувајќи несигурно, се
струполовале во бездната. Наскоро тоа било и показ дека и тие ќе треба да ја поднесат судбината на оние што паѓале. Сепак, совладувајќи ги сите тешкотии, тие се
искачиле на врвот од планината, сите совладани од непрестајниот напор, а некои
повредени во рацете и нозете; ноќта, а исто така и сонот ги победиле. Се спростреле на сите страни и заборавиле на опасноста од беспатните и стрмни стени; спиеле
така до зората. Потоа, како разбудени од длабок сон, ги испитувале скриените долини што се наоѓале под нив и не забележале во кој дел од стената е скриено толкаво множество непријатели. Забележале дека од пештерата, што била под нив, излегува дим. По тоа разбрале дека таму се наоѓа скривалиштето на непријателот. Тогаш сознале дека од сиот нивни број, при искачувањето погинале триесет и двајца.
Кралот цел ден престојувал гледајќи во врвовите на планината, не толку од
желба да го заземе тоа место, колку што бил загрижен за судбината на оние што ги
бил испратил во толку очевидна опасност. Најсетне, ноќта, кога веќе поради темнината не можело да се гледа,се вовлекол на починка.На следниот ден,додека сé уште
не било разденето, прв ги здогледал платната, знакот дека врвот е освоен. Но променливоста на небото, што час било озарено со дневна светлина, час затемнето, го
навело да се посомнева, да не го лаже погледот. Штом се појавила јасна светлина
на небото, сомневањата изчезнале; го повикал кај себе Коф, преку когошто ги беше
испитувал намерите на варварите, и пак го испратил кај нив да ги наговори да донесат поразумно решение. Ако и натаму одстануваат упорни поради сигурноста
што им ја пружала месноста, заповедал да им ги покаже од тилот оние, кои што веќе го зазеле врвот. Коф, испратен кај непријателите, почнал да го наговара Аримаѕа
да ја предаде стената,ветувајќи му ја милоста на кралот, ако не го принуди, кога веќе има на ум толку велики цели, да се задржува со опсдада само на една стена. Оној
зборувал уште пожестко и понадмено од порано и му заповедал на Коф да си замине. И овој ја фатил раката на варварот и го молел да излезе заедно со него од пештерата; кога го направил тоа, тој му ги покажал момчињата на врвот и потсмевајќи се со право на неговата надменост му рекол дека војниците на Александар имаат
крилја. Во логорот на Македонците веќе се слушале звуците на трубите и викотот
на војниците. Тоа, како и многу други безначајни работи во војната, ги натерало ваварите да се предадат. Зашто, обземени од страв, не можеле да ја проценат малубрјоста на оние што им биле зад тилот. Затоа веднаш бил повикан Кох (а тој нив ги
оставил престрашени) и со него испратил триесет првенци, за да ја предадат стенаа и да им ја допушти неповрени да си заминат. Кралот, иако се плашел дека варарите ќе ја забележат малубројоста на момчињата и дека ќе ги збркаат, сепак имал
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доверба во својата судбина, но и бидејќи бил бесен поради надменоста на Аримаѕ,
одговорил дека не прифаќа никакви услови за предавање. Аримаѕ, поскоро од очајание,одошто дека сé било изгубено,заедно со роднините и највидните мажи од своето племе се симнал во логорот. Кралот заповедал сите тие да бидат ишибани со
прачки и приковани на крст во подножјето на планината. Многумина од оние што
се предале, биле дарувани на жителите на новите градови, заедно со заробените пари. Артабаѕ бил оставен како заштита на оваа стена и на областа, во којашто се наоѓала таа“.
КНИГА ОСМА
„1. Откако ја освоил стената, Александар се прославил повеќе со гласови,
одошто со вистинска слава; бидејќи требало да ги распрсне четите за да го гонат
разбегнатиот непријател, ја разделил војската на три дела.Заповедник на едниот дел
бил Хефастијон, Којн на другиот, а кралот на останатиот дел од војската. Но сите
варвари не мислеле исто; некои биле покорени со оружје, а повеќето се потчиниле
без да војуваат; кралот заповедал на некои од нив да им се дадат градовите и полињата на оние што биле упорни во одметнувањето. Но изгнаниците Бактријанци,
со осумстотини коњаници од Масагетите, ги пустошеле соседните населби. За да се
спречи во тоа, Атин, управителот на таа област, без да знае дека му се подготвува
заседа,извел триста коњаници.Непријателот ја скрил својата војска во шумите, коишто случајно се наоѓале покрај полето.Неколкумина го потерале добитокот за да го
намамат невнимателниот Атин, кој се полакомил по пленот, да падне во заседа. И
така Атин се дал на грабеж, со војска распуштена и без некаков ред; кога поминувале низ шумата, оние што се криеле во неа нендејно ги нападнале и го погубиле
Атина заедно со сите негови војници. Гласот за овој пораз бргу стигнал до Кратер,
кој веднаш стигнал таму со сета коњица. Но Масагетите веќе биле избегани. Илјада
Дахи биле убиени и со нивниот пораз завршило востанието во целата област“
Квинт Куртиј Руф вели: „Откако ја освоил стената, Александар се прославил
повеќе со гласови, одошто со вистинска слава“. Рим сакал да ја снижи славата.
Како потврда дека Рим бил склон на искривување на историјата, е наводот
на Пашке: „Македонскиот крал е со каузија (македонска капа), копје и штит. Извадок од ѕидно сликарство на П.Фаниус Синистор кај Боскореале. Копија според создадениот оригинал околу средината на 3- тиот век п.н.е.“. Овде стои крал. Овој бил
машки род. Ама на сликата е прикажано нежно тело, со женски веѓи, раце без машки рамења, добро зацртани женски гради овисната над раката итн. За сликата нема
објаснување кога таа била создадена. Ова било наследство на македонската ренесанса.Нејзино било сликарството во Италија: Рафаел, Микелангело (1475- 1564) и Леонардо да Винча (1452- 1519).Видливо е дека сé што станало сé било во 15 и 16 век.
Ова укажува на римско подметнување, понижување на македонската борбеност, а
ваква Римјананите никогаш немале. Македонците било навредливо нарекувани Греики (дојденци), дури биле истоветувани со лажговци. До денес за православието.
„Откако Александар повторно ги покорил Согдијанците, се упатил во Мараканда. Таму го сретнал Берд, когошто го бил испратил кај Скитите што се населени
над Босфор, со пратеници од тоа племе; исто така и Фратаферн, кој бил на чело на
Хоразмите, соседи на областите на Масагетите и Дахите, испратил пратеници, кои
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ветувале дека ќе му се покорат. Скитите барале Александар да се ожени со ќерката
на нивниот крал; ако тој тоа сродство го сметал за недостојно, тие ќе се согласеле
македонските првенци со женидба да се ородат со благоднички од нивното племе;
уште ветиле дека самиот крал ќе дојде кај него. Александар љубезно ги ислушал и
двете пратеништва, но очекувајќи го Хефајстиона и Артабаѕа, го поставил логорот.
Кога се поврзал со нив, се упатил во областа што се наречува Баѕаира.
За варварското богатство во овие краеви нема поголем показ од она, што во
големите лагови и шуми се затворале стада од благородни диви животни.За нив тие
избирале пространи шуми, коишто се пријатни многубројните непресушни извори;
овие лагови тие ги опишуваат со ѕидини и имаат кули како засолништа за ловците.
Познато било дека веќе четири поколенија никој не стапил во оваа шума. Александар со сета војска влегол во неа и заповедал да се раздразнат ѕверовите насекаде.
Кога меѓу нив, еден лав со исклучителна големина го пресретнал самиот крал и сакал да го нападне, Лисимах, кој подоцна владеел, случајно се нашол во близината
на кралот и посакал да го фрли ловџиското копје; кралот го спречил, му заповедал
да се тргне и дофрлил дека и самиот тој може да го убие лавот, како што тоа може
да го стори и Лисимах.Имено,еднаш, кога ловеле во Сирија,Лисимах сам убил еден
извонреден голем ѕвер, но бил раскинат во левото рамо до саката коска и се нашол
во голема опасност.Префрлувајќи му го тоа,кралот својата храброст поарно ја покажал на дело, одошто со зборови. Зашто, не само што го пуштил лавот да му се приближи туку го убил само со едно ранување. Јас би можел да верувам дека распространетата приказна дека Лисимах бил препуштен на лавот од самиот крал произлегла од оној случај, што го спомнавме горе. Впрочем, иако ова дело на Александар имало среќен исход, Македонците, според нивниот обичај, одлучиле кралот повеќе да не оди на лов без коњ, и без придружба од првенци и пријатели. Откако
убиле четири илјади ѕверови, кралот во истата шума приредил гозба за целата војска“. (Лавот бил симбол за храброст, а Амазонките книжевна традиција, Р.И.)
Квинт Куртиј Руф вели:„За варварското богатство во овие краеви нема поголем показ од она, што во големите лагови и шуми се затворале стада од благородни
диви животни. За нив тие избирале пространи шуми, коишто се пријатни многубројните непресушни извори“. Па авторот не знаел што пишел Херодот=х еродот= е
родот или Иродот=и родот, ниту Хадријан=х адри..., адро=јадро, Прокопиј=про копи. итн. Тие предели биле неповолни за животни, ниту луѓе, затоашто тие биле под
снег и мраз, а во лето без прекин врнело дожд. П.Хетеринтон и В.Форман потврдуваат дека „зимата во 761 година н.е. била јака и замрзнало Црно Море 100 милји од
брегот и имало снег висина до 15 метри“. Јозеф фон Хамер пиши за периодот меѓу
1257- 1267 година: „Тушиевиот син, син Џенгис-ханов, владетел на Татарите Кипчак и Крим. Заради оштрата зима можело да се премине замрзнатиот Дунав доаѓајќи до ѕидовите на Константинопол (Цариград)“...„татарска Добруџа на западниот
брег на Црно Море“. Следи во старата и новата ера житарица за Балканот со Мала
Азија да биде Египет, по 15 век Подунавјето, па следи Јужна Русија. До денес нема
лоза во Скадинавија и Русија источно кон Азија. И без „домовина“ на тн.Словени.
Значи, делото на Квинт Куртиј Руф било од 15 век, кога било и печатено.
„Оттаму се вратил во Мараканда; откако го прифатил оправдувањето на Артабаѕ дека тој веќе е стар, неговата област му ја поделил на Клит.Тоа бил оној Клит,
кој, додека кралот гологлав се борел кај реката Граник, го заштитил со својот штит
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и со меч му ја пресекол раката на Ројсак, со којшто сакал да му ја пресече главата
на кралот. Неговата сестра Хеланика му била дадилка на Александар и кралот ја
љубел неа како мајка. Поради сето ова, Александар токму нему му доверил да го
чува најголемиот дел од своето кралство. Нему му било заповедано веќе да се подготвува за пат утредента, но и добил покана за свечена гозба, што тогаш била закажана.
На таа гозба Александар испил многу вино и почнал, како неумерен проценител на своите дела, да се фали со тоашто го извршил, а тоа останало непријатно
да го слушат дури и оние што знаеле дека сето тоа е вистина. Постарите сепак си
молчеле, сé додека не почнал да ја омаловажува славната победа на Филип кај Хајронеа и да се фали дека тоа е негово дело, а од злоба и завист на татко му бил лишен од славата за еден толку голем подвиг; дека во тоа време татко му лежел болен
од раната што ја добил во бркотницата за време на бунтот на македонските војници
и грчките платеници, и, за да биде побезбеден, се преправал дека е мртов; дека тој
со својот штит го заштитил неговото тело и дека со своја рака ги убил оние, што се
нафрлиле врз татко му; дека никогаш доброволно не признал дека за својот живот
му е должник на сина си. Затоа, по походот против Илирите, што самиот тој, без татко си, го извел, му напишал писмо на Филипа дека е победник и дека ги разбил непријателите, а дека Филип никогаш не учествувал во тоа; дека се достојни за слава
не оние што ги гледале мистериите во Самотраки, додека требало да се опустошува
и опожарува Азија туку оние кои извршуваат подвизи, за коишто е тешко дури да
се поверува.
Младичите радосно го слушале ова и други слични нешта, но на постарите
сето ова им било многу непријатно и тоа најмну поради Филипа, под чија власт подолго живееле. Тогаш Клит, и самиот не сосема трезен, се свртел кон оние што лежеле под него и го изрекол стиховите на Еврипид, но кралот можел да слушне повеќе звук, одошто зборовите со коишто се кажувало дека Грците лошо востановиле
на трофеите да се испишуваат само имињата на кралевите и со тоа да се присвојува
и славата стекнатата со туѓа крв. Кралот се посомневал дека говорот е нешто неповолен и почнал да ги прашува оние што биле најблиски до него што слушале од
Клит. Тие упорно молчеле, а Клит по малку, со повисок глас ги споменувал делата
и војните на Филипа во Грција, ставајќи ги пред сите тогашни дела на Александар.
Поради ова се родила расправија меѓу помладите и постарите; кралот, отпрвин, како трпеливо да ги слушал зборовите со кои Клит ги потценувал неговите дела. Но
потем го обзел страотен гнев. Впрочем, се чинело дека тој и би се воздржал, да престанел Клит дрско да зборува, но бидејќи тој воопшто не престанувал, Александар
сé повеќе се разгневувал. Клит се осмелил дури и да го брани Пармениона и победата на Филипа над Атињаните ја ставил пред пропаста на Теба; сето ова го зборувал не само поттикнат од виното туку и од лошата навика да спори.На крајот рекол:
‘Ако треба за тебе да се умре, јас, Клит, сум првиот; но кога судиш за победи, најголема награда добиваат оние што најдрско се потсмеваат на споменот на татко ти.
Мене ми ја додели областа на Согдијанците, која не само што сé уште не е покорена туку воопшто и не може да се покори. Ме испраќаш кај диви ѕверови, што по
природа се нескротливи. Но јас преминувам преку она што се однесува на мене; ти
ги потценуваш воините на Филипа; забораваш дека тој старец Антарија, да не ги
повикаше назад помладите, кои ја напуштаа битката, ние сé уште ќе бевме колу Ха-
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ликарнас. Па тогаш како ти со тие младичи ја покори Азија ? Значи, јас мислам дека е вистина она што го рекол твојот вујко во Италија, дека татко ти се борел против мажи, а ти се бориш против жени’.
Од сé што било кажано, непромислено и дрско,ништо толку не го повредило
кралот, отколку тоа што со почит го спомнал Пармениона. Но кралот ја прикрил
болката и заповедал Клит да ја напушти гозбата, дофрлил само дека ако оној продолжи да зборува, ќе му префрли и што му го спасил животот, зашто тој со тоа често се фалел. И додека Клит сé уште се двоумел да стане, оние што лежеле најблизу
до него, карајќи се со него, со раце го туркале прекорувајќи го и се обидувале да го
извадат надвор. Клит им се оттргнал, па кон жестокоста се приклучил и гневот; извикал дека тој со своите гради го заштитил грбот на кралот, а сега, кога изминало
толку време откако тој му ја направил таа голема услуга, кралот дури се грози да се
сеќава на тоа. Му префрлил и за убиството на Атал, и на крај, потсмејувајќи се на
пророштвата на Јупитер, кого што Александар го сметал за свој татко, рекол дека
она што тој зборува е повистинито од она што како одговор го дал неговиот татко.
Кралот веќе бил толку гневен, што вакво нешто одвај можел да претрпи, дури и да
бил трезен. Но бидејќи сетилата му биле обземени од виното, одеднаш рипнал од
леглото. Пријателите се стаписале и станале; чашите, што ги држеле, не ги оставиле туку ги фрлиле, напрегнати што ќе направи кралот во големиот гнев за исход од
положбата.
Александар го грабнал копјето од рацете на еден вооружен војник и сакал да
го погоди Клита, кој сé уште беснеел со неумреноста на јазикот, но Птоломај и Пердика го задржале; го фатиле кралот за половината и го држеле, а тој настојувал да
го нападне Клит. Лисимах и Леонат дури му го истргнале од раце копјето. Кралот
ја повикал на верност војската и извикал дека е фатен од најблиските пријатели,
онака, како што неодамна му се случило на Дареј; заповедал да се даде знак со труба и вооужено војници да дојдат во кралскиот шатор. Тогаш Птоломај и Пердика
на колена го молеле да не се гневи толку и да земе малку здив; дека утредента за сé
ќе суди посправедливо. Но бидејќи гневот наполно завладеал со него, тој воопшто
ништо не слушнал. И така, вон од себе истрчал во предворјето на кралскиот шатор,
го грабнал копјето од стражарот кој лежел кај влезот, од каде што требало да излезат сите што присуствувале на гозбата.Излегле сите.Клит последен излеголувал без
светилка. Кралот прашал кој е. Дури и во гласот му се чуствувала жестокоста на
злосторот, што намеравал да го изврши. А Клит, не сеќавајќи се повеќе на својот
туку на гневот на кралот одговорил дека е Клит и дека се враќа од гозбата. Александар го пронижал со копјето во бедрото оној што му го рекол тоа, па испрскан со
крвта на Клит, кој бил на умирање, рекол: ‘Оди сега кај Филипа, Пармениона и кај
Атала’.
2. Природата малку водела сметка за човечкиот характер, зашто повеќе го
проценуваме минатото од иднината. Имено, кралот, откако гневот го напуштил неговиот ум, кога се отрезнил, доцна ја проценил и ја согледал големината на злосторот. Тогаш согледал дека убил маж, кој, иако ја злоупотребил големата слобода
што ја имал, сепак бил одличен воин и, не се срамел да признае, својот спасител.
Кралот ја извршил грдата должност на џелатот и со безбожно убиство ја одмаздил
дрскоста на зборовите, што можеле да му се припишат на виното. Низ целото предворје била разлеана крвта на оној, што малку пред тоа бил гост на неговата гозба.
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Стражарите здрвени и стаписани стоеле на страна. Осамата му предивикала уште
поголемо каење. Го истргнал копјето, забодено во телото на Клито, кој лежел пред
него, и веќе го бил приближил до своите гради, кога дотрчале стражарите и му го
истргнале од раце; иако тој се противел, тие го кренале и го однеле во шаторот. Тој
се прострел на земја; од жалосни викови и лелек одекнувал сиот кралски шатор;
потоа со нокти си го гребел лицето; почнал да ги моли оние што биле околу него да
не му допуштат да остане жив во толку голема срамота. Цела ноќ поминал со вакви
молби. Размислувал, дали боговите го навеле на волку грешно дело и се присетил
дека годишното жртвопринесување на Отецот Либер не било извршено во определено време и дека заради тоа се пројавил гневот на боговите за време на гозбата во
којашто поради виното е извршено убиството“.
Дионис=Пионис=пианис, с=ш, пианиш; Клито=клето, како Хомер=Хомир=
Омир, е=и; Диоклециан=Diokletian,т=ц, пита=пица: дио=дво клет-и ан=он, двоклет;
„славниот певец на древна Елада, има достоен преемник во Глигориус Ставридис
(од татко Ставре)-Вториот Омир(Девтерос Омирос)“:девтер=де втер(втор): де-бре...
„Впрочем, тој повеќе бил вознемирен поради тоа што го гледал ужасното
расположение кај пријателите; после ова, никој нема да се осмели да разговара со
него; значи, ќе треба да живее во осаменост, како дивите ѕверови, коишто ги плашат другите а и самите се плашат од други. Потоа, штом се зазорили, заповедал да
се погреба телото што, така окрвавено, уште стоело во шаторот. Кога му го покажале, тој, облеан во солзи, рекол: ‘Еве со каква благодарност и враќам на мојата
доилка, чиишто два сина загинаа за мојата слава кај Милет, а вака загина убиен од
мене и нејзиниот брат, кој беше едиствената утеха во нејзината осаменост. Каде,
кутрата сега да се сврти ? Од сите нејзини блиски, останав само јас, кого што таа не
ќе може да го види со рамнодушен поглед. И како јас, убиец на моите спасители, ќе
се вратам во татковината, а да не можам да ја пружам десницата на мојата доилка,
без да ја потсетам на нејзината несреќа ?’ Бидејќи не престанувал да плаче, пријателите заповедале да се однесе трупот. Три дена кралот лежел затворен. Кога вооружените војници и стражари сфатиле дека тој решил да умре, сите се втурнале во
шаторот и со молби тешко успејале, иако тој одбивал, да го натераат да земе храна;
за да не се срамува толку поради убиството, Македонците заклучиле дека Клит се
право бил убиен и дури ќе спречеле да биде погребан, да не заповедал кралот да се
изврши погребот.
И така, откако поминал десет дена кај Мараканда, најмногу за да се потисне
чуството за срам, го испратил Хефајстион заедно со војската кај Бактријците, за да
подготви храна за зимата. Областа што му била наменета на Клит, тој му ја дал на
Аминта. Самиот тој дошол до Ксенипа. Оваа област е соседна со Скитија и има голем број населби, бидејќи плодната земја не само што ги задржува староседелците
туку привлекува дојденци. Таа била и прибежиште на Бактријците, кои се одметнале од Александар. Кога таму се разбрало за доаѓањето на кралот, месното население изгонило околу две илјади и триста луѓе. Сите тие биле коњаници и дури во време на мир тие обично се занимавале со разбојништва. Тогаш, не само војната туку
и изгубената надеж дека ќе бидат помилувани ги отврднала жестоките луѓе. И така
тие одненадеж го нападнале Аминта, војсководецот на Александар и долго воделе
битка со него; на крај, откако изгубил седумстотини од своите војници, од коишто
непријателот пленил триста. Бактријците се здале во бегство. Сепак, тоа не остана-

208
ло неодмаздено, зашто, освен ониев триста, биле убиени уште осумдесет Македонци а триста и педесет биле ранети. Бактријците, и по второто одметнување, сепак
издејствувале помилување.
Откако и овие ги прифатиле како свои поданици, кралот од сета војска дошол во областа што ја наречуваат Наутака. Сатрап на оваа област бил Сисимитрес,
кој имал два сина, родени со неговата мајка; имено, кај нив не се сметало за престап децата да стапуваат во интимни односи со родителите. Овој ги вооружувал своите сонародници и со цврст бедем ја опколил клисурата, од каде што бил најтесен
преминот во областа. Низ овие предели тече една брза река, а од тилот ги штити
една стена, што жителите ја направиле проодна. Со влезот во овој проод се заскривала светлината, така што внатре, без светлина, било мрачно. Многу долгиот подземен проод служел како пат кон полињата, но за него знаеле само месните жители.
Александар, иако варварите со силен одред ја чувале клисурата, утврдена со природната положба, сепак, ги доближил овновите до утврдувањата направени со човечка рака, ги урнал, со прачки и стрели исфрлил од битка многумина од борците на
варварите; ги нападнал додека биле распрснати во бегство, ги преминал урнатините на утврдувањата и ја доближил војската до стената. Но тука протечувала реката
што ги собирала водите од погорниот врв и ги спуштала во долината, па се чинело
дека ќе биде многу тешко да се исполни толкава бездна. Тогаш тој заповедал да се
соберат отсекаде дрвја и камења; варварите сега ги обзел голем страв, кога виделе
колку бргу се издига насипот, зашто тие дотогаш не знаеле за ваков вид работа. И
така кралот, надевајќи се дека со страв ќе може да ги натера да се предадат, го испратил Оксарта, кој бил од истото тоа племе, но под негова власт, да го убеди нивниот водач да ја предаде стената. Но, за да го зголеми уште повеќе стравот, тој ги
доближил и кулите и фрлал во воздухот стрели од воените справи. Затоа, варварите
се упатиле кон врвот на стената, бидејќи немале никаква друга заштита.
Оксарт почнал да го охрабрува престрашениот Сисимитрес, кој веќе изгубил
секаква надеж за својот потфат, наговарајќи го поскоро да ја испита милоста, одошто силата на Македонците; да не ја задржува победничката војска, која брза да замине за Индија, зашто секој што ќе и застане на пат, поразот, наменет за друг, ќе го
повлече на своја глава. Самиот Сисимитрес се согласил на предавање, но мајка му,
која му била и сопруга, изјавила дека поскоро сака да умре, одошто да падне под
туѓа власт; таа успејала варварот да си ја насочи одлуката кон дејствија што се однесуваат поскоро на честа, одошто на безбедноста; тој се срамувал што жените повеќе ја ценеле слободата, одошто мажите. И така, го испратил гласникот за мир и
одлучил да ја прифати опсадата. Но кога ги проценил силите на непријателот и своите, веднаш се покајал и поверувал дека советот на жената е поскоро гибелен, одошто полезен; бргу го повикал назад Оксарта, му рекол дека тој ќе се стави под власта на кралот, но моли само за едно, да не му кажува на Александар што кажала и
што му советувала мајка му, за да издејствува полесно прошка и за неа. Значи, тој
пошол зад Оксарта заедно со мајка си и толпа роднини, не сакајќи да добие залог за
доверба, што го ветил Оксарт. Кралот напред испратил коњаник и заповедал да се
вратат назад и да чекаат тој да дојде. Кога пристигнал, заклал жртвени животни на
Минерва и Победата, му го пратил кралството на Сисимитрес, и му ветил дека ќе
му се даде и поголема област, ако ја почитува неговата доверба. Сисимитрес му ги
дал своите два сина како заложници, а кралот им заповедал да појдат да војуваат
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заедно со него. (Викторија од Виктор=викатор. Секој победа се слави со викање, а
не се молчење. Па со викање книгава е преполна. Признавам само истогласно, Р.И.)
Потоа ја оставил фалангата, а тој само со коњицата пошол напред. Првин тешко го поднесувал стрмниот и затрупан со камења пат. Потоа, кога коњите не само
што си ги изабиле копитата туку и се измориле, повеќемина не можеле повеќе да
одат; војската се разретчила; неумерените напори го победиле чуството за срам.
Кралот,сепак,менувајќи ги коњите,без прекин ги гонел бегалците. Многу благородни младичи,кои обично го придружувале,се откажале,освен Филота.Тој му бил брат на Лисимах, неодамна стасан за воена служба, што лесно се забележува по тоа
што сé уште бил неопитен. Тој пеш, неверојатно е дури да се каже, го придружувал
кралот, кој јавал на коњ, цели педесет стадии; дури и кога Лисандар му го понудил
својот коњ, тој не го прифатил тоа и да се одвои од кралот, иако носел оружје ио
оклоп. Кога стигнале во шумата, во којашто биле скриени варварите, тој храбро се
борел и го заштитувал кралот, којшто се борел гради в гради со непријателот. Но
кога по битката разбиените варвари ја напуштиле шумата, нему му попуштил духот
кој го крепел телото во битката; одеднаш целото тело му се облејало со пот и тој се
потрпрел на стеблото од најблиското дрво.Потоа, бидејќи не можел да ја издржи ни
таа потпора, кралот го земал на раце и на рацете му умрел. И други тешки болки го
погодиле кралот, зашто разбрал дека и Еригиј, кој бил меѓу прославените војсководци, малку пред да се врати во логорот, умрел. Погребот и на обајцата бил извршен со големи почести. (Лисандар=лис андар; Лисимах=лиси мах: х=в=г=к, Р.И.)
3. Потоа одлучил да оди кај Дахите, зашто дознал дека таму се наоѓа Спитамен. Среќата, како и секогаш дотогаш, не го беше изневерила. И во негово отсуство
ја исполнила неговата замисла. Спитамен силно бил вљубен во својата сопруга; тој
неа ја водел со себе во сите опосности, иако таа тешко го поднесувала бегството и
сé новите изгнаства.Истоштена веќе од неволјите, таа непрестајно ги користела женските милувања за да го натера да престане да бега и да ја испита благоста на победникот Александар, од кога не можело да се избега. Со неа тој имал три возрасни
сина; таа ги доближила синовите до градите на татка им и го молела да се сожали
барем на нив. Колку што Александар бивал поблизку, толку поубедливи станувале
нејзините молби. Спитамен мислел дека таа го предава, а не го убедува, зашто, надевајќи се на својата убавина,посакувал поскоро да му се препушти на Александар.
Тој ја истргнал сабјата и ќе ја убиел сопругата, да не притрчале нејзините браќа за
да го спречат. Тогаш заповедал да му се тргне пред очи, заканувајќи и се дека ќе ја
убие, а тој, за да си го смири копнежот по неа, почнал да ги минува ноќите со наложници. На одвратноста кон овие жени уште повеќе ја разголела љубовта кон неа.
И така, повторно се вратил кај неа, не престанал да ја моли да се откаже од таа мисла и да и се препушти на судбината, што и да им донесе таа; велел дека нему му е
полесно да умре, одошто да се предаде. А таа почнала да се оправдува дека можеби
на женски начин мислела на она што е покорисно, дека сепак со чиста душа му го
советувала тоа, но дека во иднина ќе му се покорува на мажот.
Спитамен, залажан со нејзината неискрена покорност, заповедал сред бел
ден да се подготви гозба. Отежнат од вино и јадење, полусонлив, бил однесен во
спалната. Сопругата, кога сетила дека паднал во длабок и тежок сон, го извлекла
мечот што го криела под облеката, му ја отсекла главата и така облеана со крв му ја
предала на робот, кој бил нејзин соучесник во убиството. Каква што била, во него-
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ва придружба, дошла во логорот на Македонсите и заповедала да му соопштат на
Александар, она што требало да го дознае од неа. Тој заповедал веднаш да ја доведат варварката. Кога ја видел, испрскана со крв, помислил дека доаѓа да се жали
заради насилството и и заповедал да каже што има. Таа побарала да го доведат робот, кому му било заповедано да стои во предворјето. Робот, бидејќи под облеката
ја имал скриена главата на Спитамен, им бил сомнителен на оние што го претресувале, па им кажал што всушност крие. Бледилото веќе било разлеано по бескрвното лице, така што не можело добро да се распознае кој е тоа. Кралор, известен
дека му носат човечка глава, излегол од шаторот и запрашал за што се работи.
Тогаш робот му објаснал и тој разбрал сé. Во главата, една по друга му се вртеле
разни мисли. Верувал дека му е направеноа огромна услуга со тоа што предавникот
и пребегалецот, кој да имал можност да го победи, ќе го задржел од извршувањето
на многу значајни дела, сега е мртов. Од друга страна пак, се грозел, што тој толку
многу заслужен маж за оваа жена, родителот на нејзините деца е убиен со заговор.
Сепак, жестокоста на злосторот ја победила благородноста за услугата. Заповедал
да и се соопшти на жената веднаш да го напушти логорот, за да не се пренесе примерот на варварската дрскост во податливите обичаи и характер на Грците. Дахите, кога разбрале за убиството на Спитамен, се предале себеси и Датаферна, кој бил
соучесник во одметнувањето на Александар. А тој, ослободен во голема мерка од
грижите, се предал на казнување на оние од своите управници, кои биле свирепи и
алчни управувачи. И така Хирканија и Мардите, заедно со Тапурите им ги предал
на Фратаферн и му порачал под стража да му го испрати Фрадата, чиј наследник
бил тој. Стасанор го заменил Арсам, управителот на Дрангите. Арсак бил испратен
во Медија да го острани оттаму Оксидата. Бидејќи Маѕај починал, Вавилонија му
била дадена на управување на Стамен“.(Стамен антички=етнички Македонец, Р.И.)
Квинт Куртиј Руф вели: „за да не се пренесе примерот на варварската дрскост во податливите обичаи и характер на Грците“. Не Грци туку Хелени. Хелени
биле и Јонците.Токму Јонците како и Македоците биле Варвари со варварски јазик.
На ваков јазик биле: „испрати“ Фрадата=Прадат=предат, Стасанор=стасан
ор, Стамен, Арсам, Арсак итн. Ама и Медија, д=ѓ, меѓа, Медитеран=меди (меѓа) тера. Медитеранот бил меѓу, како меѓа на континенти, во кого се живеело=терало, тера. Таму бил Левант со Белците. Најстара населба бил Ерихон, митолошки поим.
„4. Откако така ги средил работите, на третиот месец ја кренал војската од
зимскиот логор и намеравал да замине во областа, што ја наречуваат Габаѕа. Првиот ден војската спокојно врвела; следниот ден, иако сé уште не бил проследен со
бури, сепак бил помрачен од претходниот.На третиот ден, од сите страни на небото
почнале да светкаат молњи, час не само што ќе се замрачело сé пред очите на војската, која врвела туку и ќе ја престрашело. Речиси непрестајно грмело; се гледале
молњите што паѓале, а војската, сета стаписана, не се осмелувала ни да оди напред,
ни да стои. Тогаш ненадејно се истурил дожд со град како порој. Првин војниците
се заштитувале со оружјето, но потоа веќе наводените и скочанети раце не можеле
ни да го држат оружјето, ниту можеле да се одлучат на која страна да се свртат, зашто отсекаде ги напаѓала жестината на невремето, што се обидувале да го избегнат.
Тогаш се растуриле бојните редови и војската почнала да скита низ целата шума;
многумина, повеќе истоштени од страв одошто од напор, се спростеле на земјата,
иако синиот студ го стегнал дождот во мраз. Некои се наслонувале на стеблата од
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дрвјата, коишто на многумина им биле и потпора и прибежиште. Тие знаеле дека
со тоа си избираат место за умирање, зашто животната топлина, бидејќи стоеле така неподвижни, ги напуштала, но неподвижноста била пријатна за нивните изморени тела и сакале мирно да умрат. Страшното невреме станувало не само жестоко
туку и продолжително, а светлината, што била природна утеха, покрај бурата, била
затемнувана и од сенката на шумата, што било како ноќ. Единдствено кралот, поднесувајќи го невремето, ја обиколувал војската, ги собирал распрснатите, ги кревал
легнатите на земја, им го покажувал димот што од далеку се извивал од колибите и
ги бодрел секој да го зафати најблиското засолниште. За нивниот спас ништо не придонесло толку, колку тоа, што тие се срамувале да го напуштат кралот, кој со зголемен напор ги поднесувал неволјите пред кои тие се предавале.
Впрочем, во несреќите нуждата е поделотворна од разумот; изнашле средство против студот. Војниците со секири почнале да сечат дрвја и да палат клади.
Се кренал голем оган, така што можело да се помисли дека сета шума гори, а меѓу
пламените одвај останувало место за војската. Оваа топлина ги згреала скочанетите
тела и дишењето, што студот го оневозможувал, малку по малку почнало да бива
слободно. Некои се засолниле во живеалиштата на варварите, што нуждата ги натерала да ги изнајдат, иако биле скриени длабоко во шумата; други веќе поставувале
логор во влажната земја, зашто веќе стивнувала жестината на небото. Оваа несреќа
одзела две илјади војници, готвачи и носачи. Се раскажува дека некои биле видени,
прилепени со труповите за дрвјата, па се чинело на само дека се живи туку како и
да разговарале меѓу себе, сé уште задржувајќи се во истата положба, за којашто
смртта ги затекнала.
Случајно еден војник,Македонец, одвај држејќи се на нозе, со оружјето стигнал во логорот. Кога кралот го видел, иако самиот тој се греел до огнот, станал од
столот, го симнал оружјето од војникот, кој одвај бил при свест и му заповедал да
седне на неговото место. Овој долго не сфаќал ни каде се одмара, ни кој го прифатил. Најпосле, кога си ја повратил животната топлинаи го видел кралскиот стол и
кралот, уплашен веднаш станал. Александар го погледнал и рекол: ‘Гледаш ли сега,
војниче, колку подбро живеете под моја власт, одошто Персијците. Зашто нив ќе ги
чинеше глава, да седнеа на кралскиот стол, а себе токму тоа те спаси’.Следниот ден
тој ги повикал пријателите и заповедал да им соопшти на војсководците, дека самиот тој ќе им го врати она што е изгубено. И го одржал зборот. Имено, Сисимитрес довел многу крупен добиток за влеча, две илјади камили, како и овци и друг
ситен добиток; сето ова било подеднакво разделено на војниците, за да се спречи
гладот. Кралот ја пофалил дарежливоста што му ја раскажал Сисиметрес; заповедал војниците да понесат сува храна за шест дена и се упатил кон Сагите. Целата
оваа област ја опустошил, а на Сисимитрес од пленот му подарил три илјади овци.
Оттаму стигнал во областа каде што управувал прочуениот сатрап Оксарт,
кој се предал во власт и милост на кралот. Александар му ја вратил власта, но побарал двајца од трите негови сина да војуваат со него. Сатрапот му го дал дури и
оној син што бил оставен кај него. Потоа, со варварски раскош приредил гозба, на
којашто го поканил кралот. Додека гозбата била во полн ек, тој заповедал да бидат
доведени триесет благородни девојки, меѓу кои била и неговата ќерка Роксана, која
била со извонредна лична става и убавина, што е реткост кај варварите. Таа, иако
влегла меѓу избраните, сепак веднаш го свртела погледот на сите кои себе, а нај-
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многу на кралот, кој малку можел да владее со своите страсти, благодарение на судбината на којашто никој од луѓето не може да и се спротистави. И така сега тој,
којшто се татковски очи ги гледал и сопругата на Дареј и неговите две ќерки,со кои
ниедна освен Роксана не можела да се спореди, тогаш како со некое чудо се вљубил во девојката којашто не била од толку благороден род, ако се споредува со кралското потекло на оние две ќерки на Дареј. Тогаш рекол дека за зацврстување на
кралството е особено е важно со брак да се сврзат Македонците и Персијците; на
тој начин единствено може да се отклони и срамот на победените и горделивоста
на победниците. Исто така, дека и Ахил, од когошто тој водел потекло, општел со
робинка и нека не мислат дека им се нанесува срамота, што сака да се врзе со законски брак“. (Тн.Словени не од поимот роб=склав, туку склавина=област, Р.И.)
Квинт Куртиј Руф пиши: „Додека гозбата била во полн ек, тој заповедал да
бидат доведени триесет благородни девојки, меѓу кои била и неговата ќерка Роксана, која била со извонредна лична става и убавина, што е реткост кај варварите“. Па
ова не е можно, според него варварите по убавина во Азија и Европа „ е реткост“.
„Таткото, радостен од неочекуваната среќа, го слушал неговиот говор. Кралот, обземен од љубовен жар, заповедал да донесе леб (кај Македонците ова било
најсвет залог за брак) што пресечен со меч од обајцата го бакнале. Верувам дека
оние, што ги востановиле обичаите на племето, сакале да им покажат на оние што
стапувале во брак, со колку малку и лесно снабдлива храна треба да бидат задоволни. На овој начин кралот на Азија и Европа се оженил за девојка, што била доведена на гозба да ги забавува гостите и од племичка имал намера да го роди наследникот, кој ќе владее над победниците. Александар си избрал за тест од оние што му
се предале. Но после убиството на Клит, Македонците веќе ја изгубиле слободата и
со лицето го покажувале само она, со што најдобро се искажува одобрување“.
Како што била кај античките Македонци „пресечен со меч од обајцата го бакнале“, кај етничките Македонци се крши: леб,лебара=лебра=лепра како печен леб.
„5. Впрочем, тој оттука намеравал да се упати во Индија и Океанот; но за да
не може да му се случи ништо од тилот, што ќе го спречи во остварувањето на намерите, заповедал од сите области да се соберат триесет илјади вооружени младичи
и да бидат доведени кај него, за да има истовремено и заложници и војници. Кратера го пратил да ги гони Хавстана и Катена, кои се одметнувале од него; од овие
двајца Хавстан бил заробен, а Катен бил убиен во битка. Исто така, под своја власт
ја ставил областа Полиперкон, што ја наречуваат Бубакане. И така, откако ги свршил овие работи, почнал да размислува за индиската војна. Оваа област се сметала
за богата не само со злато туку и со скапоцени камења и бисери, што било повеќе
обележје за раскош, одошто за величие. Оние што ја познавале Индија, кажувале
дека таа блешти од злато и филдиш. И така, бидејќи никогаш не бил победен и ги
надвишувал сите, тој ги покривал штитовите со златни плочки, на коњите им ставал златни узди, а од оклопите, едни ги украсувал со злато, а други со сребро. Во
оваа војна сто и дваесет илјади војници го следеле кралот.(Бубакан=бубак ан, Р.И.)
Веќе сé било подготвено и Александар сметал дека дошло време да го остави она, што некогаш неразумно беше решил да го направи; почнал да размислува
на кој начин да се здобие со божески почести. Тој сакал не само да е зборува дека
му е син на Јупитер туку и да се верува во тоа, како да можел да им заповеда на луѓето што да мислат и што да зборуваат.Заповедал Македонците, според обичајот на
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Персијците, да му изразуваат почит и да го поздравуваат спростени на земја. Кон
ова, бидејќи тој го барал тоа, му се приклучило и ласкање, тоа вечно зло за кралевите, зашто се согласувањето во сé почесто ги подривало нивните сили, одошто силите на непријателот. Но тоа не било вина на Македонците, зашто никој од нив не
допуштал да се остапува од таковинските обичаи туку на Грците,кои со своите обичаи го уништувале изразувањето на честити чуства. Некој со Аргивец Агид, по Хајрила, автор на најгнасни стихови, и Клеон од Скилија, ласкавец не само во природата туку и затоа што тоа е мана на неговиот народ и останатите гласници од неговите градови, коишто сега повеќе биле честени од кралот, одошто неговите блиски и од водачите на неговата многу голема војска, тие сега нему му го отворале
небото и му ласкале дека сега Херкул и Отецот Либер, заедно со Полукс и Кастор
ќе остапат пред неговото божество.
На еден празничен ден, Александар заповедал да се подготви гозба со сета
раскош, на која ќе учествуваат не само Македонци, првенци и пријатели, како и Грци туку и благородници од страната на непријателот. Кралот легнал задно со сите;
се гоштевал малку, па потоа излегол. Клеон, како што било однапред договорено,
почнал со восхит да зборува за неговата слава. Потоа ги проценувал неговите заслуги, за коишто само еден начин можело да му се искаже благодарност, ако прифатат дека тој е бог и со тоа да му отплатат за големите добрини со малку темјан;
Персијците не само побожно туку и со мудрост ги почитувале своите кралеви како
богови, зашто величието на царството е заштита на спасението. Зашто ни Херкул,
ни Отецот Либер не биле наречени богови пред да ја победат зависта на своите современици; дека потомците толку ќе веруваат, колку што ќе им предвести нашето
време; па дури и ако останатите сé уште се двоумат, тој самиот, кога кралот ќе влезе на гозбата, ќе се простре на земја пред него; дека треба истото да го направат и
останатите, особено оние што се мудри, зашто тие ќе треба да дадат пример за почит кон кралот. Без сомнение, ваквиот говор бил насочен кон Калистен. Кралот ја
мразел строгоста на овој маж и неговата независност: божем само тој ги спречувал
Македонците на ваков вид покорност.
Тогаш тој, бидејќи настанал молк и сите погледале кон него, рекол: ‘Ако кралот присуствуваше на твојот говор, тогаш никој ни со збор не ќе требаше да ти одговори, зашто самиот тој ќе посакуваше да не се присилуваш да се одродуваш, прифаќајќи туѓински и странски обичаи и при толку среќни околности, да не навлегуваш со додворување на себе омраза. Но бидејќи тој е отсутен, место него, јас ќе
ти одговорам; имено, дека ниеден предвремен плод не е долготраен и дека ти на
кралот не само што не му даваш божески почести туку и му ги одземаш. Зашто треба да помине време, па да се верува дека тој е бог, а вакви почести потомците секогаш им доделуваат на великите луѓе. Јас пак се молам кралот уште долго да не го
вбројуваме меѓу бесмртните, да има долг живот и вечно величие. Зашто божественоста понекогаш го следи човека додека е жив, но никогаш не го придружува. Ги
спомна примерите за бесмртноста само за Херкул и Отецот Либер. Зарам веруваш
дека тие постанале богови со одлука донесена на некој гозба ? Природата нив ги
скривала од очите на смрните, пред да ги вознесе со слава на небото. А јас и ти,
Клеоне, значи, создаваме богови. Значи, кралот од нас ќе ја прими често за својата
божественост. Па ајде, направи сега некого крал, ако веќе можеш некого да го направиш бог. Полесно е да се даде небото, одошто царството. Нека милостивите бо-
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гови без завист го слушнат она што го рече Клеон, и нека допуштат работите да си
врват по истиот тек, по којашто и досега си врвело. Нека посакуваат ние да бидеме
задоволни со нашите обичаи. Јас не се срамувам од татковината и не сакам да учам
како треба да го почитувам кралот. Ќе треба да ги признаеме нив за победници, ако
од нив ги прифаќаме законите според кои ќе живееме’ “.
Квинт Куртиј Руф не цитира за некаков јазик, туку само за: „Ако кралот
присуствуваше на твојот говор, тогаш никој ни со збор не ќе требаше да ти одговори, зашто самиот тој ќе посакуваше да не се присилуваш да се одродуваш, прифаќајќи туѓински и странски обичаи и при толку среќни околности“. Значи, никаде не
стои за одродување од мајчин (народен) јазик, и никаде го нема коине.
„Калистен бил ислушан со одобрување, како заштитник на општествената
слобода. Неговиот говор предизвикал не само одобрување молкум туку и гласно;
особено од постарите, на кои тешко им паѓало промената на старите обичаи со туѓински. Ништо од она што било кажано, не останало тајна за кралот,зашто тој стоел
зад завесата, со којашто биле одделени леглата. Тогаш пратил луѓе кај Клеона и
Агида да им порачаат, откако ќе заврши говорот, да допуштат само варварите да му
се поклонат според нивниот обичај; малку потоа, божем свршил некоја важна работа, се вратил на гозбата. Кога Персијците му оддале почит, Полиперкон, кој лежел
над кралот, на шега почнал да го бодри еден од оние, кои со брадата ја допрел земјата, поскоро да удри во земјата. Тоа предизвикало гнев кај Александар, од што
подоцна не можел да се воздржи. Тогаш кралот рекол: ‘Зарем ти нема да ми искажеш почит ? Зарем единствено тебе ти се чини дека сме достојни за потсмев ?’ Овој
одговорил дека ниту кралот е достоен да посмев, ниту тој за понижување. Кралот
тогаш го свлекол од леглото и го фрлил на земја. Кога овој паднал ничкум, му рекол: ‘Гледаш ли дека и ти го направи истото, на што пред малку се потсмеваше кај
другите ?’ Тогаш заповедал да биде ставен под стража и ја распуштил гозбата.
6. Подоцна му простил на Полиперкона, кого долго го држел затвор, но доста долго бил гневен на Калистена, когошто понекогаш го сомничел за непокорност. Наскоро му се пружила прилика да го искали својот гнев врз него. Како што погоре беше кажано,Македонците имале обичај да ги даваат своите синови на кралот,
за да врштат некакви должности, коишто не се разликувале многу од оние што ги
вршеле робовите. Тие наизменично стражареле пред вратата на зградатаво која
спиел кралот; ги воведувале наложниците низ друг влез, што не бил чуван од вооружена стража. Тие ги доведувале и коњите од коњушарите, кога кралот намеравал да оди на лов или во битка, а биле упатени и во сите вештини, што требало да
ги знаат слободните луѓе. За голема чест се сметало да можат да седат и да јадат со
кралот. Освен него, никој немал овластување да ги тепа со стап. Оваа чета кај Македонците била како семениште за нови војсководци и началници. Оттука произлегле и идните кралеви, а од нивните потомци, многу подоцна, Римјаните ја одзеле
власта. (Стап=скиптар до Скиптари, с=ш, Р.И.)
Значи, кога Хермолај, едно благородно момче од кралската кохорта, со копје го погодил вепрот што кралот бил одлучил да го убие, по негова заповед бил
ишибан. Тој тешко го поднел срамот и почнал да плаче кај Сострата. Сострат бил
од истата кохорта и страсен вљубен во него. Кога го видел изранетото тело за кое
копнеел, но можеби имал и некоја друга причина, станал непријателски расположен кон кралот; го натерал момчето, поттикнат од своја волја, меѓусебно да си да-
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дат збор дека и Хермолај ќе се приклучи кон неговата одлука да го убијат кралот.
Делото не го поготвувале со детски занес туку внимателно ги одбирале оние, што
ќе ги приклучат како сојузници во злосторот. Одлучиле да ги земат Никострата,
Антипатра, Асклепиодора и Филота. Преку овие, се приклучиле и Антиклес, Елаптониј и Епимен. Но патот за извршување на делото не бил лесен. Требало сите иста
ноќ да бидат стражари, за да не бидат спречени од оние што биле вон заговорот. Се
случило пак, секој да биде на стража друга ноќ. Во промените на редот во стражарниците и во останатите подготовки им поминало триесет и два дена.
Дошла ноќта, кога заговорниците требале сите да бидат истовремено на стража. Тие се радувале поради взаемната верност, за што доказ биле толкуте изминати денови. Никој не изгубил надеж, ниту пак се исплашил; толку бил силен гневот кон кралот или верноста меѓу нив.Значи, тие стоеле до вратата на онаа зграда, во
којашто вечерал кралот и требало да го одведат во неговата спална, кога ќе излезел
од гозбата. Но неговата судбина, а и судбината на оние кои со него се гоштевале, ги
натерала да пијат подолго, а и гозбените игри го одземале времето, што час ги радувало заговорниците, зашто ќе го нападнеле кралот пијан, час ги загрижувало, да
не се развлече гозбата до зори. Имено, во зората требало други да ги заменат на
стражата, а нивниот ред доаѓал дури по седум дена. А тие сепак не можеле да се
надеваат дека дотогаш сите ќе си достојат на зборот. Кога веќе се зазорувало и гозбата се растурала, заговорниците го прифатиле кралот, радосни што дошло времето да го извршат злоторот; но токму тогаш една жена, за која се верувало дека е со
поматена свест, а која обично се врткала низ царскиот дворец и се чинело дека со
пречуство ја претскажува иднината, не само што го пресретнала кралот на излегување од гозбата туку и застанала пред него и со лицето и очите му го покажала својот душевен неспокој и го посоветувала да се врати на гозбата. А оној одговорил
дека тоа боговите преку игра добро го советуваат, па ги повикал назад пријателите
и ја продолжиле гозбата дури до вториот дневен час. Сега веќе други од кохортата
застанале на стража за да го чуваат влезот на спалната; заговорниците сепак уште
спиеле таму, иако им завршила службата; толку била истрајна надежта, што ги замелешувала сите човечки чуства. Кралот им се обратил пољубезно одошто друг пат
и им заповедал да си заминат на починка, бидејќи цела ноќ престојале; секому му
дал по шеесет сестериции, и уште ги пофалил што, иако смената ја предале на други, тие сé уште стражарат. Тие си отишле дома, измамени толку се надевале. Почнале да ја очекуваат ноќта на својата следна стража.
Но Епимен, дали поради љубезноста на кралот, со којашто тој го издвоил
него од останатите заговорници, одеднаш си го променил мислењето, или бидејќи
поверувал дека боговите го спречуваат нивниот потфат, му открил на брата си Еврилох, кого пред тоа не сакал да го вклучува во заговорот, што се подготвува. На сите уште им било пред очи казнувањето на Филота. И така, тој го фатил брата си за
рака и дошле во кралскиот дворец; ги разбудиле телохранителите и ги убедиле дека
она што ќе го соопштат се однесува за спасот на кралот. И времето во коешто дошле, и лицето што покажувало неспокојство и жалоста кај едниот од двајцата ги
натерало Птоламеј и Леонат, кои стражареле на приодот до спалната, да станат.Тие
ја отвориле вратата, внесле светилка и го разбудиле кралот, кој од виното спиел
длабоко. Кога малку се расонил, тој ги прашал што сакаат да му кажат. Еврилох,
без да се двоуми, му рекол дека боговите не го напушиле сосема неговиот дом, за-
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што, иако брат му се осмелил на безбожен злостор, сепак се покајал и, еве, самиот
сака да му даде една мошне важна достава;дека ноќта што изминала, бил подготвен
заговор, а дека зачетници на злосторната замисла се оние, за кои кралот најмалку
би поверувал. Тогаш Епимен изложил сé по ред и имињата на учесниците. Сигурно
е дека Калистен не бил именуван меѓу учесниците на заговорот, но и дека радо ги
слушал разговорите на момчињата, кога го куделе и обвинувале кралот.Некои уште
додаваат дека, кога Херемолај се жалел кај него што бил ишибан од кралот, Калкистен му рекол дека треба да водат сметка за тоа дека тие се веќе мажи; не е сигурно
дали тој тоа го рекол за да го утеши ишибаното момче, или за да ја разгори болката
кај момчињата.
Кралот сосема се отрезнил и телесно и духовно, кога пред очите ја видел
сликата на големата опасност што му се заканувала.Веднаш го дарувал Еврилоха со
педесет таленти богатиот имот на некој си Тиридат, а неговиот брат го ослободил
уште пред овој да го замоли за својот спас. Потоа заповедал зачетниците на злосторот, оковани, да се држат под стража, меѓу кои биле и Калистен. Кога ги довеле
во дворецот, кралот, истоштен од виното, цел ден и цела ноќ ги преспал. На следниот ден свикал броен собир, на којшто биле присутни татковците и роднините на
оние, за коишто се водела истрага; тие не биле сигурни ни за својата судбина, зашто според обичајот на Македонците, требало да загинат сите кои биле во родбинска врска со оние, за кои е пропишана смртна казна. Кралот заповедал да се воведат
заговорниците, освен Калистен, а тие, без двоумење, признале сé што намеравале
да направат. Сите почнале да викаат, а кралот ги запраша обвинетите, со што тој заслужил да смислат против него таков заговор.
7. Сите се стаписале, а Хермолај рекол: ‘Бидејќи прашуваш како да не знаеш
самиот, ние решивме да те убиеме, зашто ти почна да владееш со нас не како со
слободно родени граѓани туку да господариш како со робови’. Прв од сите станал
неговиот татко Сопол, извикувајќи дека тој е и таткоубиец, му ја ставил раката на
устата и рекол дека повеќе не треба да се слуша човек избезумен од злостор и злоба. Кралот го прекинал таткото и заповедал Хермолај да каже што научил од својот
учител Калистен. Хермолај рекол: ‘Ја користам твојата милост и ќе го кажам она,
што сум го научил од нашите несреќи. Колку од Македонците останаа поради твојата жестокос ? Колкумина од благородна крв ? Атал, Филота, Парменион, Александар Линкест и Клит беа живи, колку што ти беа потребни за борба против непријателите; тие стоеја во бојниот ред, со своите штитови те заштитуваа и добиваа рани за твоја слава. А ти прекрасна благородност им возврати. Едниот со својата крв
ја испрска твојата маса, другиот умре со маченичка смрт. Водачите на твоите војници, поставени според жрепка, станаа за подбив на Персијците, што тие ги беа
победиле. Парменион е убиен без судење, а токму со негова помош ти го беше убил
Атала. Ти наизменично се служиш со рацете на кутрите луѓе при извршувањето на
смртните казни, а оние што малку пред тоа си ги имал како извршители на убиства, веднаш заповедаш да бидат убиени од други’ “.
Никаде го нема новиот јазик на кого говореле сите да се разберат. Токму тој
нов јазик коине бил само по смртта на Александар Македонски, но никако со него.
„Сите веднаш почнале да викаат, а татко го истргнал мечот, и без сомневање
ќе го убиел, да не бил спречен од кралот; имено, тој заповедал Хермолај да зборува
и барал сите трпеливо да слушаат како тој си ги зголемува причините да биде осу-
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ден на смрт. Кога кралот тешко ја смирил толпата, Хермолај продолжил: ‘Колку великодушно ти им допушташ да зборуваат на младите момчиња. А гласот на Калистен е затворен во зандана, бидејќи единдствено тој може да зборува. Зашто и него
не го доведеш тука, кога веќе се слушаат и оние што признаа ?Значи, ти се плашиш
да го слушнеш слободниот глас на невиниот и не поднесуваш дури и да му го гледаш лицето. А тој тврдам дека тој ништо не направил . Овде, со мене, се тие што го
смислија тоа прекрасно дело; ниеден нема да ти каже дека Калистен бил наш соучесник, иако тој одамна е преодреден да умре од најсправедливиот и најтрпеливиот крал. Значи, ова е наградата за Македонците, чијашто крв ти ја расфрлаш како
излишна и гнасна. Заробеното злато тебе ти го носат триесет илјади мазги, а војниците дома нема да однесат ништо, освен бесплатните рани.
Сепак, сето тоа можевме да го поднесуваме сé додека не не предаде на варварите, и според некој нивни обичај, нас, победниците, не стави под јарем. Тебе ти
се допаѓа персиската облека и начин на живеење, а ги замрази татковинските обичаи.Значи, ние сме сакале да го убиеме персискиот, не македонскиот крал и сме можеле, според воениот закон, да те гониме тебе како бегалец. Ти посака Македонците да ти клечат на колена и да те почитуваат како бог; ти се откажа од татко ти
Филип, и да има некој од боговите пред Јупитер, ти ќе се откажеше и од Јупитера.
Сега се чудиш што ние, слободните луѓе, не можеме да ја поднесуваме твојата надменост. Но на што да се надеваме ние, или мораме да умреме невини, или, она што
е полошо и од смрта, да живееме во ропство. А ти, ако можеш да се поправиш, мене ќе ми беше должник. Зашто од мене почна да дознаваш што е тоа, што слободни
луѓе не можат да го поднесуваат. И друго, поштеди ги оние и не ја отежнувај нивната самотна,бездетна старост со измачувања.А нас,заповедај да не одведат,со нашата смрт да го постигнеме она што сакаме да го постигнеме со твојата’ “.(Зевс,РИ)
Авторот истакна: „Сепак, сето тоа можевме да го поднесуваме сé додека не
не предаде на варварите,и според некој нивни обичај“.Варвари бил римскиот поим.
Меѓутоа, се говорел само варварски=пелазгиски=тн.словенски, а без коине.
„8. Вака зборувал Хермолај. А кралот рекол: ‘Моето трпение покажа колку е
лажно сето она, што си го научил од својот учител и што го кажа. Јас самиот слушнав како тој го призна врвниот злостор, а допуштив и вие самите да го слушнете
тоа; го сторив тоа свесно, кога му допуштив на оној разбојниик да зборува, да го
излее сиот свој бес, со којшто беше поттикнат да ме убие мене, а требаше да ме почитува како да сум му татко.Неодамна,кога тој за време ловот дрско се однесуваше,
јас заповедав да биде казнет според татковинскиот обичај, прифатен од најстарите
македонски кралеви. Така и требаше да се случи, бидејќи ние допуштаме учителите
да ги шибаат своите воспитаници, мажите- сопругите, па дури и робовите- децата
од таа возраст.Тоа беше мојата жестокост,што тој посака да ја одмазди со безбожно
убиство. Зашто, кон останатите, кои допуштаат јас да го покажам мојот характер,
знаете колку јас сум бил благ и излишно е и да се споменува тоа.Но,жими Херкула,
воопшто не се чудам што Хермолај не ја одобрува смртната казна за убијците, зашто и тој самиот го заслужил тоа. Имено, кога го исфрлува Пармениона и Филота,
тој се залага за своето дело; што се однесува за Александар Линкест, јас двапати го
ослободив од судењето, иако тој правеше заговор против мојот живот, и кога повторно, по две години, беше обвинет, јас сепак ја одложував казната; сé додека најсетне вие не побаравте да го плати злосторот и заслужената одмзда.
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Се сеќавате ли дека Атал, уште пред јас да станам крал, беше непријател на
мојот живот ? О, камо среќа Клит да не ме принудеше да се разгневам за него ! Јас
долго го поднесував неговиот дрзок јазик, кога зборуваше грозни работи и за мене
и за вас;го поднесував тоа долго време, одошто тој би поднесувал јас да го зборував
истото; човечноста на кралевите и водачите не е само во нивниот характер туку и
во характерот на оние што им се подредени. Власта омекнува со покорност; но кога
почитта изчезне од душата, тогаш ние не правиме разлика меѓу највидните и најниките; тогаш силата треба да се истера со сила.Но зошто јас би се чудел што мене ми
префрла за суровоста оној, кој се осмели да ме укори за алчност ? Јас не сакам никогаш од вас да предизвикувам, за да не ви ја омразам мојата дарежливост, ако го
гибнам вашето чуство за срам. Погледетете ја целата војска ! Оној, кој порано немаше ништо освен оружјето, сега спие на сребрено легло, масите им се отежнати од
злато, водат толпа робови, дури и не можат со себе и да го носат пленот од непријателот.
Но, јас Персијците многу ги почитувам. Најсигурен доказ за мојата човечност е тоа, што јас и со победените не владеам високомерно. Имено, јас дојдов во
Азија не за да ги уништам соседните народи, ниту половината од светот да го направам пустина туку затоа, оние што сум ги победил во војна,да не страдааат поради мојата победа. Затоа тие војуваат заедно со вас, за вашата власт пролеваат крв;
но да бевте високомерни со нив, тие би се разбувнувале. Не е долготрајно владеењето што сме го стекнале со меч; со добрина, тоа станува вечно. Ако сакаме да ја
имаме Азија, а не само да поминеме низ неа, треба со нив да ја споделиме нашата
благост.Нивната верност ќе го направи царството силно и вечно. Вистина, ние имаме повеќе одошто можеме да задржиме.Знак на незаситна алчност е да се сака уште
да се полни она од коешто веќе претечува. Сепак, вистина е дека јас нивните обичаи ги пренесувам на Македонците. Јас кај многу народи го гледам она, од што не
би требало да се срамуваме, ако го подражаваме. Зашто поинаку и не може да се
управува толкаво царство, освен, ако и ние нешто им дадеме, но и ние од нив нешто да научиме. Речиси е достојно за смеа она што Хермолај го бара од мене- да се
откажам од Јупитер, со чиешто пророштво сум признат. Зарем е во моја власт што
ќе одговора боговите ? Тој мене ми го даде името негов син;и не беше противречно
што го прифатив тоа и поради самите дела, што сум ги извршил. Камо среќа и Индите да веруваат дека сум бог. Војните зависат од славата и често она, во што се верува, станува вистина. А мислите ли дека сум се оддал на раскош, што вашето оружје го украсив со злато и сребро ? Јас многу сакав да им покажам на оние што навикнале да им се чини дека нема ништо поефтино од златото, дека непобедените
Македонци не можат да бидат надминати со ништо, па ни со злато. Првин сакам да
ги отворам очите на оние, кои кај нас се гледаат гнасно и ниско и ќе им докажам
дека ние не сме желни ни за злато, ни за сребро туку дека сме дошле да го покориме светот. (Хамон=х Амон=а Мон,Моне=Мане=Мине:мин човек и мина=луѓе, Р.И.)
Ти, убиецу, посака токму таа слава да им ја одземеш; да го убиеш кралот и
да ги предадеш Македонците на победените народи. А сега уште ме убедуваш да ги
поштедам вашите родители. Не требаше вие да знаете што сум одлучил јас за нив,
за да ви биде потешко да умрете, ако помислите и се грижите за вашите родители.
Но јас одамна го напуштив оној обичај,со злосторниците заедно да се убиваат и нивните невини родители и роднини и изјавувам дека сите тие ќе си останат на истата
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положба, на којашто и биле. Јас, имено, знам зошто ти сакаш да биде доведен и Калистен, единствено за кога ти си маж, бидејќи си разбојник; за да се изнесат со негова уста пред овие луѓе сите гадости, што ти ги искажа против мене, а што си ги
слушнал од него. Да беше и тој Македонец, ќе го доведев заедно со тебе, зашто тој
е недостоен учител за таков ученик како тебе. Но овде еден Олинтиец го нема истото право’.
По ова, кралот го распуштил собирот и заповедал осудените да бидат предадени на луѓе од истата кохорта. Овие, за да ја докажат својата верност кон кралот
со свирепост, ги изложиле на тешки маки и ги погубиле. Калистен исто така умрел
измачуван, иако бил невин во замислената завера против животот на кралот.Тој воопшто не можел да се прилагоди на дворскиот живот и на ласкањето. Поради тоа,
ничие убиство не предизвикало толкаво незадоволство кон Александар кај Грците,
зашто Калистен бил човек со извонреден характер и умеење; тој го повратил во живот Александара, тогаш кога овој, откако го убил Клита, сакал да умре; а Александар не само што го убил него туку и го измачувал без да го изведе на суд. Но Александар доцна се покајал за оваа суровост.
9. Но, за да не го потхранува бездејствието што предизвикувало озборувања,
Александар се кренал кон Индија, пославен секогаш во војна, одошто по победа.
Индија речиси целата е свртена кон исток; помалку се протега во ширина одошто
во должина. Во областа каде што дува јужен ветер, има високи планини, а останатиот дел е рамнина, низ којашто течат многу познати реки, што извираат од планината Каваз и течат бавно низ полињата. Инд е постуден од останатите реки; неговата вода по боја не се разликува многу од морската.Ганг е најголема река на исток;
тече кон југ и со правото корито ги пресекува сртовите на високите планини; потоа,
стените што му се испречуваат, го свртуваат неговиот тек кон исток. И двете реки
се влеваат во Црвеното Море. Инд се разлева по бреговите и собира многу дрвја и
големо количество земја; честопати, камења се испречуваат на неговиот тек и тогаш тој се расцепува. Кога ќе најде помека почва, го забавува течението и образува
острови. Реката Акесин се влева во него. Ганг, кога тече кон морето, како да го прекинува неговото течение и двете реки се слеваат во еден голем тек. Но бидејќи
Ганг, иако има многу нездраво устие за водата што се влева, водата сепак продолжува да си тече без препреки. Реката Диардан е помалку позната, зашто тече низ
крајните области на Индија. Во неа има не само крокодили, како во Нил туку и делфини и други животни, непознати за другите народи. Реката Еримант, бидејќи има
многу завои, жителите ја користат за наводнување. Тоа е причината поради којашто слабите остатоци од него се влеваат во морето без име. (К роко дил, о=а, д=т, Р.И.)
Освен со овие, целата оваа област е испреплетена со многу други реки, но
тие не се многу познати. Оние што се поблиску до морето се исушуваат од северните ветрови, коишто, заробени меѓу планинските сртови, не продираат во внатрешноста и затоа се погодни за созревање на плодовите. Во оваа област толку е
чудна смената на годишните времиња, така што кога другите предели горат со жештината на сонцето, во Индија паѓаат снегови и обратно, кога во другите места е
студ, таму е неподнеслива жега. Природата не ја открива причината за ова. Морето,
секако она, што ја заплискува Индија, по боја не се разликува од другите. Името го
добила од кралот Еритрос,44 поради што оние коишто не го знаат ова, веруваат дека
44
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водата му е црвена. Земјата е богата со лен и од него многумина прават облеки.
Ликото од дрвјата е како хартија и на него можат да се пишуваат букви. Птиците
можат да се научат да го подражуваат човечкиот глас. Има многу необични животни, за кои другите народи знаат само ако ги донесле кај нив. Во оваа земја пасат
и носорози, но тие не се раѓаат тука туку доаѓаат од други места. Слоновите имаат
поголема сила од оние што се скротени во Африка; силата им е соодветна на големината. Реките носат злато, што бавните води со умерен тек го донесуваат. Морето
по бреговите исфрла скапоцени камења и бисери. Индите немаат друга поголема
причина за нивното богатство, дури не почнале да ја шират трговијата со вакви предмети во другите земји, зашто желбата да се поседуваат овие отфрлоци од бурното море ги оправдува и нивните цели. Характерот на луѓето, како и секаде, така и
кај нив е условен од положбата на местото. Телата до петиците ги покриваат со тенко, ленено платно, на нозете носат сандали, главата ја обвиткуваат со платно, а од
ушите им висат скапоцени камења; и мажите ги украсуваат рацете со злато и тоа
оние, што меѓу своите сонародници се одликуваат или со благородно потекло или
со боатство. Косата почесто ја чешлаат, одошто ја сечат; брадата им е секогаш небричена; останатата кожа од лицето ја бричат до глаткост.
Сепак, раскошот на кралевите,што самите тие го наречуваат величественост,
ги надминува пороците кај сите народи. Кога кралот ќе допушти да биде виден во
јавност, слугите носат сребрени садови со темјан и воздухот по целиот пат, по којшто решил да помине, го исполнуваат со миризби. Тој лежи на златно легло,од коешто наоколу висат бисери. Облеката што ја носи е украсена со злато и порфир. Носилката ја следат вооружени телохранители; меѓу нив на гранки висат птички, научени со својата песна да го разонодуваат кралот и кога се занимава со сериозни
работи. Кралскиот дворец има позлатени столбови, низ коишто се вијат лозници,
изработени од злато. Таму има и сребрени скултури на птици, што со својата судбина предизвикуваат восхит.Во кралскиот дворец може да се влезе само додека кралот се чешла или ја украсува косата. Тогаш тој им дава одговори на пратеништвата, тогаш им суди на своите поданици. Откако ќе му ги соблечат сандалите, му ги
мачкаат нозете со мириси. Најголем напор во ловот за кралот е да ги бие животните
затворени во ѕверилник, додека за тоа време наложниците му пејат заветни песни.
Стрелите им се долги по два лакта; нив ги фрлаат со поголем напор, одошто успех,
зашто стрелата, чијашто сила е во тоа што е лесна, овде е отежната со несоодветен
товар. На покусите патувања кралот одел со коњ; на подолги патувања, кога се одело во поход, колата ја влечеле слонови, а телата на овие огромни животни целите
биле покриени со злато. И, за да не недостасува нешто во овие гибелни обичаи, по
него одел долг ред наложници, носени на златни носилки;оваа толпа одела одвоено
од дружбата на кралицата, но со подеднакв раскош. Жени ја подготвувале храната;
тие служеле и вино, што сите Инди многу го пијат. Наложниците го носат кралот
во спалната, кога тој е совладан од виното и сон; тие тогаш со песна ги повикуваат
боговите на ноќта.
Кој би можел да поверува дека помеѓу волку порочен живот, некој би пројавил интерес за мудрост. Но се вели дека кај нив имало еден див и груб род луѓе,
што ги нарекувале мудреци. Тие сметаат дека е добро да се претскаже судниот ден
и заповедаат живи да се горат оние, кои се отежнати од годините или се со слабо
здравје. Тие сметале дека е срамно да се живее во очекување на смртта. На телата
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од луѓето кои умреле од старост не им се искажувала никаква почест; сметале дека
огнот се скверни, ако ги обзема оние, кои веќе не дишат. Но имало и такви, кои живеат во родови, според општествени обичаи; знаеле да го гледаат движењето на
ѕвездите и да ја претскажуваат иднината. Тие верувале дека секој што со страв го
очекува судниот ден, со тоа всушност придонесува тој да стигне порано. Како богови сметале сé, што почнало да го почитуваат, а најмногу дрвјата и сметале дека е
смртен грев тие да се повредат. Секој месец имал по петнаесет дена,но периодот на
годината е сочуван. Времето го мереле според движењето на месечината, но не како повеќето народи, кога ѕвездата ќе го исполни кругот туку кога ќе почне да се
свиткува во рогови; затоа имало покуси месеци, зашто нивниот временски период
го управувале според оваа големина на месечината. Се раскажуваат и многу други
работи, но се чини дека со тоа би го забавиле редот на раскажувањето на собитијата.
10. Значи, кога Александар навлегол во пределите на Индија, малите кралеви на племињата му излегле во пресрет, навестувајќи му дека ќе ги исполнаат неговите заповеди; дека тој е третиот син на Јупитер, кој дошол кај нив; дека тие знаат
за Отецот Либер и за Херкул, но еве, сега него пред очи можат да го гледаат.Кралот
љубезно ги примил и заповедал да го следат, сакајќи тие да му послужат како водачи по патиштата. Впрочем, бидејќи никој друг не му излегувал во пресрет, тој напред ги испратил Хефајстина и Пердика со дел од војската, за да се покорат оние
кои ја одбивале неговата власт; им заповедал да одат до реката Нил,да направат чунови, со коишто ќе може да се префрли војската во внатрешноста. Бидејќи требало
да се совладат многу реки, тие така ги составувале корабите, што да можат да се расклопат и да се возат на коли, а потоа пак да се состават. Потоа тој самиот, откако
на Кратера му заповедал да го следи со коњицата, ја извел лесновооружената војска
и во лесна битка ги принудил да се повлечат во најблискиот град оние, што му се
спротиставувале. Веќе пристигнал и Кратер. И така, за да му внуши уште во почетокот страв на народот, кој сé уште не го почуствувал македонското оружје, препорачал никој да не биде поштеден и да се запалат утврдувањата на градот што го опседувале. Но додека јавал околу ѕидините на градот, бил погоден од стрела. Сепак,
го освоил градот, ги погубил сите негови жители и почнал да го истура својот гнев
и врз зградите.
Откако го покорил овој непознат народ, дошол до градот Ниса.Случајно, логорот го поставил до самите ѕидини, во едно шумовито место. Ноќниот студ, посилно одошто кога и да е друг пат, ги скочанил телата на луѓето, но огнот се покажал
како погоден лек за тоа. Исекле дрвја и разгореле оган, којшто ги зафатил гробниците на граѓаните. Тие биле стари, направени од кедрево дрво и кога огнот ги зафатил, лесно се ширел сé додека не ги срамнил со земјата. Од градот првин се слушало лаење на пци, а потоа и викот од луѓе. Тогаш и граѓаните разбрале дека непријателот пристигнал и дека Македонците стигнале во градот. Кралот веќе ги бил
извел четите и ги опседувал ѕидините, кога биле засипани со стрелите на непријателот, кој ја испитувал опасноста. Зашто едни сакале да се предадат, а други, да се
обидат да се борат; кога Александар разбрал дека тие се двоумат, заповедал само да
ги опколат и да се воздржат од убивање. Најсетне граѓаните, истоштени од неволјите од опсадите, му се предале. Тие кажувале дека водат потекло од Отецот Либер; и навистина такво било нивното потекло. Градот се наоѓал во подножјето на
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планината, што месните жители ја наречувале Мерос. Поради тоа Грците се осмелиле да мамат дека Отецот Либер бил скриено во бедрото на Јупитер“.45
Значи, Белците, Ведите, со санскритски, сан=сон + т =сонт-е, т=ц,сонц-е, кој
бил/е тн.словенски јазик, имале исто потекло. Врската била со Дионис=Наис=Нис-а
=Ниш-а. Исто така, и Зебу, б=в, у=дативно во с=генетивно,Зевс. Тие како свето животно кравите не ги молзеле, итн., што било со Египет:Белци,со потекло од Левант.
„Откако од жителите дознал за положбата на местото, го испратил напред
товарот, а тој со целата војска се искачил на врвот на планината. Низ целата планина растело многу бршлен и винова лоза и течеле многу непресушни реки. Имало
разни сочни плодови, коишто никнувале сами од себе, од случајно паднато семе на
земјата.На тие диви стени растеле многу лаврови дрвја, а и самата шума е дива. Верувам дека војниците тогаш не биле потикнати од некаков божествен порив туку од
задоволство почнале да кинат лисја од бршленот и лозите и така украсени со зеленило почнале да трчаат низ целиот лаг, како баханти. Планинските сртови и долини одекнувале од гласовите на многу луѓе, кои го славеле богот покровител на
тој лаг. Оваа разблуденост ја предизвикала малкумина, но, како што често се случува, таа бргу се раширила кај сите. Како за време на мир, сите ги спростеле телата
врз тревата и насобраното зеленило. Кралот не се противел на оваа ненадејна веселост и откако во изобилство снабдел сé за гозба, допуштил цели десет дена војската
да му се препушти на Отецот Либер. Кој би можел да одрече дека исклучителната
слава почесто е дар на судбината, одошто на доблеста ? Имено, непријателот не се
осмелил да ги нападне додека се гоштевале и биле отежани од виното. Тој бил престрашен од викотот на бахантите и оние што испуштале бојни крикови, зашто како
да слушале викот од битка. Истата среќа ги заштитила кога се враќале од Океанот,
зашто и тогаш се предале на пијанство пред очите на непријателот.
Кога стигнал во областа што се наречува Дајдала, жителите веќе ги напуштиле населбите и пребегале во бесплатните шумовити планини. Ја поминале и
Акадира, којашто била исто така опустошена, зашто жителите избегале оттаму. Се
раскажува дека Александар го сменил планот на војната. Тој ја разделил војската и
истовремено нападнал на повеќе места. Жителите, победени и таму, каде што и не
го очекувале непријателот, биле наполно поразени и покорени. Птоломај освоил
многу градови, а Александар- најголемите. Потоа ја поминал реката Хоасп, го оставил Којна да го опседанува богатиот град, што жителите го наречувале Бејра. Самиот тој дошол кај Маѕагите. Бидејќи неодамна починал Асакан, а тоа било неговото кралство, со градот управувала неговата мајка Клеофида. Триесет и осум илјади пешаци го чувале градот, којшто бил утврден не само со местоположбата туку и
со градбите. Зашто онаа страна, што била свртена кон исток, била окружена со една
бурна река, којашто со своите скалести брегови го пресекувала приодот до градот.
Кон запад и од југ, божем нарочно, природата поставила една многу висока стена,
под којашто лежеле пештери бездни, издлабени од долгата старост, а таму,каде што
свршувале, со огромен труд бил ископан ров“.
Бригите со своето дативно у стигнале во Индија со своите баханти кои уште
си баховале како Дионис=Дианис=пианис=пианиш, а без Вуков глас ј; Дајдала=дај
дала; Акадира=а ка дира; Аганда=а ганда=г анда=Анда, Анди со македонска флота.
Не случајно мноштво поими се на тн.словенски јазик, а ваков бил и санскритскиот.
45

На грчки meros значи „бедро“. Дополна: мерос=меро с, о=а, мера, мерница, бедро=ведро итн.
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„Градот бил окружен со ѕидини, долги трисет и пет стадии, чијшто долен
дел бил од камен, а горниот од печена тула. Тулите биле поврзани со камења, што
биле поставени помеѓу нив, за да легне кршливиот материјал врз потврда подлога;
истовремено била размачкана и земја, полиена со вода. Сепак, за да не пропадне
сето тоа, озгора поставиле и цврсти греди, на коишто нафрлале штици, коишто и го
заштитувале ѕидот и го правеле непрооден. Додека Александар го набљудувал ова
утврдување не знаејќи што да прави, зашто ниту пештерите можеле да се исполнат
со насипи земја, ниту можел на друг начин да ги доближи справите за опсада, некој
од ѕидот го погодил со стрела. Стрелата случајно го погодила во долниот дел од ногата. Тој го извлекол шилецот од стрелата и заповедал да му се доближи коњот, го
јавнал, па дури не ја ни поврзал раната; не задржувајќи се, го продолжил започнатото. Бидејќи ногата му висела, а крвта се исушила и раната се оладила, почнала
посилно да го боли. Велат како тој тогаш рекол дека, иако е син на Јупитер, тој сепак ги чуствува болките на болното тело. Сепак, не се повлекол во логорот сé додека не извидел сé, додека не предвидел сé и додека не заповедал што сака да се
направи.
Значи, како што било заповедано, едни почнале да ги уриваат градбите, што
биле надвор од градот и донесле огромно количество материјал за изградба на насип; други, фрлале во пештерите стебла од големи дрвја и големи камења. Насипот
веќе се израмнувал со земја; тогаш ги издигнале кулите; сета оваа работа војниците
со огромен жар ја завршиле за девет дена. Иако раната сé уште не му била заздравена, Александар дошол да го види сето тоа, ги пофалил војниците и заповедал да
се приближат воените справи, од коишто била исфрлена голема количина стрели и
копја врз непријателот. Подвижните кули особено многу ги исплашиле граѓаните,
на кои вакви работи им биле непознати, па верувале дека толкуте тешки направи не
се движат со некоја сила, што е видливо туку дека тие се подвижуваат со волјата на
боговите. Исто така не можеле да сфатат дека смртници можат да фрлаат копја што
рушат ѕидови и многу тешки дрвја, што ги исфрлале воените справи. Бидејќи на опсадените не им преостанувало ништо друго, освен да се предадат, се симнале пратеници кај кралот, да бараат милост. Кога ова било постигнато, дошла и кралицата,
со голема придружба од благородни жени, кои со златни чаши излевале жртва со
вино. Кралицата го спуштила малечкиот син до колена на кралот и успејала да добие не само прошка туку и да си го задржи достинството на предишната положба.
Бидејќи била призната за кралица, некои веруваат дека таа тоа поскоро го постигнала со својата убавина, одошто од сожалување. Потоа таа, на секое дете што
ќе се родело, му давала им Александар.
11. Оттаму Полиперкон со војска бил испратен кон градот Нора; тој во една
битка ги победил неподготвените граѓани, ги гонел и внатре во утврдувањата на градот и го освоил градот. Многу непознати градови, напуштени од своите жители,
паднале под власта на Александар. Нивните жители, вооружени, ја освоиле Аорн.
Се раскажува дека таа била безуспешно опсадена од Херкула и дека тој бил принуден да ја прекини опсадата поради земјотрес. Александар не знаел што да прави,
бидејќи стената од сите страни била стрмна и недостапна. Тогаш му пришол некој
старец, кој ја познавал месноста, со своите два сина и му ветил дека, ако му плати
за трудот, тој ќе му каже од каде да пријде. Александар одлучил да му даде осумдесет таленти;го задржал едното момче како заложник и го пуштил да го направи она,
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што го предложил. На лесновооружените војници за водач им бил назначен Мулин,
кој бил кралски писар. За да го залажат непријателот, тие требало да се искачат до
врвот на планината по заобиколен пат. Стената не се издигала кон високиот врв со
умерена и блага стрмнина туку се извишувале како конус, чиешто подножје било
пошироко,а во висина се стеснувала и на крајот завршувала со остер врв. Нејзиното
подножје допирало до реката Инд, којашто од двете страни имала премногу стрмни
брегови. Од друга страна имало бездна и длабоки ровови. Друг начин да се освои
стената немало, освен сето тоа да се натрупа. (Нора=тн.словенско низ Европа, Р.И,)
Шумата им била при рака. Кралот заповедал да се сечат поголемите дрвја и
да се нафрлуваат, зашто гранките со зеленило им пречеле на носачите. Тој самиот
фрлил стебла од дрво и тоа било проследено со викот од војската како знак на воодушевување;потоа никој не ја одбивал задачата,зашто самиот крал им дал пример.
За седум дена ги исполниле пештерите по стрмнината.Александар избрал од својата кохорта триесет најхрабри момци, на кои за водачи им ги дал Хар и Александар,
којшто кралот го опоменал дека го носи неговото име. Бидејќи опасноста била толку очигледна, било решено кралот да не учествува, но штом бил даден знак со трубата, тој, како маж со докажана храброст, се свртел кон телохранителите и им заповедал да го следат и прв се упатил кон стената. Потоа, ниеден од Македонците не
останал на место, ги оставиле своите положби и доброволно го следеле својот крал.
Судбината на многумина од нив била жална, зашто реката, којашто течела околу,
ги проголтала кога паднале од стрмната стена; тоа навистина била жална глетка и
за оние што не биле изложени на опасност. Зашто, кога ја виделе туѓата гибел, од
којашто и самите требало да се стравуваат, сожалувањето се претворило во страв и
тие не ги оплакувале загинатите туку самите себеси.
Веќе стигнале дотаму, од каде што без гибел не можеле да се вратат, освен
како победници. Варварите почнале да труполат огромни камења врз оние, што се
искачувале, а кога ќе ги погоделе, бидејќи стоеле на несигурна и лизгава површина,
тие стрмоглаво паѓале. Сепак Александар и Хар, коишто кралот ги беше пратил напред со триесетте избрани момци, се искачиле на стената и почнале да се борат в
гради.Но бидејќи варварите фрлале стрели одозгора, тие по често биле погодувани,
одошто тие можеле да ги рануваар непријателите. Тогаш Александар помислил и
на своето име и на ветувањето и почнал да се бори со голем жар, одошто претпазливост, бил нападнат од сите страни и погоден. Кога Хар го видел како лежи, почнал да ги напаѓа непријателите, заборавил на сé, освен на одмаздата, и погубил
многумина со копјето и со мечот. Но бидејќи цела чета го напаѓала него еден, тој
паднал мртов врз телото на својот пријател. Кралот, како и што било ред, потресен
од гибелта на своите најхрабри момци и на другите, дал знак за повлекување. Ги
спасило тоа што се повлекувале постепено и без страв; варварите,задоволни што го
одбиле непријателот, не ги гонеле оние што се повлекувале.
Но Александар, кога веќе одлучил да се откаже од намерата, зашто немало
никаков надеж дека ќе ја освои стената, сепак се преправал дека ќе продолжи со
опсадата. Заповедал да се заземат патиштата, да се приближат подвижните кули и
други војници да ги заменат изморените. Иако разбрале за неговата упорност, Индите два дена и две ноќи пирувале, не само да ја покажат својата самоувереност туку и победата; притоа, според нивниот обичај, чукале на тапани. Третата ноќ престанал да се слуша топотот на тапаните и од целата стена засветеле факли, што ва-
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рварите ги запалиле да им биде побезбедно бегството, кога ќе трчаат низ беспатните камења. Кралот дознал од Бакра, когошто го испратил да извидува, дека стената е напуштена и варварите избегале. Тогаш бил даден знак сите да почнат да викаат и со тоа да им внушат страв на варварите, кои бегале во безредие.
Многумина, како да ги стасал непријателот, загинале паѓајќи низ лизгавите
камења и беспатни стени; многумина, што имале повреди на некој дел од телото,
биле напуштени од неповредените. Кралот, повеќе како победник на местото, одошто на непријателот, го прикажал тоа како голема победа и со жртвопринесување и
свети обреди им оддал благодарност на боговите. На стената биле поставени жртвеници на Минерва и Викторија. На водачите на патот, иако направиле помалку
одошто ветиле, им било платено како што било договорено; заштитата на стената и
на областа во којашто се наоѓала му била доверена на Сисокост.
12. Оттаму, кралот се упатил кон Екболима, но кога разбрал дека теснините
на патот се опсадени од дваесет илјади воружени војници од некој си Ерик, му порачал на Којн тешко вооружената војска да ја води побавно. Самиот тој пошол напред;со фрлачите на прачки и стрели и стрелците ги разгониле оние, што ја опсадиле
шумата и го отворил патот за војската, што го следела. Индите, или од омраза кон
својот водач, или зашто сакале да ја придобијат наклоноста на победникот, го нападнале Ерик, кој се дал на бегство и го убиле, а неговата глава и оружје му ги однеле на Александар.Тој не ги казнил, но не ги ни наградил за оваа постапка. Оттаму
дошол до реката Инд, преминувајќи пат од шеснаесет дена, и дознал дека Хефајстион подготвил сé што бил нарачал во врска со префрлувањето. Во таа област кралувал Омфис, кој уште порано го наговорил татка си да го предаде кралството на
Александар. По смртта на татка си, тој пратил пратеници кај Александар да го прашаат дали сака во меѓувреме тој да владее или како приватно лице да го чека неговото доаѓање. Иако му било допуштено да владее, тој сепак се воздржал да го користи даденото право. Омфис љубезно го примил Хефајстиона, без надомест дал жито за неговата војска, но сепак не му излегол во пресрет, зашто сакал да ја здобие
довербата на кралот. И така, кога овој доаѓа, Омфис го пречекал со вооружена војска. Наодредено растојание, измешани во колоните војници, оделе и слонови, коишто од далеку личеле на тврдини. (Ерик, к=х, Ерих: Ерихон=ерих он, Р.И.)
Александар отпрвин верувал дека не му се приближува сојузник туку непријател. Веќе и самиот тој заповедал војската да го земе оружјето, а коњаниците, подготвени за битка, да застанат на крилата. Но Индот ја сфатил грешката на Македонците и самиот го подгонил коњот, што го јавал. Александар го сторил истото,
без оглед дали му иде во пресрет сојузник или непријател, сигурен во својата храброст, или доверба кон другиот. Се сретнале како пријатели, што можело да се види од лицата на обајцата. Но без толкувач не можеле да почнат разговор. Кога нашле таков, варварот рекол дека му излегол во пресрет со војската, за да му ги предаде веднаш сите сили на својата власт и дека не можел да дочека преку гласници
да му искажат верност. Своето тело и кралството му ги предава нему, за когошто
знае дека се бори за слава и најмалку се плаши да не се здобие со глас на вероломник. (Се говори за толкувач, но не преведувач на другорасов јазик, Р.И.)
Александар се израдувал на простодушноста на варварот, му ја пружил десницата како залог на својата доверба и му ја вратил кралската власт. Овој на Александар му дал четириесет и шест слона, многу извонреден крупен добиток, околу
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три илјади бика, а тоа бил добиток што многу се ценел во оваа област и што кралевите многу ги сакале. Александар го запрашал дали има повеќе земјоделци или војници, а тој му одговорил дека нему, бидејќи војувал со двајца кралеви, повеќе му се
потребни војници, одошто селани. Тие двајца кралеви биле Абисар и Пор, но Пор
бил помоќниот. Обајцата кралувале од другата страна на реката Хидасп и биле одлучиле да си ја испитаат воената среќа, кој и да ги нападне. Омфис, со допуштање
на Александар, земал и кралски одличија и според обичајот на својот народ, го зел
и името на татко му. Неговите сонародници го нарекувале Таксил и тоа име останувало за секого, кој ќе ја презеде кралската власт.(Абисар,б=в,Ависар=а висар,РИ)
Значи, откако во тек на три дена тој гостољубиво го пречекал Александар,
на четиртиот ден му кажал колку жито дал за војската што ја довел Хефајстион, на
кралот и на сите негови пријатели им дарувал златни круни, а покрај ова и по осумдесет сигнирани сребрени таленти. Александар многу се израдувал на оваа љубезност, на она, што му го беше дал, му го вратил назад, при што му додал уште илјада
таленти од пленот што го носел кај себе, како и многу златни и сребрени садови за
гозба, многу персиска облека, триесет свои коњи со истата опрема, што обично ја
имале кога тој јавал. Оваа дарежливост, колку што го обврзувала варварот, толку
силно ги навредила пријателите на Александар. Меѓу нив, Мелеагар, за време на
една гозба, откако испил повеќе вино, рекол дека му честита на Александар што во
Индија нашол човек, достоен за илјада таленти. Александар не заборавил колку тешко го погодило тоа, што го убил Клито поради дрскиот јазик, се воздржал од гневот, но рекол дека завидливците не се ништо друго туку мачители на самите себе.
13. На следниот ден кај кралот пристигнале пратеници од Абисара. Тие, како што им било порачано, се предале под негова власт и откако взаемно ја потврдиле верноста, биле вратени кај нивниот крал. Мислејќи дека и Пор, поради
славата на неговото име, исто така може да се натера да се предаде, го пратил кај
него Клеарха, за да му побара да плаќа данок и да му излезе во пресрет на кралот
на првиот приод во неговата земја. Пор одговорил дека го прифаќа ова второто; дека ќе се сретне со Александар, кога овој ќе влегува во неговата земја, но вооружан.
Александар веќе одлучил да ја премине реката Хидасп, кога Барѕаент, поттикнувач
на одметнувањето на Арохосиите, бил доведен во окови заедно со триесет заробени
слонови, а тоа била навремена помош против Индите, зашто тие повеќе надеж и сила полагале во овие животни, одошто во војската. И Самакс, крал на еден мал дел
од Индите, кој бил поврзан со Барѕаент,бил,исто така,доведен окован.(Самак с,Р.И)
Значи, кога и пребегалецот и кралчето биле предадени на Таксил, дошле до
реката Хидасп, на чијашто спротивен брег бил заседнат Пор со цел да му го спречи
на непријателот преминувањето на реката. Тој поставил осумдесет и пет слона со
извонредна телесна сила; освен тоа и двеста коли и околу триесет илјади војници,
меѓу кои имало и стрелци, како што погоре беше кажано, со тешки копја, со коишто не можеле лесно да стрелат. Пор јавал на слон, којшто бил повисок од другите;
оружјето, украсено со злато и сребро, го правело кралот величествен, кој и инаку
бил со ретко висока става. Духот му бил рамен на телесната снага и се одликувал
со мудрост, колку што може тоа да биде меѓу примитивните народи.
Македонците не биле исплашени само од изгледот на непријателот туку и
од големината на реката, што требало да ја преминат. Таа била широка четири стадии, имала длабоко корито, и никаде не се гледало дека има брод, па се чинела ка-

227
ко ширно море. Но со оглед на ширината, таа не течела бавно, како што обично течат широки разлиените води туку бучно, како да тече меѓу тесни брегови, а брановите коишто се прекршувале, покажувале дека на повеќе места има подводни камења. Но уште пострашен бил погледот на брегот, исполнет со коњи и луѓе. Таму
стоеле огромни чудовишта со страшни тела, кои со својот страотен вик ги загушувале. Одовде реката, одонде непријателот ги исполниле со страв Македонците, иако нивните самоуверени срца често издржувале многу неочекувани напади. Чуновите биле нестабилни и тие верувале дека не ќе можат ниту да ги насочат кон брегот, ниту да пристигнат на него. Во средината на реката имало многу острови, каде
што пливајќи пристигнувале со кренато оружје над главата на Индите и Македонците. Таму се судрувале во помали судири, го проценувале исходот на главната битка. Во војската на Македонците по своја непромисленост и луда храброст биле познати Симах и Никанор; тие биле благородни младичи, и поради тоа што среќата
секогаш била на нивна страна биле подготвени да потценат секаква опасност. Под
нивно водство, најхрабрите момчиња, вооружени само со лесни копја, препливале
на островот што го држеле непријателите и погубиле многумина од Индите,чие најголемо оружје била храброста. Тие можеле славно да си заминат, да може непромисленоста да има мерка. Додека презриво и високомерно ги набљудувале непријателите кои надоаѓале, биле опколени од оние што кришум допловиле и оддалеку биле
опсипани со стрели. Така, оние што избегале од непријателот или биле одвлечени
од течението на реката, или се удавиле во вировите“.
Без новиот јазик, коине, а сé било на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. Никанор=Ника нор; Нора=тн.словенско низ Европа; по+нор=понор низ отвор=
пора;Пор=пор-а+н=понор-а;Симах=си мах; Никомах=Нико мах: мав=мах=маг=мак.
„Оваа битка многу ја зголемиле самоувереноста на Пор, кој сето тоа го набљудувал од брегот. Во реката имало еден остров, поширок од другите, шумовит и
поголем да се скријат во него заседи. Исто така недалеку од брегот имало насип,
што го држел самиот крал и таму можеле да се скријат не само пешаци туку и коњица, заедно со коњите. И така, за да го одвлече вниманието на непријателот од
тоа да ја чува оваа погодна положба, Александар заповедал Птоломај со сите коњички чети да пројава подалеку од островот и со непрестален викот да ги плаши Индите, како божем намерава да ја премине реката. Птоломај тоа го правел повеќе дни
и со тоа го принудил Пор да ја сврти својата војска на онаа страна, на каде што овој
се преправал дела се упатил. Островот веќе бил вон погледот на непријателот. Тогаш Александар заповедал неговиот шатор да се постави на спротивната страна од
брегот и тоа намерно пред очите на непријателот; кохортата, што обично го придружувала, да стои пред шаторот, како и да се покаже целата опрема на кралското
величие. Атала, кој му бил врсник и, ако се гледа од далеку, многу не се разликувал
од него ни по лик ни по става, го облекол во кралска облека, за да се чини дека самиот крал стои на брегот и размислува да ја премине реката. Првин бурата го спречила изведувањето на оваа замисла, но потоа тоа помогнало, зашто судбината и
дала среќан исход на оваа непогода.
Се подготвувал да ја премине реката со останатите чети во областа на островот, за којашто погоре беше кажано; го свртел вниманието на непријателот кон
оние, коишто со Птоломај го опсадувале подолниот брег. Тогаш бурата истурила
врз покривите многу силен дожд. Војниците, облеани од дождот, избегале кон ко-
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пното, напуштајќи ги чуновите и сплавовите. Викотот на растурените војници, поради силниот шум на ветерот, не можел да биде слушнат од непријателот. Потоа,
дождот за миг престанал, но густите облаци толку се надвиснале, што го скриле сонцето, така што одвај можеле да си ги распознат лицата кога разговарале еден со
друг. Ноќта што се спуштила од небото ги исплашила и секој би се престрашил,
зашто требало да се преплива непозната река, а можеби непријателот веќе го зазел
и оној брег, кон којшто наслепо и непредвидливо се насочиле, сакајќи да стекн слава од опасноста. Александар сметал дека темнината, од којашто останатите се плашеле, е прилика за него, па дал знак сите молкум да се качат на сплавовите и заповедал сплавот, на којшто тој се возел, прв да биде турнат. На брегот, каде што се
упатиле, немало непријатели, зашто Пор сé уште го демнел само Птоломаја. Пропаднал само еден кораб, зашто брановите го насукале во една стена; останатите се извлекле.Тогаш кралот заповедал војниците да го земат оружјето и да тргнат во строј.
14. Тој веќе ја водел војската, разделена на крила, кога на Пор му соопштиле
дека брегот е заземен од вооружени луѓе и дека настапил решителниот час. Во прво
време, по заблуда на човечкиот характер, потпирајќи се на својата надеж, Пор верувал дека доаѓа Абисар, неговиот воен сојузник, зашто така и било договорено.
Подоцна, кога светлината станала појасна, тој видел дека тоа е непријателот и во
пресрет на војската, што доаѓала, испратил сто квадриги и четири илјади коњаници. Водач на војската што ја испратил бил неговиот брат Хагес, чија најголема сила била во колите. На секоја кола имало по шест мажи; двајца со штитови, двајца
стрелци, распоредени на две страни; другите двајца биле возачи, но и тие биле вооружени, зашто кога требало да се борат гради в гради, тие ги испуштале уздите и
фрлале куп стрели врз непријателот. Но тој ден одвај да имало потреба од нив. Зашто, како што беше погоре кажано, од дождот, којшто се разлеал посилно одошто
кога и да е, полињата станале лизгави и непогодни за коњицата, а тешките и речиси
неподвижни коли не можеле да се помрднат поради поплавите и дупките. Наспроти
тоа Александар настапувал бргу со подвижна и лесна војска.Скитите и Дахите први
ги нападнале Индите. Потоа кралот го испратил Пердика со коњицата кон десното
крило на непријателот. (Хагес=х агес=а ге с: Ге=машки род, Геа=женски род, Р.И.)
Битката веќе насекаде се биела, кога оние, што ги возеле колите, мислејќи
дека тие им се последна помош на своите, ги отпуштиле уздите и се вратиле среде
битка. Ова не било добро и за обете страни, зашто македонските пешаци биле изгазени уште во првиот налет, а колите, втурнати на лизгавата и нерамна почва, ги
исфрлиле оние што управувале со нив, а вознемирените коњи на останатите ги стрмоглавиле возилата не само во бездните туку и во реката. Малкумина, кои ги избегнале стрелите, се пробиле до Пор, кој со голема жестина ја продолжил битката.
Кога видел дека колите се расфрлани низ целото бојно поле и дека одат без возачи,
на најблиските од пријателите им разделил слонови. По нив ги поставил пешаците
и стрелците, кои обично удирале на тапани.Тоа кај Индите било како да даваат знак
со труба. Слоновите не се плашеле од тропотот на тапаните, зашто нивните уши
одамна биле навикнати на тој звук. Пред одредот на пешаците го носеле кипот на
Херкула. За воините тоа бил најсилен поттик и се сметало за срамно, оние што го
носат, да престанат да се борат. Дури биле востановени и смртни казни за оние кои
нема да го вратат од битката, зашто стравот, што некогаш им го внушил овој непријателски бог, прераснал во култ и почит.
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Македонците малку ги задржало не само присуството на слоновите туку и
самиот крал. Слоновите, распоредени меѓу вооружените војници, оддалеку личеле
на кули.Самиот Пор по висина речиси ги надминувал останатите; слонот, на којшто
јавал, уште повеќе го извишувал; слонот бил толку покрупен од останатите слонови, колку што кралот бил повисок од другите луѓе. Затоа Александар, кога го погледнал кралот и војската на Индите, рекол: ‘Најсетне гледам опасност достојна на
мојата храброст. Значи сега треба да се војува со ѕверови и со одлични мажи’. Го
погледнал Којна и му рекол: ‘Кога јас ќе нападнам на левото крило заедно со Птоломај, Пердика и Хефајстион, и кога ќе ме видиш мене пред непријателскиот боен
ред, појди кон десното крило и внеси збрки меѓу нив. Ти Антигене, и ти Леонате и
Тавре, јавајте кон средината и напаѓајте на челната страна. Нашите копја се доволно долги и цврсти и можат подеднакво да се употребат и против слоновите и против нивните јавачи; растурете ги оние што јаваат, а слоновите- колете ги. Тие се поопасни како помош; посилно се разбеснуваат против своите, зашто тие напаѓаат на
непријателот, само ако им се заповеда, а на своите, ако се исплашени’. Како што
било договорено, тој веќе ги нападнал непријателските редови, кога Којн со огромна сила дојавал до левото крило. Исто така фалангата со еден налет го скршила
бојниот ред на Индите. (Тавр=Таур=та ур: Таур=Тур=Ур: С + Тавре = Ставре, Р.И.)
Пор заповедал да се одведат слоновите таму, од каде што беше насетил дека
ќе дојава коњицата. Но бавното и речиси наподвижно животно не можело да се рамни со брзината на коњите. Варварите не можеле дури ни да ги употребат стрелите,
зашто биле премногу долги и тешки; ако лакот претходно не го ставиш на земја,
стрелата не можела правилно да се стави на него. Но бидејќи земјата била лизгава,
тоа било невозможно да се направи, зашто непријателите со брзината ги оневозожувале Индите во нивните обиди да ги исфрлат стрелите. И така, тие не ја послушале заповеста на кралот (што обично се случува кога со растурената војска ќе почне да управува посилно стравот, одошто војсководецот) и имало толку заповедници, колку што имало распорснати одреди. Едни заповедувале да се соедини бојниот
ред, другите да се раздели; некои, да стојат на место, а други пак, од тилот да го
опколат непријателот. За ништо не можеле да се договорат. Сепак Пор, со малкумина, кај кои срамот ги навладеал стравот, заповедал да се соберат растурените борци и се упатил во пресрет на непријателот; исто така заповедал слоновите да одат
пред неговите одреди. Животните предизвикале страв, а невообичаениот шум што
тие го правеле, внесол збрки не само кај коњите, коишто од сé се плашат туку и кај
луѓето, па и во стројот.
Македонците, кои дотогаш секогаш бивале побеници, веќе се обѕирале за да
си изберат место за бегање, кога Александар ги пуштил против слоновите лесно воружените Агријанци и Тракијци, кои поуспешно се бореле јавајќи во трк, одошто
гради в гради. Тие исфрлиле огромен број стрели врз слоновите и оние што ги управувале.Фалангата исто така почнала без прекин да ги напаѓа престрашените Инди.
Некои незаситно ги гонеле слоновите, ги ранувале и предивикувале бес кај нив. Бидејќи тие биле изгазени од нивните копита, за другите тоа било опомена да настапуваат попретпазливо. Особено била страшна глетката, кога слоновите со сурлата
ги грабале и оружјето и мажите и им ги предавале на јавачите, кои им биле нас грбот. И така битката била нерешена, зашто целиот ден поминал во тоа што Македонците час ги гонеле слоновите, час бегале од нив, сé додека не почнале со секири да
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им ги сечат нозете (зашто и ваков вид помош била предвидена). Копиди ги наречувале мечовите, малку извиткани, слични на српови, со коишто ги напаѓале сурлите на слоновите. Не само стравот од смртта туку и стравот од нов вид измачување
во самата смрт ги спречувале луѓето да ги употребат сите средства“.
Авторот сé измешал. Срповидни не биле мечевите, туку копидите во вид на
српови, кои и денес се користат за режење на копита. Следи копито, т=д, копидо до
копиди. Пак, мечот си е меч, краток за пешадинец (пешадер=пешадар) и долг за јавач.Белците имале прав меч,а Монголите крив,сабја=сабиа=а аби,наби, аби=троши.
Со ова се потврдува дека книгата била по 14 век, кога Османите,кои биле Комнени,
Бриги,во своите редови имале Монголи платеници,Арнаути (Черкези, Татари итн.).
„Слоновите, најсетне истоштени од раните, во налетот ги исфрлиле своите;
оние што управувале со нив, паѓале на земја и биле прегазувани од нив.И така, како
овци, повеќе исплашени одошто изложени на опасност, тие ја напуштиле битката,
кога Пор, веќе напуштен од повеќемина свои, почнал од својот слон да фрла стрели
што пред тоа биле подготвени кон непријателот кој го окружувал; многумина оддалеку ранил, но и самиот, изложен на удари, од секаде бил напаѓан. Добил девет
рани на грбот и на градите; изгубил многу крв и со малаксани раце повеќе ги испуштал, одошто ги фрлал стрелите. Слонот, бесно раздразнет, иако сé уште не бил ранет, почнал со сета жестина да се нафрла врз непријателските редови сé додека неговиот водител не видел дека кралот малаксал со телото, го испуштил оружјето и
дека одвај е при свест. Тогаш го потерал слонот во бегство, а Александар го гонел.
Но коњот, прободен од многу рани, легнал на земја и умрел, поскоро спуштајќи го,
одошто отфрлајќи го кралот. И така, додека го сменил коњот, малку се забавил.
Во меѓувреме, братот на индискиот крал Таксил, кој бил испратен од Александар да оди напред, почнал да го убедува Пора да не се излага упорно на крајна
опасност и да му се предаде на победникот. А тој, иако силите му биле веќе исцрпени и речиси сета крв му истекла, сепак, поттикнат од познатиот глас, рекол: ‘Го
препознавам братот на Таксила, предавникот на својата кралска власт’, па го погодил со неговото копје, што случајно единствено него не го бил фрлил; копјето го
пронижило низ гради, сé до грбот. Кога го извршил овој последен подвиг, почнал
побргу да бега, но и слонот, којшто бил погоден со многу стрели, веќе немал сила.
Затоа престанал да бега и му ја спротиставил пешадијата на непријателот, кој го прогонувал. Александар веќе го стигнал Пора, и отако разбрал за неговата упорност,
забранил да се поштедуваат оние кои давале отпор. Тогаш од сите страни биле фрлени стрели кон пешадијата и кон самиот Пор. Најсетне, отежнат од нив, тој почнал да се слизнува од слонот. Индот, којшто го управувал слонот, помислил дека
тој на вообичаен начин се симнува и заповедал слонот да клекне на колена. Кога
слонот клекнал, и останатите слонови, бидејќи така биле научени, ги спуштиле телата на земјата. Токму тоа го предало Пора и другите на победниците.
Кралот, верувајќи дека Пора е мртов, заповедал да се оплени неговото тело;
дотрчале да му го симнат оклопот и облеката, но слонот, бранејќи го господарот,
почнал да ги напаѓа ограбувачите, го кренал неговото тело и повторно го ставил на
својот грб. Тогаш бил опсипан со стрели; кога слонот бил убиен, дури тогаш Пор
бил ставе на кочија. Александар го видел како ги отвора очите, па поттикнат од сожалување, а не од омраза, рекол: ‘Кое зло и какво безумие те натера тебе, знаејќи за
моите подвизи и мојат воена слава, да ја испитуваш судбината, кога како близок на
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тебе пример за мојата благост кон оние, што ми се предаваат, го имаш Таксила ?’.
А Пор му одговорил: ‘Бидејќи ме прашуваш, ќе ти одговорам со истата слобода со
којашто ти ме праша. Јас мислев дека никој не е посилен од мене; имено, јас ги
знаев моите сили, но не ги бев испитал твоите; исходот на војната покажа дека ти
си посилен. Но исто така сум среќен, што сум втор по тебе’. Повторно запрашан,
што мисли тој дека победникот сега треба да одлучи, рекол:‘Овој ден тебе ќе те поучи, зашто денес ти испита колку среќата е непостојна’. (Таксила=та к сила, Р.И.)
Советувајќи го вака, Пор постигнал повеќе одошто да молел. Зашто, поради
величието на неговиот дух, нескршлив дури и од судбината, тој бил удостоен да
прими не само сожалување туку и почест. Александар се грижел за него додека бил
болен, исто како да се борел на неговата страна. А кога овој закрепнал, спротивно
на очекувањето на сите, го прифатил меѓу своите пријатели и наскоро му подарил
поголемо кралство, одошто имал. И навистина, во неговиот характер немало ништо
поцврсто и попостојано, одошто восхитот кон вистинската слава. Но тој попростодушно ја ценел славата кај непријателот, одошто кај своите сограѓани, зашто верувал дека неговото величие може да биде уништено од неговите луѓе, а дека тоа ќе
биде пославно, колку што се повелики оние, што тој ги победил“.
КНИГА ДЕВЕТТА
„1. Александар бил радостен поради толку славната победа, со којашто сметал дека му се отворени источните земји. Откако му принесол жртва на Сонцето, ги
пофалил војниците пред собранието, за да покажат уште поголема храброст во останатиот дел на војната, и им соопштил колку сили Индите во овој судир се сотрени; потем, дека во областа, каде што ќе се упатат, ќе има богат плен и огромно
богатство; дека е безначаен и беден пленот, што го зел од Персијците,дека со злато,
сребро и филдиш ќе ги исполнат не само своите домови туку и цела Македонија и
Грција. Војниците, желни и за богатство, но и за слава, а истовремено и затоа што
неговото тврдење не ги беше измамило дотогаш, му ветил дека ќе се потрудат да
дадат сé од себе. Кога ги распуштил, исполнети со добра надеж, заповедал повторно да изградат чунови, зашто кога ќе ја поминат Азија, повторно ќе дојдат до морето, што е крај на светот“.
На стр. 373 тој вели: „му принесол жртва на Сонцето“: Сонце=Хелиос=
Илиос. Значи, имало само Хелени, но никакви Греики=Грци употребувани од 9 век.
А па овој поим бил користен за Македонците со својата династија и ренесанса.
„Во шумите имало многу дрва за градба на кораби и кога почнало да ги сечат, пронашле змии со вообичасена големина. Во овие планини исто така имало и
носорози, а ова животно е ретко на други места. Впрочем, името на овие животни
им биле дадени од Грците, оние, што не го знаат овој јазик, поинаку ги наречуваат
на својот јазик. Кралот основал два града на обата брега на реката што ја преминале, ги обдарил војсководците, секого со златна круна и по илјада златници. На останатите, според степенот што го имале како негови пријатели, им биле доделени почести, според тоа колку работа свршиле. Абисар, којшто беше испратил пратеници
кај Александар уште пред судирот со Пор, повторно испратил пратеници, кои ветувале дека тој сé ќе направи, што Александар ќе му заповеда, само нека не го принудува самиот да се предаде; зашто, ниту без кралевско достоинство ќе победи, ниту
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пак сака да кралува како пленик. Александар заповедал да му соопштат дека, ако се
двоуми да дојде кај него, самиот тој ќе му оди. (Говори за јазици, а не раси, Р.И.)
Одовде, штом го совладал Пора, Александар се упатил напред, во внатрешноста на Индија. Шумите биле расфрлани на огромни пространства, сенчести од
многу високи дрвја. Многу гранки личеле на стебла, така што, свртени кон земјата,
повторно се издигале оттаму, од каде што се извиткувале, па се чинело дека не се
искривени гранки од некое дрво туку дека повторно изникнале од својот корен.
Климата била здрава, зашто сенките ја ублажувале жештината на сонцето, а и води
изобилно течеле од многу извори. Но и тука имало многу змии, чијашто кожа имала златен облесок. Немало посилен отров од нивниот; зашто ако гризнеле некого,
веднаш настапувала смрт, ако не се дадел лек од месните жители. Одовде низ пустински предели, дошле до реката Хиарот. Со реката бил поврзан еден сенчест лаг
со дрвја, какви што немало никаде на друго место, и со многу диви пауни. Оттаму
го кренал логорот и со опсада освоил еден град, што се наоѓал недалеку од тука; земал заложници и им наметнал данок на граѓаните. Потоа дошол во еден, за таа област, голем град, утврден не само со ѕидини туку и со мочуришта. Варварите излегле да се борат со коли, што биле поврзани меѓу себе. Од оружје, едни имале копја,
а други секири; со брзи скокови се префрлале од една кола на друга, кога сакале да
им пружат помош на своите, доколку овие биле во тешка состојба. Во прво време
овој невообичаен начин на војување ги заплашил Македонците, зашто бивале ранувани од далеку; потоа, не обрнувајќи повеќе внимание на вака примитивното укажување помош, ги опколиле колите од обете страни и почнале да ги убиваат оние
што давале отпор. Александар заповедал да се пресечат врските со коишто биле соединети колите, за да можат полесно поединечно да ги опколуваат. И така, кога непријателот загубил осум илјади борци, се повлекол во градот. На следниот ден од
секаде биле приближени скали и биле освоени ѕидините. Брзината спасила малкумина, кои, откако разбрале за пропаста на градот, го препливале мочуриштето и создале голем страв кај соседните градови, кажувајќи дека пристигнала непобедива
војска, веројатно составена самите богови. (Боговите биле бели, Р.И.)
Александар го испратил Пердика со лесно вооружена чета да ја пустоши
оваа област, а дел од четите му ги предал на Еумен; овој, исто така ги принудил варварите да се предадат.Самиот тој ги одвел останатите до еден цврст град, каде што
пребегале жителите од другите градови. Граѓаните, иако испратиле пратеници да го
молат кралот, сепак се подготвувале за војна. Но се родило несогласие, што го наведе народот да предлага различни решенија; едни велеле дека сé е подобро, одошто предавањето, а други мислењето дека воопшто немаат сили да се спротиставуваат. И додека не можеле да донесат заедничко решение, оние, коишто се залагале
за предавање, ги отвориле портите и го напуштиле внатре непријателот. Александар, иако со право можел да им се лути на оние што предизвикувале судир, сепак
им простил на сите и го кренал логорот кон соседниот град. Пред војската ги водел
заложниците. Кога на ѕидините ги препознале како свои сонародници, ги повикале
на разговор. Овие раскажувале за човечноста на кралот, но ја спомнале и неговата
сила и ги наговорувале да се предадат. Александар и другите градови, коишо му се
предале, на сличен начин ги примиле под свое.
Оттаму стигнал до кралството на Софит. Ова племе, како што верувале варварите, се одликувале со мудрост и се управувале според добри обичаи. Децата
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што се раѓале, не ги подигале и одгледувале според желбите на родителите туку на
оние, на кои им била доверена грижата за воспитување на малите деца. Ако тие забележеле дека неколи деца се со телесни недостатоци, заповедувале да бидат убиени. Бракови склопувале не според родот или благородието туку според одбран телесен изглед, а тоа го ценеле и кај децата. Во градот на ова племе, каде што Александар ја довел својата војска, управувал самиот Софит. Портите биле затворени,
а бидејќи ниту на ѕидините ни на кулите не се покажувале вооружени војници, Македонците се посомневале дека или жителите го напуштиле градот, или итро се
скривале. Тогаш, одеднаш се отвориле портите и кралот- Инд, со двајца возрасни
синови, им излегол во пресрет. Со својот изглед тој многу се одликувал меѓу сите
варвари. Неговата облека била извезена со злато и порфир и го покривала долниот
дел од нозете; златните сандали му биле украсени со скапоцени камења, а рамењата
и рацете со бисери. Од ушите му виселе големи скапоцени камења. Скиптарот му
бил украсен со смарагди. Тој му го предал скиптарот на Александар, молејќи го да
го прими со среќа, а себеси се предал заедно со своите деца и својот народ“.
Се истакна: „...кралството на Софит. Ова племе, како што верувале варварите, се одликувале со мудрост и се управувале според добри обичаи“. Значи, Софит=софи ит=ет бригиски завршеток,или софист ст=тн.словенски завршеток.Следи
Софиа=а офиа=опиа.Кога мудриот говори,слушателите се занесени,како опиаенети.
Ова било само на јазикот на Белците: варварски=пелазгиски=тн.словенски.
„Во таа област имало прочуени ловечки пци; раскажуваат дека тие престанувале да лајат кога ќе го видат дивото животно; но најмногу непријателски се настроени кон лавовите. Софит, за да му ја покаже на Александар нивната сила, заповедал во едно ограден простор да доведат еден огромен лав и да му пуштат само
четири кучиња, кои веднаш го фатиле ѕверот. Тогаш еден од нив, што биле обучени
за таква служба, почнал да му ги дере нозете на едното куче, коешто заедно со другите ги беше забиле забите на лавот, но бидејќи кучето и покрај тоа не го пуштало
лавот, почнал со меч да му ги сече; бидејќи и тогаш не ја скршил упорноста во
гризењето, продолжил да му сече друг дел од телото; кучето не попуштало, а тој
натаму сечел. Дури и кога умирало, кучето не го тргнало забите, што биле забиени
во раната на ѕверот; се раскажува дека кај овие животни имало толкава природна
вродена страст кон ловот. Јас сепак повеќе препишувам, одошто верувам, зашто не
можам да тврдам нешто, во што се сомневам, ниту да пропуштам нешто, што сум
го дознал.
Значи, откако го оставил Софита во неговото кралство, Александар се упатил кон реката Хифас и се соединал со Хефаијстион, кој покрил една друга област.
Крал на најблискиот народ бил Фегеј, кој им заповедал на своите сограѓани да си
ги обработуваат нивите, како што си биле навикнати, а тој со дарови му излегол во
пресрет на Александар, не одбивајќи му ништо од она, што тој ќе заповедал.
2. Александар се задржал кај него два дена. На третиот ден одлучил да ја премине реката, којашто била незгодна за премин не само поради тоа што била многуводна туку и поради камењата.Го распрашал Фегеја за она што требало да го знае
и разбрал дека од онаа страна на реката го чека пат од единаесет дена низ пустински предели, а потоа се стигнува до Ганг, најголемата река од сите реки во Индија;
дека на спротивниот брег од таа река се населени Гангаридите и Прасијците, чиј
крал е Аграмен и дека тој со дваесет илјади коњаници и двеста илјади пешаци го
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опсадил патот. Освен тоа, тој со себе носел и две илјади квадриги46, и што е најстрашно, слонови, за коишто рекол дека има три илјади. На Александар сето ова му
се чинело неверојатно. Тогаш го прашел и Пор, кој бил со него, дали е вистина тоа
што се кажува.Пор потврдил дека вистинито се прикажува силата на тој народ и кралство.Впрочем,оној, кој таму владее, не само што не е од благородно туку е од најниско потекло, зашто неговиот татко бил бербер, кој со дневната заработувачка одвај се прехранувал. Покрај неа, тој се приближил како пријател до оној што кралувал, и откако со измама го убил под изговор дека ќе ги заштитува децата, се докопал до кралската власт. Потоа ги убивал и децата на кралот и го родил овој, што сега владее; затоа тој не е сакан од поданиците и го сметаат за недостоен, зашто ги
потсетува повеќе на потеклото на неговиот татко, одошто на неговата кралска положба.
Она што Пор му го потврдил,во срцето на кралот предизвикало многубројни
грижи. Не се плашел ни од непријателот ни од слоновите, но го загрижувала местоположбата и силната река. Се чинело дека е тешко луѓето, што биле доведени до
границите на човековото битисување, да дојдат до крајот и да го пропуштат. Но повторно, алчноста за става и незаситена желба за подвизи не му допуштила ништо да
му се чини недостапно и премногу далечно. Понекогаш се сомневал дали Македонците, кои поминале толку огромни пространства и остареле во битки и во логори,
ќе го следат преку престојните реки и толку тешкотии, што ќе им ги создаде природата, а коишто ќе им стојат на патот. Натоварени со изобилен плен, дали повеќе
ќе сакаат да уживаат во она што го стекнале, одошто да се истоштуваат во барање
нов плен ? Тој и војниците немале исти цели; тој бил обземен со мислењата за власт над целиот свет и се наоѓал сé уште на почетокот на своето дело, а војниците, веќе истоштени од напори, посакувале каков и да е последен успех и најсетне да
свршат со опасностите. Сепак, желбата го победувала разумот. Тој ги викнал на собрание војниците и најмногу вака им зборувал:
‘Војници, јас знам дека има многу нешта, што можат да ве престрашат. Овие
дни жителите на Индија намерно ги шират ваквите приказни. Но за нас таа лага не
е неочекувана. Персијците така не застрашуваа со клисурите на Киликија, со полињата на Месопотамија, со Тигар и Еуфрат,од коишто последнава река ја поминавме
прегазувајќи ја. Гласиштата никогаш точно не се шират; кога се пренесуваат, тие се
преувеличуваат. Исто така и нашата слава, иако произлегува од цврсти докази, сепак поголема е по глас, одошто според делата. Кој би можел да поверува дека можевме да издржиме борба со ѕверови како ѕидини, да ја преминеме реката Хидасп и
останатото, што е пострашно за слушање, одошто е вистинито ? Жими Херкула, ќе
избегавме од Азија, да можеа да не победат такви приказни. Поверувавте ли дека
тие имаат стада слонови, поголеми одошто се стадата бикови, иако ова животно е
ретко, не се фаќа лесно и тешко се припитомува ? Истата лага за бројноста на нивните пешаци и коњаници ? Имено, реката што пошироко е разлеана, побавно тече,
а оние реки, што се збиени во потесни корита, носат бурни води; и обратно, во широко, пространо корито течението на водата е побавно. Освен тоа, на секој брег демнее опасност, зашто непријателот ги очекува чуновите што пристигнуваат. Така,
на колкава и да е река да наидеме, опасноста за оние што пристануваат на копното
е иста. (Кај Баските ерека=е река, како Ерменија=е рмен, Анадолија=а на дол, Р.И.)
46

коли, четворопрези. Дополна: квадри, без в кадри, к=ч, д=т, а=е: чадри=четри; т+риг (рг) = трг-ач.
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Но и да се претставиме дека сето тоа е вистина. Зарем вас може да ве
исплаши големината на животните и бројноста на непријателите ? Што се однесува
до слоновите, пред нас имаме пример; тие напаѓаат пожестоко на своите одошто на
нас; со секири и српови ги искасапивме нивните огромни тела. Впрочем, што е важно дали се толку, колку што ги имаше Пор или три илјади, кога ги видовме како,
кога еден и два од нив се ранети, другите се даваат во бегство. Потем, тие и кога се
малку, тешко се управуваат; а насобрани толку илјади, тие самите се туркаат еден
во друг и не можат ни да стојат таму каде се поставени,ниту да бегаат,зашто им пречи тежината на огромните тела. Јас затоа воопшто не ги ценам овие животни, дури
и кога би ги имал, не би ги вклучил во битка, зашто добро знам дека тие се поопасни за своите, одошто за непријателот. А вас ве тревожи множеството коњаници и
пешаци ! Вие, имено, сте навикнати да војувате со малубројна војска, а сега за првпат ќе се судрите со толпа во безредие. Реката Граник е сведок за непобедивата сила на Македонците против многубројната војска, а Киликија е натопена со крвта на
Персијците и Арбела, чиишто полиња се покриени со коските на оние, што беа победени од нас. (Не Граник, река е само женски род- Граника, Р.И.)
Доцна почнавме да ги броите непријателските легии, откако во Азија со своите победи направивте пустош. Кога пловевме преку Хелеспонт, тогаш требаше да
се размислува за нашата малубројност; сега Скитите се со нас, јас имам и помош од
Бактрија; Дахите и Согдијанците војуваат заедно со нас. Но јас не се потпирам на
тоа множество. Јас сметам на вашите чети, и вашата храброст ја имам како залог за
она, што намеравам да го направам. Колку и долго да стојат во битка, јас нема да ја
бројам ни мојата, ни војската на непријателот. Вие само предајде ми ги вашите души, исполнети со гордост и доверба. Ние не стоиме на прагот на нашите дела и напори туку излезот. Ќе дојдеме до изгревот на сонцето, до Океанот, само ако не е
спречи малодушноста. Оттаму како победници, откако ќе го освоиме крајот на светот, ќе се вратиме во татковината. Не допуштајте како мрзеливи земјоделци од мрза
да ги напуштите од раце созреаните плодови. Наградите се поголеми од опасностите; оваа област е богата, но не воинствена.Затоа, јас не ве водам толку кон слава,
колку кон плен. Вие сте достојни да ги однесете во татковината богатствата, што
она море ги исфрла на бреговите, достојни сте да не оставите ништо неиспитано,
ништо пропуштено од страв.
Во име ваше и на вашата слава, со којашто го надвисивте врвот на човечките подвизи, во име на моите заслуги за вас и на вашите за мене, со кои непобедиво
војувавме, ве молам и барам од вас да не го напуштате вашиот воспитаник, кој се
доближува до крајот на човечкото постигнување,вашиот соборец, да не речам-крал.
За останатите работи јас ви заповедувам; единствено само за ова ќе ви бидам должник. Го барам тоа од вас, зашто никогаш не сум ви заповедал нешто, без самиот прв
да се изложам на опасности често самиот себе, со својот штит, сум се заштитувал;
немојте да ја кршите во моите раце палмата, со којашто, ако зависта не се испречи,
јас ќе се израмнам со Херкула и со Отецот Либер. Услишете ги моите молби и најсетне, прекинете го овој упорен молк. Каде е сега оној викот, знак за вашата бодрост ? Каде се лицата на моите Македонци ? Не ве препознавам,војници мои, ниту
гледам дека вие ме препознавате. Зборувам на глуви, се обидувам да ги ободрам
душите, што не ми се туѓи и нескршливи’ “.
И денес Македонците стојат со наведнати глави, што означува потиштеност.

236
„Кога тие упорно продолжиле да молчат со наведнати глави, рекол:‘Не знам
што толку неразумно сум ви згрешил, па не сакате ни да ме погледате. Се чини дека сум оставен сам. Никој не ми одговара, но никој не ми откажува. Кому јас му
зборувам ? Што барам ? Само да ја потврдам вашата слава и величие. Каде се сега
оние, чијшто натпревар го гледав малку порано, кога се бореа кој поскоро ќе го прифати телото на својот крал ? Сега сум напуштен, измамен и предаден на непријателите. Но ќе продолжам да одам дури и сам. Фрлете ме во реките и ѕверовите и на
оние племиња, од чиишто имиња се плашите. Јас ќе пронајдам такви, кои ќе го следат напуштениот од вас. Скитите и Бактријците ќе бидат со мене; оние, што неодамна ни беа непријатели, а сега се наши војници. За војсководецот е поарно да умре,
одошто да моли за нешто. Одете, вратете се дома, одете торжествувајќи, откако ќе
го напуштите вашиот крал ! Јас овде ќе најдам или чесна смрт, или победа, во којашто вие не верувате’.
3. Дури и тогаш ниеден војник не можел да изусти ни збор. Очекувајќи војсководците и пријателите да му кажат на кралот, дека тие, истоштени од рани и напори, од воената служба, не одбиваат, туку не можат повеќе да издржат. Но тие, здрвени од страв, гледале в земја. Тогаш, првин сам од себе се појавил некаков шум,
а потоа воздишка; малку по малку болката почнала послободно да се искажува; течеле толку многу солзи, што кај кралот гневот преминал во сочуствие, па иако сакал, и тој не можел да не заплаче. Најпосле, бидејќи целото собрание било расплакано, а другите се двоумеле, Којн се осмелил да се приближи до говорницата и да
даде знак дека сака да зборува. Кога војниците виделе дека си го симнува шлемот
од глава (а таков бил обичајот кога се зборува со кралот) почнале да го наговараат
да зборува од името на целата војска. Тогаш тој рекол: (Како тогаш и денес, Р.И.)
‘Нека бозите ги отклонат скверните мисли од нас. Ние навистина такви мисли немаме. Твоите војници го имаат истиот дух што секогаш го имале: да се оди
секогаш, каде што ти ќе заповедаш, да се бори, да се изложува на опасност и со нашата крв да се препорача твоето име на потомството. Затоа, ако настојуваш, ние и
без оружје, голи, обескрвени ќе одиме таму, каде што ти ќе посакаш, дури пред тебе. Но ако сакаш да го слушнеш вистинскиот глас на твоите војници, искажан во
крајна нужда, тогаш, те молам, ислушај ги благонаклоно оние, што најпостојано ги
слушале твоите заповеди и врховна власт и коишто ќе те следат секаде, каде што ти
ќе одиш. Сé што можеа да преземат смртните луѓе, ние го исполнивме. Нам, коишто изминавме земји и мориња, сé ние познато поарно одошто на месните жители.
Застанавме речиси на крајната граница на светот. Ти сега се подготвуваш да одиш
во друг свет и ја бараш Индија, којашто и на самите Инди не им е позната. Посакуваш да ги извлечеш од скривалиштата и леглата луѓето, што живеат меѓу ѕверови и
змии, за да осветлиш со својата победа повеќе земји, одошто сонцето ги гледа. Таквата замисла е достојна за твојот дух, но повисока од нашиот. Зашто твојата сила
секогаш ќе биде во подем, а нашата веќе е на крај. (Не Којн, туку Коин, без ј, Р.И.)
Погледни ги бескрвните тела, избодени со рани. Веќе и копјата отапеа, веќе
нема доволно ни оружје. Облековме персиска облека, зашто и не може веќе да се
облекува. Сосема се одродивме. Колкумина имаат оклопи ? Кој има коњ ? Заповедај да се испита колкумина ги следат сопствени робови, колку секому остана од
пленот ? Иако сме победници над сите, ние немаме ништо. Не страдаме од раскош
туку ги истрошивме и сите средства за војување. И сега ти, оваа преубава војска,
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гола ќе ја фрлиш пред ѕверовите ? Иако нивниот број варварите намерно го преувеличуваат, сепак јас и од лагата сфаќам дека тој број е голем. Ако е сигурно дека досега продиравме во Индија, тогаш таа област на југ е помалку пространа, ако ја покориме неа, ќе може да дојдеме до она море, за коешто природата сакала да биде
граница на човечките стремежи. Зошто заобиколно ја бараш славата, ако таа тие е
под рака ? Одовде исто така се излегува на Океанот. Ако не сакаш повеќе да скиташ, ние ќе дојдеме таму, каде што те води твојата судба. Јас повеќе сакам ова да го
зборувам со тебе, одошто со нив, без тебе; не за да ја придобијам војската што стои
овде околу, но за да го чуеш поскоро гласот на оние што зборуваат, одошто воздишки на оние што озборуваат’ “.
Македоците говореле на мајчин јазик, а таков бил Коин. А тогаш без коине.
Мајчиниот јазик бил варварски=пелазгиски=тн.словенски, кој немал врска
со римскиот поим варвари за непријатели. Тие употребувале латински.Тој бил само
од 3 век п.н.е. Бидејќи најомиленото дело „Илијада“ на коине било преведено дури
во 3 век п.н.е.,што важело за сé друго преведено, коине бил само после Александар.
„Штом Којн го завршил говорот, од секаде се кренал викот и плач на оние,
кои со здружен глас го наречувале Александар крал и татко и господар. Тогаш и
другите војсководци и првенци, особено постарите, кои поради возраста можеле
повеликодушно да бидат оправдани, и чијшто авторитет бил поголем, почнале да
го молат за истото.Тој ниту можел да ги скроти упорните,ниту да ги смири гневните.И така,без да донесе решение,се симнал од говорницата и заповедал да се затвори кралскиот шатор, забранил- никој да не влегува, освен редовните советници.
Два дена бил гневен; на третиот ден излегол и заповедал да се подигнат дванаесет жртвеници од сечен камен, како споменик за неговиот поход; исто така заповедал да се прошират утврдувањата на логорот и да се остават места за спиење,
пошироки од вообичаената големина на телото, за да го зголеми изгледот на сé, подготвувајќи лажен споменик за потомството. Оттука се вратил на веќе изминатиот
дел од патот и поставил логор кај реката Акесин. Таму, случајно, од болест умрел
Којн. Кралот ја оплакал неговата смрт, но сепак дофрлил дека Којн само пред неколку дена одржал таков говор, како да само тој сака да ја види Македонија. Флотата, што порано заповедал да се изгради, веќе стоела во водата. Во меѓувреме, Мемнон, како пополнување на коњицата довел од Тракија пет илјади коњаници, а
освен нив и седум илјади пешаци од Харпал, а донел и дваесет и пет илјади шлемови и штитови, украсени со злато и сребро. Откако ги разделил овие, кралот заповедал да се запали старото оружје. Имал намера со илјада кораби да дојде до Океанот, а Пор и Таксил, кои не биле многу сложни меѓу себе и одамна се мразеле, ги
оставил во нивното кралство, откако ги помирил со брачни врски; тие многу му помогнале во изградба на флотата. Исто така основал два града, од коишто едниот го
нарекол Никеја, а другожиот Букефал, посветувајќи го градот на споменот од името на коњот, што го загубил. Потоа заповедал по копно да го следат слоновите и
коњите. Тој се спуштил по реката, минувајќи дневно по четириесет стадии за да може војската повеќекратно да се расположи на погодни места.
4. Стигнале во областа, каде што реката Хидасп се слева со реката Акесин.
Оттаму таа тече во пределите на Сибите. Тие кажуваат дека нивните претци потекнуваат од војската на Херкул; дека биле оставени тука, зашто биле болни, и дека
се населиле во пределот, каде што се сега тие. Се облекуваат во кожи, а оружје им
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се тајгите; иако многу од грчките обичаи исчезнале, сепак се среќаваат траги, коишто укажуваат на нивно потекло. Одовде се искачил и отишол напред двеста и педесет стадии, ја опустошил областа и со опсада го зазел главниот град. Ова племе,
на брегот на реките, наспроти него поставило четириесет илјади пешаци; нив Александар, откако ја преминал реката, ги натерал во бегство и иако тие се затвориле
меѓу ѕидините на градот, тој ги покорил. Возрасните биле убиени, а останатите продадени како робје.Потоа почнал да освојува еден друг град, но бил одбиен од множество негови бранители; тука изгубил многумина од Македонците. Но бидејќи истрајувал во опсадата, граѓаните подметнале пожар во домовите и се запалиле заедно со децата и жените.Тие го разгорувале огнот, а непријателот го гаснел. Ова бил
нов вид војна; граѓаните го уривале својот град, а непријателите го спасувале. Еве
до каде војната ги менува природните закони. Во градот, цела останала само една
тврдина,во којашто Александар оставил една посада.(Не грчки туку хеленски, Р.И.)
Тој со кораб ја обиколил тврдината, зашто три реки, најголеми во цела Азија
освен Ганг, со своите бранови ја штитат тврдината. Од север дотекува Инд, а од југ
реката Акесин, којашто се соединува со Хидасп. На местото каде што се соединуваат овие две реки, се креваат бранови, слични на морските, но поради многуте калишта, што на некои места ги нанесува течението на реката, патот којшто се движеле
ги наведувал корабите во тесно корито. Затоа, бидејќи многубројни се судирале
меѓу себе и удирале час во носот, час во крмата на корабите, морнарите почнале да
ги креваат едрата. Но нивната работа ја отежнувал и стравот и преголемата брзина
на реката. Пред очите на сите потонале два поголеми кораби; оние што биле полесни, иако и тие тешко се управувале, сепак биле дотерани до брегот без оштетување. Самиот крал попаднал во најбрзите вирови, од коишто коработ толку се накривил, така што кормиларот веќе не можел да го управува. Кралот ја соблекол облеката и сакал да се фрли во реката, а пријателите пливале тука наблизу, зашто
било подеднакво опасно за него и да плива, но и да и остане на коработ. Тогаш со
огромен напор удрлиле со веслата, колку што можело да се стори тоа со човечка
сила, и го покренале коработ за да се измолкнат од брановите, што удирале еден во
друг. Би можело да се верува дека брановите се расцепуваат, а ширта се повлекува.
Најсетне коработ се извлекол од брановите, но не пристанал до брегот до најблискиот брод. Би поверувал дека тоа било војна со реката. Тогаш, откако поставил
жртвеници според бројот на реките и извршил жртвопринесување, го продолжил
патот уште за триесет стадии.
Оттаму дошле во областа на Оксидраките и Малијците, кои, иако обично војувале меѓу себе. Тогаш, поради опасноста, се здружиле. Тие имале под оружје деведесет илјади момци- пешаци, десет илјади коњаници и деведесет квадриги. Македонците, кои верувале дека веќе ги преминале сите опасности, кога разбрале дека
им престои нова војна со најдивите племиња на Индија, престрашени од ненадејната опасност, почналеда го преколнуваат кралот со бунтовни зборови, дека тој,
кога се префрлил во пределите отаде Ганг, сепак не ја завршиле војната туку само
ја променил; дека сега тие се фрлени пред диви племиња, со својата крв да му отворат нему пат кон Океанот; дека ги води отаде ѕвездите и сонцето и дека ги принудува да одат во места, коишто природата ги скрила од очите на смртниците; дека
се појавуваат нови непријатели со ново оружје, па дури и да ги разбијат и да ги натераат во бегство, каква награда ќе имаат за тоа ? Магла, темнина, вечна ноќ, што
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владее во длабините на морето, исполнето со јата ужасни ѕверови, неподвижна вода, во којашто природата не може да одржи никаков живот. Кралот се вознемирил
не толку од својата тука од загриженоста на војниците;свикал собрание и ги убедувал дека племињата, од коишто се плашат, не се воинствени, дека освен племиња,
ништо друго не им стои на патот да стигнат до крајот на светот и своите напори,
кога веќе поминале толкави пространства; дека тој се откажал од Ганг, зашто тие се
плашеле и од многуте други народи што се населиле од другата страна на оваа река; дека го скршнал патот во таа насока, од каде што со помалку опасност ќе постигнат еднаква слава; дека тој веќе го догледал Океанот, дека до нив веќе допира мирисот на морето; нека не му ја одземаат славата, што толку ја посакува; дека кога
ќе ги преминат границите на Херкул и Отецот Либер, со мали усилби ќе му обезбедат вечна слава на својот крал; нека му допуштат да се врати во Индија, а не да избега.
Сите, особено војниците, биле воодушевени. Така се покажало дека е полесно да се смири незадоволството, одошто да се предизвика. Никаде на друго место
не се чул таков бодар викот од војската, која барала да ги води под закрила на боговите и да си ја изедначи славата со оние, чии стапки ги следел. Радостен поради ваквите одобрувања, тој веднаш го кренал кон непријателот. Тоа биле најсилните индиски племиња и тие забрзано се подготвувале за војна. За водач бил избран од народот најдобриот маж од Оксидраките, докажан со својата храброт. Тој поставил
логор во подножјето на планината и нашироко распослал огнови, за да покаже дека
божем се побројни. Со непрестајни викотници и некаков нивен начин на дивјачки
повици, напразно се обидувале да ги застрашат Македонците, за да не заспијат. Веќе зазорувало, кога кралот, исполнет со самодоверба и надеж, заповедал војниците
да го земат оружјето и да влезат во бој. Но не се знае, дали од страв, или меѓу непријателот се јавило некакво несогласие, варварите одеднаш се разбегале; тие ги зазеле беспатните и недостапни планини; кралот попусто ги гонел нивните орди, но сепак не успеал да го плени нивниот воен товар.
Потоа дошле во градот на Оксидраките, каде што многумина пребегале, потпирајќи се подеднакво и на ѕидините почнал да се советува да не постави, или барем да ја одложи опсадата, зашто се нанесувало опасност за неговиот живот. Кралот го погледнал Демофонта (тој, имено, бил пророк) и му рекол: ‘Ако некој те прекине тебе, додека предаден на својата вештина не ја гледаш внатрешноста на
животните, не се сомневам дека тоа ќе ти биде непријатно и тешко’. А кога оној му
одговорил дека точно така ќе се случи, Александар му рекол: ‘Мислиш ли ти дека
оној, кој презема големи дела од суеверие, пред очи го има само црниот дроб од
овците ?’ И веднаш штом му одговорил, заповедал да се доближат скалите, па додека другите се двоумеле, тој прв се искачил на ѕидот. Обиколката на ѕидот била
тесна, а неговиот врв не бил покриен со запци, како на други места туку и го заградувала преминот. Поради ова, кралот повеќе бил залепен, отколку што стоел на работ, одбивајки ги со штитот стрелите, што паѓале од секаде; имено, тој бил напаѓан
од далеку, од кулите. Војниците не можеле да му помогнат, зашто биле опсипувани
одозгора со стрели.Конечно, чуството за срам ја победила големината на опасноста,
зашто согледувале дека со својата неодлучност всушност го предаваат кралот на
непријателот. Но во брзината, тие само ја попречувале помошта, зашто, додека
секој се натпреварувал кој попрво ќе се искачи, ги претовариле скалите; тие не из-
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држале и војниците почнале да паѓаат, а со тоа му ја одземале единствената надеж
на кралот; тој стоел пред очите на толку голема војска, но како да бил оставен сам.
5. Веќе му била изморена левата рака, со којашто го држел штитот за да се
заштити од удари, а пријателите му довикувале да скокне кај нив, бидејќи биле
застанати да го прифатат, кога тој се осмелил на една неверојатна, нечуена дотогаш
работа, одошто негова слава. Зашто тој со стрмоглав скок се фрлил во градот, полн
со непријатели, иако одвај можел да се надева дека така борејќи се сигурно ќе умре
и ќе биде одмазден, зашто и пред да се исправи, тој можел да биде нападнат и
фатен жив. Но случајно, тој така го урамнотежил телото, што паднал на нозе. И така исправен се впуштил во битка; судбината се погрижи да не биде опколен. Зашто,
близу до ѕидот, имало едно старо дрво и неговите гранки, полни со лисје, како нарочно да го заштитувале кралот; тој го прилепил телото од неговото широко стебло
за да не може да биде опколено и со штитот ги одбивал копјата, што од спротвната
страна биле насочувани кон него. Но, иако толкаво множество го напаѓало од далеку него еден, сепак никој не се осмелил да му пријде поблиску; стрелите повеќе паѓале во гранките, одошто во штитот. Наместо кралот, повеќе се борел гласот за славното име, а потоа и безнадлежноста, којашто секогаш е поттик за честита смрт. Но
кога непријателот нападнал одеднаш, тој со мечот одбил огромен број копја; камењата му го скршиле веќе шлемот, а од силниот напор колената му отежнале. И така, оние што стоеле најблиску до него, го нападнале непромислено и непретпазливо, а тој со мечот толку силно погодил двајца, така што тие мртви паданале пред
него. Потоа никој не ни помислил да му пријде поблиску; копјата и стрелите ги фрлале од далеку.
Изложен на толку удари, тој тешко го заштитувал веќе измореното тело, кога еден Инд така го погодил со стрела од два лакта (зашто, како што веќе кажавме,
Индите имале толку долги копја) така што и преку оклопот го погодил во десната
страна на градите. Погоден со оваа рана, изгубил многу крв, го фрлил оружјето, и
налик на човек што умира, бил толку ослабнат, што немал сила ни да ја истргне
стрелата. И така, оној што ја фрлил стрелата, радосно се стрчал да му го оплени телото. Овој, кога сетил дека варварот ги ставил рацете на неговото тело, поттикнат
од крајно страмната положба, малку си ја повратил снагата, го истргнал ножот и го
зарил во незаштотените гради на непријателот. Околу кралот лежеле веќе три тела,
а другите, стаписани, стоеле далеку.Александар,пред да го изгуби последниот здив,
за што борејќи се веќе умирал, се обидел со помош на штитот да се покрени, но бидејќи немал сила за тоа, со десната рака се фатил за гранката и се обидел да стане.
Но и тоа не можел и повторно паднал на колена, предизвикувајќи го со раката непријателот, ако може некој да се осмели да му пријде.
Најсетне Певкест од другата страна на градот, откако ги разбил оние што го
заштитувале ѕидот, следејќи ги трагите, му дошол на помош на кралот. Александар,
кога го видел него, помислил дека тој не му носи утеха за животот туку за смртта и
затоа го спуштил истоштеното тело на штитот. Потоа пристигнал и Тимај, а малку
потоа и Леонат, комушто му помогнал Аристон. Индите, кога разбрале дека кралот
се наоѓа меѓу ѕидините, ги напуштиле останатите и притрчале кај него за да го заштитат. Тимај загинал во оваа славна битка, откако бил ранет на три места, со штитот се бранел не само себеси туку и кралот.Леонат,додека ги одбивал варварите кои
жестоко напаѓале, тешко бил погоден во вратот и полумртов паднал под нозете на
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кралот. И Певкест, веќе истоштен од раните, го испуштил штитот; последна надеж
им бил Аристон. Тој, исто така ранет, повеќе не можел да ја држи големата сила на
непријателот. Во меѓувреме, сред Македонците се пренел глас дека кралот загинал. Можеби некои други ваквата вест би ги престрашила, но за Македонците тоа
било поттик. Зашто тоаш тие заборавиле на секаква опасност и со секира го пробиле ѕидот, направиле премин и навлегле во градот; погубиле, многумина Инди, што
се осмелиле да се борат против нив. Не поштеделе ни старци, ни жени ни деца;
кого и да сретнеле, верувале дека токму тој го ранил кралот.Најпосле,со истребувањето на непријателот го задоволиле својот гнев. Клитарх и Тимоген ни сведочат
дека Птоломај, кој подоцна станал крал, не учествувал во оваа битка. Но тој, за да
не си ја намали славата кај потомството,тврдел дека и тој учествувал, но бил пратен
во извидница. Толкава била небрежноста на оние што ги оставиле старите записи
за ова, или можеби порокот рамен на ова- лесноверноста.
Кралот бил пренесен во шаторот и лекарите го пресекле дрвото од стрелата
што била забодена во телото така, да не се размери шилецот. Потоа, кога му го разголиле телото, забележале дека со стрелата влегле и запци, коишто не можеле да се
извадат поинаку, освен со рез да се зголеми раната; но се плашеле дека при сечењето ќе предизвикат поток крв, зашто се чинело дека стрелата е многу голема и дека
продрела дури до цревата. Критобул, кој бил најдобар од лекарите, престрашен во
толку голема опадност, стравувал и да ги допре рацете на кралот, за да не падне вината за неуспешниот исход од лекувањето врз негова глава. Кралот, кога видел него
расплакан, уплашен и речиси и бескрвен од возбуда, рекол: ‘Што чекаш уште, зошто не ме ослободиш, кога инаку ќе умрам од оваа болка ?’ Критобул или веќе навистина престанал да се плаши или само се преправал, но почнал да го убедува кралот да допушти да го врзат, додека му го извадат шилецот, зашто и секое лесно
движење на телото можело да биде штетно. Кралот му одговорил дека нема потреба да го врзуваат, и како што му било препрачано, го држел телото неподвижно.
Кога пошироко ја отворил раната и го извадил шилецот, почнало да тече крв; кралот почнал да ја губи силата, магла му се разлејала пред очи и тој лежел како мртовец. Крвта напразно ја запирале лекарите. Тогаш се слушнал викот и плач од пријателите, зашто тие поверувале дека кралот веќе е мртов. Конечно крвта запрела;
тој малку по малку се соземал и почнал да ги распознава оние што стоеле околу него.Целиот тој ден и следната ноќ војската под оружје стоела пред кралскиот шатор;
сите признавале дека живеат со здивот на него еден и не си разотишле сé додека не
разбрале дека кралот малку заспал. Тогаш тие целиот логор го известиле за надежта во неговиот спас.
6. Седум дена ја лечеле раната на кралот и додека сé уште резот не бил зараснат, слушнал дека меѓу варварите се раширил глас дека тој е мртов. Тогаш заповедал да состават два кораби и во средината да постават шатор што ќе биде видлив
од сите страни и од него да се покаже на оние, коишто верувале дека тој загинал.
Кога го виделе жителите на градот, се покажало дека веста за неговата смрт е лажна и тие изгубиле секоја надеж. На седмиот ден тој отпловил по реката, водејќи го
коработ на мало растојание од флотата, за да не можат ударите од веслата да го попречат да му го пружи толку нужниот одмор на неговото сé уште истоштено тело.
На четвртиот ден од пловидбата стигнал во една напуштена област, но само од жителите, зашто таму имало во изобиле жито и добиток. Ова место му се допаднало
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да си почине и тој и војниците. Имало обичај, првенците од пријателите и телохранителите, секогаш кога кралот е болен, да лежат пред кралскиот шатор. Придружувајќи се на овој обичај и тогаш исто така сите влеге во неговата спална. Тој се вознемирил бидејќи сите истовремено влегле, ги запрашал, да не сакаат да му соопштат некоја новост за некое ново доаѓање на непријателот. А Кратер, кому што му
било доверено да му ја пренесе молбата од пријатлите, му рекол:
‘Зарем веруваш дека ние ќе бидеме повеќе загрижени за доаѓањето на непријателот, одошто за твоето здравје, за коешто ти воопшто и не водиш сметка ?
Колкугоде народи и да се заверат против нас, нека сиот свет се исполни со оружје,
нека ги покријат морињата со кораби, нека доведат невидени ѕверови, ние сепак со
тебе ќе бидеме непобедиви. Но кој од боговите ќе може да ни вети дека овој столб
до ѕвездите на Македонија ќе биде долговечен, ако ти самиот толку страотно го излагаш твоето тело на очевидна опасност ? Забораваш ли дека со тоа ги навлекуваш
во пропаст и животите на толку многу твои сограѓани ? Зашто кој може да те надживее тебе, или да го посакува тоа ? Дојдовме довде, следејќи ги твојата заповед и
величие; одовде без тебе никој нема да се врати кај своите Пенати47. Зашто, да се
бориме сé уште со Дареј за кралството на Персида, никој, и да сака, не би можел да
се восхитува на твојата голема храброст во секоја опасност. Имено, кога се изедначени опасноста и добивката, ако сé успешно се заврши,наградата е поголема,но ако
исходот е неуспешен, тогаш барам утехата е поголема. Кој, не само од твоите војници туку и граѓаните од кое било варварско племе би поднел, со товоја глава да се
купи едно непознато село, ако го познаваш твоето величие ? Душата ни се грози
кога ќе помислиме на она, што неодамна го видовме. Се плашам и да зборувам, дека, да не те сочуваше милостивата кон нас судбина, рацете на непријателот ќе го
допреа како плен твоето непобедиво тело. Ќе бевме исто толку предавници и одметници. Бидејќи не можевме да те следиме. Ќе требаше да ги опетниш со срам сите свои војници, и никој не ќе можеше да го испере срамот што не успал да не го
допушти тоа.
Те молам, допушти ни поинаку да бидеме ништожни пред тебе. Ќе одиме,
каде и ни заповедаш. Бараме опасности и недостојни битки за нас, но ти чувај се за
она, што е достојно за твоето величие. Славата, стекната со недостојни противници, бргу се заборава, а нема ништо недостојно, одошто да ја уништиш неа таму,
каде што не би требало ни да се пројавува’.
Речиси истото го зборувал и Птоломај и останатите. Сите во еден глас, плачејќи, го молеле конечно да тури крај на незаситната желба за слава и да го поштеди својот, т.е. општиот спас.На кралот му била љубовта на пријателите и им заповедал да седнат. Продолжувајќи го разговорот, тој им рекол: ‘Најверни и најмили
пријатели, ви благодарам не само за тоа што денес моето здравје го ставате пред
сопственото туку и затоа што уште од почетокот на војната не пропуштивте да ми
дадете залог и доказ за вашата благонаклоност кон мене; затоа, мора да се признае
дека никогаш досега животот не мил толку мил, колку сега, кога стана таков, што
долго да можам да ужувам во него со вас. Впрочем, не се исти чуствата на оние кои
сакаат да умрат за мене, и моите, зашто сметам дека оваа ваша наклоност сум ја заслужил со мојата доблест. Вие посакувате долго време да добивата награди од ме47

Богови на домашното огниште. Дополна: Пенати=пена та/ти, в-н.т, Апен-ин-и; Пир-ин=Пиринеји.
И името Ибер за Ибериски Полуостров бил со потекло на истиот народ, кој живеел и во Мала Азија.
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не, можеби непрестајно, а јас се ценам себеси не според должината на времето туку
според величинсата на славата.
Јас можев да бидам задоволен со татковинското наследство во пределите на
Македонија и да си живеам во мир и во бездејствие да ја очекувам мрачната и бесловесна старост, иако бесдејствените луѓе воопшто не си ја коваат самите својата
судбина, па додека сметаат дека единствената среќа е долготрајниот живот, често
жестоката смрт ги зема.А јас,бидејќи не ги бројам годините туку моите победи, ако
добро ги проценам даровите на мојата судба, долго сум живеел. Почнувајќи од Македонија, јас сега ја имам власта над Грција, ги покорив Тракија и Илирите; владеам над Трибалите и Медијците, ја посакувам Азија од Хелеспонт до Црвеното Море; веќе не сум далеку ни од крајот на светот, кон кого, кога појдов, одлучив да откријам еден друг свет за мене. За еден час ја преминав од пределите на Азија во пределите на Европа. Ги победив овие области во деветтата година од моето владеење и дваесет и осмата година од мојот живот. Ви се чини ли дека сега јас можам да
се откажам од патот кон славата, на којашто единствено и се посветив ? Јас навистина нема да се откажам од неа; каде и да се борам, ќе верувам дека сум во борилиште на светот. Ќе прославам непознати места, на сите народи, ќе им ги отворам
земјите што природата далеку ги скрила. Убаво е да да се умре вршејќи вакви дела,
ако судбината така сака. Јас сум роден од такво семе, што треба поскоро да сакам
еден живот исполнет со подвизи, одошто долготраен.
Ве преколнувам, мислите на тоа дека дојдовме во земја, каде што по храброст најславно е името на една жена. Колку градови основа Семирамида, колку народи покори таа ? Какви потфати изврши ! Ние сé уште не сме се израмниле по слава со оваа жена, а веќе сме заситени од славата. Боговите нека ни се на помош, ни
престојат уште поголеми подвизи.Наши ќе бидат и оние предели, до кои сé уште не
сме допреле само така, ако ништо не потценуваме, во кое има место за поголема
слава. Вие само направете ме безбеден од внатрешни измами и заговори од моите
блиски, а јас тогаш без страв ќе војувам и со Марс. Филип беше побезбеден во битка, одошто во театарот; секогаш ги одбегнуваше рацете на непријателите, а немаше сила да избега од рацете на своите.Ако само си приспомните за крајот и на многу други кралеви, ќе заклучите дека повеќето биле убиени од своите, одошто од непријателите. Но бидејќи сега ми се пружа можност да ги извршам она, што сум го
намислил, најголем плод на моите напори и дела ќе биде ако мајка ми Олимпијада,
кога ќе замине од животот, да биде посветена во бесмртност. Ако можам, јас сам ќе
го сторам тоа, но доколку судбината порано не земе, спомнете си дека ова сум ви
го оставил како завет’. Тогаш ги распуштил пријателите и повеќе денови се задржал во тој логор. (Марс=Арес, Р.И.)
7. Додека ова се случувало во Индија, грчките војници, неодамна доведени
од кралот во колонијата околу Бактра, се одметнале не толку од Александар туку
од страв дека ќе бидат казнети што се раскарале меѓу себе. Тие погубиле некои повидни свои сонародници и намеравале да земат оружје, да ја заземат тврдината во
Бактра, којашто случајно не била добро чувана, и да ги натераат варварите да се сојузат со нив. Нивниот водач бил Атенодор, кој си го земал и името крал на оние, кај
кои имал авторитет. Некој си Бикон, кој бил негов сонародник, но непријателски
расположен кон него, како кон соперник, му подготвувал заговор и кога бил повикан на една гозба, со некој си Бактриец Бокс, за време на пирот- го убил. На след-
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ниот ден било свикано собрание,на коешто Бикон го убедил множеството дека Атенодор е тој, што нему му подготвувал заговор. Но на некои им било сомнителна изамата на Бикон. А сомнежот постепено почнал да се раѓа и кај многумина. Грчките
војници се вооружале и сакале да го убијат Бикона, ако им се даде можност за тоа.
Но нивните првенци го смириле гневот на топлата. Спасен од опасноста, иако не се
надевал на тоа, нешто подоцна тој сковал заговор и против своите спасители. Кога
тие го разбрале тоа, го фатиле и него и Бокс. Требало Бокс да биде убиен веднаш, а
Бикон првин да биде изложен на маки, па потоа да биде погубен. Веќе справите за
измачување се доближувале до неговото тело, кога грчките војници, не се знае поради која причина, како споулавени се стрчале по оружјето. Кога се слушнал нивниот викот, оние на коишто им било заповедано да го измачуваат Бикона, го пуштиле, плашејќи се дека викот на толпата е да се спречи измачувањето. Овој, каков
што бил гол, пребегал кај Грците. Бедниот изглед на овој, што бил осуден на измачување, неочекувано го сменил расположението кај нив и тие заповедале да биде
пуштен. Два пати спасен на овој начин, тој, заедно со останатите, кои ги напуштиле
колониите што кралот им ги доделил, се вратил во татковината. Ова се случувало
околу Бактра и пределите на Скитија“.
Во Атина именките се правеле со в-н-т:Ватина-Натина-Татина, а Атина била
татина=т (та=таа) Атина.Со неа имал врска Атенодор=Атено Дор. Ама и Бикон, оти
Биков-Бикон-Бикот, само на варварски=пелазгиски=тн.Платонов=тн.словенски.
„Во меѓувреме кај кралот дошле пратениците од две племиња, за коишто порано беше кажано. Сите дошле со коли, биле со извонредна висока става и украсена облека. Платнената облека била извезена со злато и порфир. Тие му соопштиле
на кралот дека му се предаваат себе си и градовите и племињата;дека тие за прв пат
на негова доверба и власт ја предаваат и својата слобода, којашто била неповредена
долги времиња и дека тоа го прават по наговор ма боговите, а не од страв, бидејќи
доброволно го прифаќаат јаремот, иако воените сили им се негибнати. Кралот го
свикал советот и ги примил под свое покровителство, им намнетал данок, колкав
што обете племиња им плаќале на Арахосиите. Освен тоа им побарал две илјади и
петстотини коњаници. Варварите покорно извршувале сé. Потоа на гозба ги поканил пратениците и кралчињата и заповедал да се подготви мир. Поставени биле сто
златни легла на мали растојанија. Леглата биле послани со покривки од злато и порфир; на оваа гозба се покажало сé она, што претставувало расипаност и раскош кај
Персијците, а кај Македонците подражавањето на новините, со што биле смешани
пороците на двата народа.
На гозбата бил присутен и Атињанинот Диоксип,прочуен борец со тупаници
и поради својата исклучителна вештина и сила, многу познат и мил на кралот. Завидливците и злобниците велеле и на шега, но и на вистина, дека со војската оди и
едно бесполезно, дебело животно;додека тие оделе во битка тој, измачкан со масло,
го подготвувал својот стомак за гозба. Истото ова почнал да му го префрла веќе пијаниот Македонец Хорат и почнал од него да бара, ако е маж, следниот ден да се
бори со него; на крај, кралот ќе пресуди или за неговата непромисленост или за неспособноста на борачот. Диоксип презриво ја исмејал воинствената жестокост на
Хората и го прифатил предлогот. Следниот ден, бидејќи тие сакале борбата да биде
жестока, а кралот не можел да ги спречи, допуштил да го прават она, што се договориле. Се собрале големо множество војска, меѓу кои имало и Грци, кои биле на-
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клонети кон Диоксип. Македонецот целосно се вооружал, земал златен штит и копјето, што го наречуваат сариса, го држел во левата рака, а со десната рака држел
друго копје, се опашал со меч, како да се бори со повеќемина. Диоксип блештел од
маслото, овенчан, во левата рака држел пунски плашт, а во десната цврста тојага со
јазли. Сите биле напрегнати од очекување, зашто се чинело дека е лудост, а не непромисленост, гол маж да се бори со вооружуван до заби“. (Сариса=сариса, Р.И.)
Се говори за Хорат=х ора т; Хорат + в = Хорват=х орват=о рват=борат. А авторот вели: „почнал од него да бара, ако е маж, следниот ден дас се бори со него“.
„Значи, Македонецот, убеден дека не може да биде убиен од далеку, го фрлил копјето, што Диоксип со малонаведнување на телото го избгнал и пред оној да
ја префрли сарисата во десната рака, скокнал и со тојогата ја преполовил.Откако ги
изгубил двете копја, Македонецот почнал да го истргне мечот. Додека овој бил зафатен со ова, Диоксип одненадеж го сопнал и го турнал на земја, му го грабнал мечот и му ја ставил ногата на вратот;тогаш замавнал со тојогата и ќе го убиел со неа,
да не го спречил кралот. Исходот од оваа борба предизвикал жалост за Македонците и кај кралот, најмногу поради тоа што туку биле присутни и варвари. Имено,
Александар се плашел дека прославената храброст на Македонците ќе биде изложена на потсмев. Затоа почнал да ги прислушкува озборувањата на завидливите.
По неколку дена, за време на гозбата, намерно биле изоставени златните чаши и
слугите приоѓале кон кралот, како тие да ги изгубиле чашите, што самите ги тргнале. Но честопати помалку истрајност има во срамот, одошто во грешката. Диоксип
не можел да го поднесе погледот, вперен во него, со кој бил означен како крадец.
Кога ја напуштил гозбата, му напишал писмо на кралот и се заклал со меч. Кралот
тешко ја поднел неговата смрт и сметал дека таа е сведок на гнев, а не на покајание,
особено кога се покажала прекумерната радост на заповедниците.
8. Пратениците на Индите биле пуштени дома, но по неколку дена се вратиле со дарови. Тие довеле триста коњи и илјада и триесет коли, што ги влечеле четворопрези, нешто платнена облека, илјада индиски штита и сто таленти од бело
железо, лавови со ретка големина и тигри, обата вида животни припитомени, кожи
од огромни гуштери и оклопи од желки. Потоа кралот му заповедал на Кратера да
ги одведе четите недалеку од реката по којашто тој намеравал да плови, а оние, кои
обично го придружувале, ги качил на кораби и по реката ги пуштил кон пределите
на Малијците. Оттаму дошол кај Сабарките, силно индиско племе, каде што управувал народот, а не кралеви. Тие имале шеесет илјади пешаци и шест илјади коњаници; оваа војска ја следеле петстотини коли. Тие избрале тројца водачи со докажана храброст во војна. Оние, што биле по полињата, најблизу до реката (зашто тие
имале многу села, но најмногу покрај брегот) кога ја виделе реката до каде што може да се гледа, целата посада со кораби и многуилјадно сјајно оружје, престрашени
поверувале дека сега во нов вид им доаѓа војска од богови и некој друг Отец Либер,
чиешто име било славно кај овие племиња. Нивните престрашени уши се исполниле час со викот од војници,час од ударите на веслата и разни гласови на морнарите,
коишто меѓусебно се бодреле. Сите дотрчале кај оние што биле под оружје, викајќи
дека е лудост да се војува со богови, дека не можат ни да се избројат корабите на
коишто доаѓаат непобедиви мажи. Тие во својата војска внушиле толкав страв, така
што веднаш пратиле пратеници за да му кажат дека племето се предава.
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Кога и овие ги прифатил во своја милост, на четвртиот ден стигнал кај другите племиња. Тие не биле ништо похрабри од останатите. И така, откако и тука
основал град, што заповедал да се нарече Александрија, навлегол во пределите на
оние, кои се наречуваат Мусиканци. Тука дознал за сатрапот Териолт, кого што го
бил поставил да управува со Парапанисадите, но тие го обвинувале дека со нив постапува алчно и високомерно; затоа тој заповедал да биде убиен. Оксиарт, кој бил
управител на Бактријците, не само што бил оправдан туку во знак на љубов бил обдарен да управува врз пошироки предели. Потоа, откако под своја власт ги ставил
Мусиканците, им оставил еден одбрамбен одред како заштита. Оттаму дошол кај
Прајстите, кои исто така биле индиско племе. Крал им бил Портикан, кој со голема
чета сонардоници се затворил во утврдениот град. Александар го освоил градот и
на третиот ден откако ја почнал опсадата, Портикан пребегал во тврдината и пратил пратеници кај кралот со услови за предавање;но пред тие да стигнат кај кралот,
двете кули со огромен тресок се урнале и низ нивните урнатини војниците влегле
во тврдината; кога таа била заземена, Портикан, борејќи се со малкумина загинал.
Значи, откако ја разурнал тврдината, навлегол во пределите на кралот Самб;
примил во своја милост многу градови, а најцврстиот град го зазел со подземен проод. Но ваварите кои биле неискусни во военото дело, војниците им се сториле како чудовишта, зашто воружени излегувале од земјата среде градот, без да остават
никаква трага дека копале нешто пред тоа. Клитарх сведочи дека во таа област биле
убиени осумдесет илјади Инди, а многу пленици биле продадени како робје. Мусиканците повторно се одметнувале и за да ги покори нив, бил испратен Питон; тој го
заробил првенецот на племето, кој бил и поттикнувач на одметнувањето и го довел
кај кралот. Александар го заковал на крст и повторно се упатил кон реката, зашто
заповедал таму да чека флотата.Потоа, по реката, на четвртиот ден, стигнал до еден
град, којшто се наоѓал во кралството Самб. Тие малку време пред тоа му се предале, но граѓаните ја отфрлиле неговата власт и ги затвориле портите на градот. Кралот ја потценил нивната малубројност и заповедал петстотини Агријанци да се приближат до ѕидините и постепено отстапувајќи, да го намамат непријателот надвор
од ѕидините, а тој после ќе ги гони, зашто верувал дека тие ќе бегаат. Агријанците
направиле како што им било заповедано, но откако ги раздразниле непријателите,
самите се дале во бегство;варварите, гонејќи ги нив, наишле на други, меѓу кои бил
и самиот крал. Битката била обновена и тука загинале три илјади и шестотини варвари, а илјада биле заробени; останатите се затвориле меѓу ѕидините на градот. Но
победата не била толку пријатна како што се чинело на прв поглед; таква била поради исходот; зашто варварите ги премачкувале мечовите со отров. Така, ранетитие
веднаш умирале, а лекарите не можеле да изнајдат што е причината за толку брзата
смрт, зашто дури и лесните рани биле неизлечиви. Варварите пак се надевале дека
можат да го фатат непретпазливиот и непромислен крал. Но тој случајно, иако се
борел меѓу најхрабрите, негибнат излегол од битката.
Птоломај, пак, кој бил лесно ранет во левото рамо, повеќе застрашен од опасноста, одошто од раната, многу го загрижил кралот. Тој бил крвно врзан со него, а
некои верувале и дека е син на Филипа, зашто се смета за сигурно дека е роден од
негова наложница. Тој бил телохранител и многу храбар борец, повелик и пославен
во мир, одошто во војна поради умереното граѓанско дејствување; особено бил великодушен, лесен за пристап, и во него немало ништо од кралско високомерност.
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Затоа не е сигурно, кому му бил помил, на кралот или на народот. Токму тогаш тој
го почуствувал расположението на своите сонароници толку силно, така што се чинело дека во таа опасност Македонците ја претскажале неговата судба, со којашто
подоцна се прославил. Зашто тие подеднакво биле загрижени за Птоломај, како и за
кралот. Кралот, истоштен од битката и од гржата, седел со Птоломај; дури заповедал тука да му се донесат и леглото, на коешто спиел. Штом се спрострел на него
паднал во длабок сон. Кога се разбудил, рекол дека на сон видел лик на змеј, кој во
устата држел една тревка, за којашто му кажал дека е лек против отров; уште рекол
дека ќе ја препознае бојата на тревата, ако некој ја пронајде. Многумина ја барале и
најсетне ја нашле и ја ставиле на раната. Болката веднаш престанала и за кусо време околу раната се појавила краста. А варварите, иако првиот успех ги подлажал,
сепак се предале и себе си и градот. (Змејот, змија, чиј отров се лечи со трева, Р.И.)
Оттаму стигнале до соседното племе Паталии. Крал им бил Мојрис, кој го
напуштил градот и избегал во планините. Александар го освоил градот и ги опустошил полињата. Оттаму одвел голем плен, крупен и ситен добиток, а нашле и големо количество жито. Земале водачи кои ја познавале реката и допловиле до еден
остров, којшто како да изнуркал од средината на речното корито.
9. Овде бил принуден да остане подолго време, зашто водачите, бидејќи не
биле добро чувани, избегале. Пратиле да најдат други, но бидејќи такви не нашле,
упорната желба да го види Океанот и да дојде до крајот на светот го натерале својот живот и спасот на толку многу храбри луѓе без познавање на овласта, да го препушти на непознатата река. Значи, тие пловеле но воопшто не знаеле каде ќе стигнат. Само несигурно, наслепо нагаѓале колку се далеку од морето, кои племиња се
населени таму, колку е мирно устието на реката, дали можат да поминат воени кораби. Единствената утеха за безрасудноста им била непрестајната среќа. Веќе биле
поминале триста стадии, кога крмарите му соопштиле на кралот дека го препознаваат морскиот воздух и дека им се чини оти морето не е далеку. Тој се израдувал и
почнал да ги бодри веслачите да налегнат на веслата, дека тука е крајот на напорите што сите во своите молитви ги посакуваат, дека веќе ништо не им недостасува
да ја здобијат својата слава, ништо не може да попречи на нивната храброст; без
никаква воена опасност и без крв го освојуваат целиот свет; дека ни природата не
може да оди понатаму; дека за кусо време ќе го видат она, што можат да го бидат
само бесмртниците.
Сепак на мал кораб испратил неколкумина до брегот, за да фатат некои дивјаци, што тука скитаат, надевајќи се дека од нив ќе дознае нешто за земјата. Тие
пребарале сé; најсетне откриле скриени кораби. Кога се распрашале колку е далеку
морето, им било одговорено дека тие дури и не се слушнале занекакво море, но дека за три дена може да се стигне до една солена вода, што ја расипува слатката. Разбрале дека овие луѓе така го наречуваат морето, зашто не ја познаваат неговата природа. И така веслачите со огромна радост завеслале и секој ден, како кај секого
надежта била поголема, така се зголемувало и нивното воодушевување. На третиот
ден веќе се приближувале кон морето, коешто малку побавно, со благ наплив ги
мешало своите бранови со оние од реката.Тогаш тие допловиле до еден друг остров
во реката, зашто напливот на брановите им пречел, ја пристанале флотата и се распрснале да бараат храна, сиурно во својата судба и не знаејќи што ќе ги снајде.
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Било околу третиот час, кога во определено време Океанот почнал со бучава
да се надига и да ја враќа назад реката. Таа првин се опирала, но потоа, жестоко удирана, со посилен напор, отколку што обично тече по своето речно корито, се спротиставувала. На луѓето не им била позната природата на Океанот и им се чинело
дека гледаат чудовиште и божја бес. Морето продолжило да се покрева и да се разлева по полињата,коишто пред тоа биле суви;ги подигнало корабите и целата флота
веќе била расфрлена, што биле поставени на брегот, исплашени од неочекуваното
зло, од секаде се стрчале кон корабите. Во таа мешаница, брзањето ги задржувало.
Едни со копјата ги подбунтувале чуновите, а другите што седеле, не можеле да ги
поместат веслата. Некои во брзањето да отполоват, не ги дочекувале оние што требало да бидат заедно со нив; бавно и тешко ги покренувале повредените и непослушни кораби. Другите кораби не можеле да ги прифатат луѓето кои безрасудно се
нафрлале на нив, па и множеството, но и недостатокот од луѓе, подеднакво ги задржувале оние, што брзале. Некои викале да се чека, други да се оди; никако не можело да се договорат што треба да се прави. Сето тоа оневозможувало ни да се види, ни да се слушне она што се заповедало да се прави. Крмарите немале ни сила и
нивниот глас не можел да се слушне во мешаницата; исплашените и растурени луѓе
не можеле да го исполнат она што им го препорачувале. Корабите почнале да се судираат, едни на други да си ги кршат веслата; некои почнале да влегуваат во чуновите, што биле на други. Секој би помислил дека тоа не плови флота на една војска
туку дека се разгорела морска битка меѓу две војски. Носовите на корабите се судирале со крмите; биле притисинувани од оние зад нив, а тие им пречеле на оние, што
биле пред нив. Гневот на луѓето што се карале меѓу себе преминал веќе во тепачка.
Приливот веќе ги поплавил сите полиња околу реката; се појавиле само ритчиња, како мали острови, кон кои исплашените луѓе, откако ги напуштиле корабите, брзале да допливаат. Растурената флота делумно стоела на многу длабока вода,
каде што пред тоа била долина, делумно заринкала во плитко место, каде што брановите ја прекриле нерамната почва, кога одеднаш ги снашлол ужас, поголем од
претходниот. Морето сега почнало со голема бука да си ги повлекува водите и земјата,што малку пред тоа била покриена со длабока вода, повторно се појавила. Напуштените кораби почнале да се превртуваат и да легнуваат, едни со носовите, други на боковите.Полињата биле покриени со воениот товар и со делови од скршени
штици и весла. Војниците не се осмелувале да излезат на копното, ниту да останат
на корабите; непрестајно очекувале да ги снајде нешто уште пострашно. Одвај верувале дека го виделе она, што го претрпеле; на суво- корабите, а во реката- море.И
ова не било крај на неволјите. Тие не знаеле дека морето наскоро повторно и ќе се
врати и ќе ги подигне корабите; очекувале глад и сé најстрашно. Освен тоа, по брегот скитале животни, што ги исфрлиле брановите.
Веќе се наближувала ноќта, а кралот, поради овие тешкотии, изгубил надеж
за спас. Но ни овие грижи не го скршиле неговиот непобедив дух; тој цела ноќ преседел на стража и испратил коњаници до устието на реката, за да јават кога ќе насетат дека морето повторно се наткрева. Исто така заповедал да се поправат оштетените кораби, а превртените да се исправат; сите да бидат поготвени и препазливи,
кога морето повторно ќе ја поплави земјата. Целата таа ноќ останал буден и ја бодрел војската. Војниците бргу се вратиле и соопштиле дека приливот надоаѓа. Морето првин почнало со мали бранови да заплискува и да ги покрева корабите, а по-
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тоа ги поплавило полињата и ја покренало целата флота. Низ сиот брег одекнувале
весели извици на војниците и морнарите, кои со неизмерна радост го славеле неочекуваниот спас.Зачудено се прашувале од каде одеднаш морето се повратило, каде се повлекло претходниот ден, каква е природата на оваа стихија, која час се противи, час се потчинува на законите на времето. Од она што се случувало, кралот заклучил дека по раѓањето на сонцето, времето си е стабилно. За да го престави приливот, тој на полноќ отпловил по реката со неколку кораби. Кога стигнал до устието,навлегол четириесет стадии во морето; најпосле, исполнувајќи го заветот, принесол жрви на боговите-покровители на морето и на областа и се вратил кај флотата.
10. Оттука флотата отпловила спротивно на течението на реката и на другиот ден допловиле недалеку од едно солено езеро. Природата на ова езеро измамила многумина; кога, незнаејќи какво е, влегле во водата, по телото им се појавиле красти и оваа заразна болест се проширила и на другите. Лек за ова било маслото. Потоа Леонат бил испратен напред, за да се ископаат бунари на патот, кадешто
требало Александар по копно да ја води војската; бидејќи областа била сува, тој со
војската застанал, за да ја чека пролетта. Во меѓувреме, основал и повеќе градови.
На Неарх и Онесикрит, кои биле искусни во морепловството им заповедал да ги одвлечат најцврстите кораби во Океанот и да пловат по него, сé дури е безопасно, за
да ја запознаат природата на морето;тие можат да се спуштат или по истат река,или
по Еуфрат, кога ќе посакаат да се враат кај нив. Бидејќи зимата станувала поблага,
тој ги запалил корабите,за кои се чинело дека се неупотребливи и по копно ја водел
војската. Со девет прекини, дошол до областа на Арабите, а од таму, за исто толку
време, во областа на Кедрусиите. Овој слободен народ, откако се договорил на собрание, се предал, но ним им било заповедано да обезбедат само храна и ништо не
им било одземено. Оттаму, на петтиот ден стигнал до една река, којашто жителите
ја наречуваат Араб. Оваа област била пустинска и безводна; кога ја преминал неа,
дошол как Ориотите. Тука, поголемиот дел од војската му ја предал на Хефајстион,
а лесновооружената ја поделил со Птоломај и Леонат. Овие три војски истовремено
ги ограбувале Индите; Птоломај земал голем плен од приморските градови, а кралот и од друга страна Леонат ги палеле останатите предели. Во оваа област исто така
Александар основал град, во којшто биле населени Арахосиите. Оттаму стигнале
кај примпорските Инди. Тие држат широка и пуста област и воопшто немаат никакви трговски врски со соседите.Природната осаменост ги здивила нивните нескротливи харакери; имале долги нокти, зашто никогаш не ги сечат; косите им биле нечешлани и нестржени. Колибите ги граделе од школки и друг отпад од морето; се
покривале со кожи од ѕверови; се хранеле со риба, сушена на сонце и со месо од
поголеми морски животни.
Бидејќи храната им била веќе истрошена, Македонците првин почуствувале
недостиг, а потоа и глад, па почнале да јадат корени од палми, зашто само тоа дрво
растело.Но кога ја снемало и оваа храна, почнале да го колат добитокот, па коњите.
Кога веќе немало на што да го носат воениот товар, почнале да го горат пленот од
непријателот, поради кој ги поминале крајните граници на Истокот. После гладта,
се појавиле и болести; зашто, поради новиот вкус на нездравата храна, а покрај тоа
и поради напорот од патот и ослабениот дух, болестите се ширеле и тие не можеле
ниту да останат тука, ниту да одат понатаму. Ако останеле, ќе ги измачувала глад;
ако оделе понатаму, ќе се ширеле болестите.Така, по полињата имало спружени по-
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веќемина полуживи, одошто трупови.Дури ни оние, кои биле полесно болни, не можеле да го продолжат патот; војската грабела напред, зашто поединци верувале дека единствена надеж да се спасат е колку што можат побргу да изодат повеќе пат“.
Александар основал градови и ги населувал.Просторите биле бедни, за глад.
„Оние што отпаднале, молеле и познати и непознати да им помогнат. Но немало добиток да го качат, а војниците одвај го држеле оружјето и пред очи им биле само неволјите што им се заканувале. Иако често викале по нив да се вратат, тие
не се задржувале ни да ги погледнат своите соборци, зашто милосрдието преминало во одвратност. Болните ги потикнувале боговите за сведоци на злосторот кон
нив, ги молеле заедничките светци, барале помош од кралот, но бидејќи сите биле
глуви за нивните повици, очајанието се претворило во гнев и тие им посакувале иста смрт како нивната и исти соборци, какви што тие биле кон нив.
Кралот, оскрбен од болка и срам, бидејќи тој бил причината за оваа несреќа,
пратил луѓе кај сатрапот на Партите Фратафери, за да се собере и донесе со камили
брашно; го известил и другите управници на соседните области за својата неволја.
Тие веднаш притекнале на помош. И така војската, измачена од глад, најсетне била
доведена во пределите на Кедросиите. Областа, каде што кралот го поставил логорот, била извонредна плодна со сé и тука измачената војска се окрепила и отпочинала. Кралот овде примил писмо од Леонат дека тој со успешен исход се судрил со
осум илјади пешаци и петстотини коњаници од Оритите. Дошол гласник и од Кратер, кој јавувал дека персиските благородници Оѕин и Ѕариасп посакале да се одметнат, но тој ги совладал и ги ставил во окови. Значи, откако на чело на таа област
го поставил Сибиртиј (зашто управител на областа Менон пред кусо време се разболел и починал) кралот се упатил кон Карманија. Сатрап на ова племе бил Аспаст,
осомничен дека сакал да изврши преврат, додека кралот бил во Индија. Кога овој
му излегол во пресрет, кралот го прикрил својот гнев и љубезно разговарал со него;
го задржал на истата положба, додека не го испита она што му било доставено“.
Само без ѕ, ниту други такви имиња.А Карман=Кар ман: кар-а=гар-а=жар-а.
„Потоа, кога управителите на сите подвластени области, како што било заповедани, испратиле огромен број добиток за влеча, кралот го расподелил на сите
нас кои им недостасувал. Исто така и оружјето било доведено во предишната положба. Имено, тие биле далеку од Персида, којашто не само што била покорена туку
била и богата. И така, како што беше погоре кажано, напреварувајќи се со Отецот
Либер не само во победата над овие народи туку и во славата, кралот за прв пат го
востановил оној триумф или баханалистички игри, со што одлучил да го подржава
богот, издигнувајќи се во гордоста над врвот достижен за еден човек. Заповедал да
се постелат со цвеќиња и венци сите населби низ кои поминувал; да се постават
кратери, полни со вино и други садови по праговите на домовите; потоа, колите да
се постелат така, што да можат што повеќе војници да се сместат во нив, да се украсат како шатори, едни да се облечат во бели платна, а други во скапоцена облека.
Први оделе пријателите и кралската кохорта со венци и шарени цвеќиња; од секаде
се слушале песни од флејтисти и звуци од лира; исто така, на колите се возеле војниците,накитени секој според можноста, најмногу со оружје што висело и било најголем украс.Кралот и гостите на гозбата се возеле во кола,претворена со златни кратери и огромни чаши од истот метал. Во тек на седум дена војската вака настапув-
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ала, предавајќи се на баханалии; така тие биле готов плен, само победените да имале барем малку храброст да се кренат против славениците“.(Кратер на Вулкан,Р.И.)
Белците биле повлечени во Левант, налеан со морска вода.Источно е Ерихон
со силоси за жито и кратери за вода: картер за ...масло, карта за вино, до Картагина.
Таа била создадена од Феники=Пеники, со Пенати, како Либан=Леван=Левант: от.
„Жими Херкула, доволно биле само илјада трезни мажи за да ги победат
отежнатите од пијанство победници во нивниот триумф. Но судбината, што го определува обликот и цената на сите нешта и овој војнички срам го претвориле во
слава.И современиците и потомците подоцна се чуделе,како тоа пијани војници поминувале низ сé уште сосема непокорени племиња, а варварите верувале дека она
што било непромисленост, всушност е самоувереност. Зад оваа поворка одел џелатот, зашто било заповедано да се убие сатрапот Аспаст, за кого погоре беше кажано. И така, ниту жестокоста му посметала на раскошното ликување, ниту ликувањето на жестокоста“. (Аспаст=а спаст=с паст, Р.И.)
КНИГА ДЕСЕТТА
„Речиси во исто тоа време пристигнале Клеандар и Ситалк, со Агатон и Херакон, кои по заповед на кралот го беа погубиле Пармениона, заедно со пет илјади
пешаци и илјада коњаници. Но веднаш по нив дошле луѓе од провинцијата, на чиешто чело биле тие, кои ги обвинувале; сепак, сите злостори што тие ги направиле,
не можеле да ја наплатат услугата со убиствата, што му било толку драго на кралот.
Тие, имено ограбиле сé што било световно, не се воздржале ни од светиите; девојките и жените на првенците, над кои тие извршиле насилство, го оплакувале своето
телесно осквернување. Поради нивната алчност и незаситност, им го омразиле на
варварите македонското име. Сепак, меѓусите се истакнувалеж бесот на Клеандар,
кој откако осквернил една девица, му ја дал на својот роб за наложница. Повеќето
пријатели на Александар не обрнувале толку внимание на злосторите што јавно им
се припшувале, колку на сеќавањето на Пармениона, кој бил погубен од нив, што
премолчено можело да им биде од полза на виновниците; тие се израдувале што гневот на кралот ќе се претвори во одмазда и дека никому никаква моќ, стекната со
злостор, не може да биде долготрајна. (Без латински и без провинција, Р.И.)
Кралот ги разгледал обвиненијата, се изјаснал дека обвинителите заборавиле на еден и тоа најголем злостор, а тоа е што изгубиле надеж во неговиот спас;
имено, тие никогаш не ќе се осмелиле да прават такви нешта, да се надевале дека
ќе го пречекаат жив и здрав да се врати од Индија; тие воопшто не верувале дека
тој ќе се врати. Затоа заповедале да се фрлат во окови и заедно со нив и шестотини
војници, кои им помогале во злосторствата, и да се убијат. Во истиот ден била извршена и смртната казна над оние, што Кратер ги посочил како поттикнувачи за
одметнувањето на Персијците.
Нешто малку потоа, пристигнале Неарх и Онесикрит, на кои им било заповедано да продрат што подалеку од Океанот. Тие соопштиле што виделе и чуле;
дека островот во устието на реката изобилува со злато, но нема коњи; дека поединци купувале коњи од оние што се осмелиле да се префрлат од копното на островот
за цената еден талент за коњ; дека морето е полно со морски животни, дека тие доаѓаат за време на приливот и телата им се како големи кораби и тие со диви кри-
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кови ја следеле флотата; правеле голем шум со водата, па потоа како потонати
кораби се нурнувале во водата. За останатото, тие им поверувале на месните жители дека Црвеното Море не се наречува така според бојата на брановите туку според
кралот Еритрос; дека недалеку од копното има остров со густо израстени палми и
дека речиси во средината на шумата се издига столб, споменик на кралот Еритрос,
испишан со буквите на тој народ. Уште додале дека корабите, со коишто доаѓале
трговци и продавачи, привлечени од раскажувањата за златото, доаѓале на островот, но потоа воопшто не биле видени“.
Се истакна Ерихон и Левантот. Овде Црвено Море, кралот Еритрос и „испишан со буквите на тој народ“. Па од тој дел (Левант со Црвено Море) се говори за
преселба на народот низ Африка, Азија и Европа, дури Америка, а и крвна група А.
„Кралот, распален од желбата да дознае повеќе, заповедал повторно да допловат до таа земја, додека не стигнат до устието на Еуфрат, па оттаму, узводно по
реката, да дојда до Вавилон. Самиот тој, обземен од мислата за бескрајноста, одлучил, откако ќе ги освои сите крајбрежни области на Исток, од Сирија да се упати во
Африка, зашто бил лут на Картагина, и оттаму, откако ќе ја премине пустината во
Нумидија, да се упати кон Гад (зашто се зборувало дека таму се наоѓаат столбот на
Херкул) па потоа да дојде до Хиспанија, што Грците ја наречуваат Иберија, според
името на реката Ибер, да дојде да ги премине Алпите и да стигне до брегот на Италија, од каде што до Епир е кус патот. Значи, им заповедал на управителите на Месопотамија,да насечат дрва од планината Либан и да ги донесат до градот Тапсак во
Сирија, па да направат корито за петстотини кораби; сите да бидат септинреми48 и
да ги довезат во Вавилонија. На кралевите на Кипар им заповедал да обезбедат бронза, јажиња и едра. Додека ги извршувале овие работи, му било предадено писмо
од Пор и Таксил, дека Абисар умрел од болест, а Филип, намесникот на Александар, починал од рана и дека оние што го раниле веќе се казнети. На местото на Филип, кралот го назначил Евдајмон. Тој бил водачот на Тракијците. Кралството на
Абисар му го предал на неговиот син“.
Александар тргнал на Исток да го трага почетокот на Земјата, што не било
остварено.Тој никако немал намера да оди на Запад,во Рим и Италија,ниту Шпанија
=Спанија=с Пан, ни до Херкулови Столбови=колуми од колум=колон до колонија.
Па тој не бил Кристофор=Крист фор=пор-а Колумбо=колум б=в, ба=ва, од колон...
Америко Веспучи: Америко, к=г, а мери го (морето) Веспучи=вес (вес) пуч (пуч) и.
Овие биле поморски поими, а и денес се во употреба во Далмација.
Вакви и слични поими како „поморски народи“ се појавиле кај Рамзес III.
„Потоа стигнале во Персогада. Тоа е персиски народ чијшто сатрап Орсин
се истакнувал меѓу сите варвари по своето благородно потекло и богатство. Неговиот род потекнувал од Кир, кој некогаш бил крал на Персијците. Богатството го
наследил од претците, но и самиот тој, за време на долготрајното владеење го зголемил уште повеќе. Тој го пресретнал кралот со секакви дарови и тоа не само за кралот туку и за неговите пријатели. По него оделе стада коњи, коли, украсени со сребро, злато, скапоцени садови, драгоцени камења, многу тешки златни садови, порфирна облека и четири илјади означени сребрени таленти. Но оваа голема љубезност била и причина за смртта на варварот. Зашто додека ги дарувал сите пријатели
на кралот и тоа над нивните очекувања, на евнухот Багоас, кој со својата телесна и
48

лаѓа со седум реда весла. Дополна: септинреми=септин реми; септин=седмин..., седмина реми.

253
духовна приврзеност и услужност многу го придобил за себе Александра, не му
искажал никаква почест. Опопеменат од некои, колку овој му е мил на Александар,
Орсин одговорил дека ги почитува пријателите на кралот, а не љубовниците, и дека
Персијците немаат обичај да ги почитуваат мажите, кои поради разврат станале како жени.
Кога го слушнал ова евнухот, својата моќ,стекната со разврат и срамни дела,
ја употребил против благородниот и невин човек. Имено, тој подучил некои лесноумни луѓе и од тоа племе на лажни обвиненија и ги наговорил да ги објави, кога тој
ќе им заповеда да го сторат тоа. Во меѓувреме, кога немало присутни, тој ги полнел
доверливите уши на кралот, скривајќи ја причината за гневот, за да добијат повеќе
тежина неговите обвинувања. Орсин сé уште не станал сомнителен, но сепак поради тоа станал помалку ценет кај кралот. Во тајност се влијаело тој да биде обвинет,
а тој вопшто и не знаел за скривената опасност; презрениот љубовник не заборавил
ни во миговите на сладострастие на срамната замисла и измама; секогаш кога ги
распалувал љубовните чуства на кралот кон себе, го обвинувал Орсина час за алчност, час за одметнување.
Веќе лагите за пропаста на невиниот Орсин созреале и неизбежната судба се
приближувала. Имено, случајно тогаш Алексдандар заповедал да се открие гробницата на Кир, во којашто било погребано неговото тело, зашто посакал да му оддадат посмртни почести. Тој верувал дека гробницата е полна со злато и сребро, зашто така се зборувало меѓу Персијците. Но таму, освен неговиот штит, којшто бил
веќе изгниен, два скитски лака и акинак49, ништо друго не откриле. Александар му
ставил златна круна, возвишувањето на кое што лежел кралот го покрил со плаштот, што обично тој самиот го носел, но бил зачуден што крал со такво име и толкаво богатство не бил побогато погребан туку како некој обичен граѓанин. Сосема
близу до него стоел евнухот, кој погледнал во кралот и му рекол: ‘Ништо не е чудно што се празни гробниците на кралевите, кога дворците на сатрапите не можат да
го сместат во себе златото, што е изнесено од таму. Што се однесува до мене, јас
порано не сум ја видел оваа гробница, но од Дареј сум разбрал дека со Кир се закопани три илјада таленти. Оттаму доаѓа и онаа дарежливост кон тебе, бидејќи Орсин не може да го поседува сето тоа неказнето, ти се додворува тебе со подароци’.
Ова го поттикнал гневот во душата на кралот, а тогаш пристигнале и оние, на коишто евнухот им ја дал истата задача. Од една страна Багоас, од друга овие, поттикнати од него, му ги наполнале ушите на кралот до лажни обвиненија. Орсин уште
пред да се посонева дека е обвинет, бил фрлен во окови. Но евнухот не бил задоволен само со казната врз невиниот туку тој самиот, со сопстени раце, го убил. Гледајќи го него, Орсин рекол: ‘Јас сум слушнал дека во Азија кралувале жени; но сега
навистина е ново тоа што владејат кастрати’.(Не кастрати туку чукани=виени, Р.И.)
Таков бил крајот на најблагодарниот Персиец, кој не само што не бил невин
туку и извонреден наклонет кон кралот. Во исто време бил убиен и Фрадат, под сомневање дека сакал да ја заземе кралската власт. Александар почнал да се впушта
во извршување смртни казни и да верува во уште пострашни клевети. Така секако
среќата може да го смени характерот и ретко некој е доволно претпазлив во својата
среќа. Зашто, истиот тој малку пред тоа се воздржал да не го казни и Александар
Линкест, кој бил поткажан од двајца обвинители и допуштил виновници од најни49
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ско потекло да бидат ослободени и против неговата волја, зашто на останатите им
се чинело дека тие се невини; на победените непријатели им ги враќал кралствата.
Но на крај толку се одродил од себе, што спротивно на својата желба, според мислењето на својот љубовник на едни им дарувал кралства, а на други им го одземал
животот. Речиси во исто време примил писмо од Којн за она што се случувало во
Европа, додека тој во Азија ја покорувал Индија. Ѕофирион, кој бил управител на
Тракија, додека одел на поход против Гетите,одеднаш настанала бура и тој со целта
војска бил покосен. Кога разбрал за оваа несреќа, Севт ги поттикнал своите сонародници Одриси, да се отцепат. Скоро цела Тракија била изгубена, а ни Грција50...
2. И така тие со кораби се префрлиле до Сунион (а тоа е рид во Атика) од каде што решиле да го нападнат пристаништето во градот51. Кога го разбрал ова, кралот, лут на Харпал и на Атињаните, заповедал да се подготви флотата и сакал веднаш да ја нападни Атина. Тој уште се подготвувал за овој план, кога тајно добил
писмо дека Харпал влегол во Атина и дека со пари придобил за себе некои првенци; но кога наскоро било одржано народно собрание, му било заповедано да си замине од градот; тој дошол кај грчките војници, но од некој си Тимброн бил фатен
во заседа и убиен. Александар, радосно поради ваквиот исход, го напуштил планот
да се префрли во Европа, но заповедал сите, освен оние што се опетниле со крвта
на своите сограѓани, да бидат прифатени од сите грчки држави, од коишто биле прогонети. Грците не се осмелиле да не ја извршат оваа заповед, иако сметале дека
тоа е почетокот на укинувањето на нивните закони; тие исто така им ги вратиле
имотите на оние што биле казнети со прогонство. Единствено Атињаните, бранејќи
ја не само својата туку и заедничката слобода, бидејќи тешко го поднесувале ропството, не го допуштиле напливот на изгнаниците, а навикнати не да се покоруват
на кралски заповеди туку на татковинските закони и обичаи, не им допуштиле ни
да влезат во нивната земја; биле поскоро спремни да поднесат сé, одошто да допуштат да се врати кај нив некогашниот отпад од нивниот град, а сега и отпадот од
изгнаниците.
Александар ги вратил во татковината постарите војници и две илјади коњаници, и заповедал да се изберат тринаесет илјади пешаци и две илјади коњаници, за
да ги задржи во Азија, сметајќи дека ќе може да ја држи Азија со не многу голема
војска, бидејќи на повеќе места веќе биле распоредени посади; верувал дека неодамна основаните градови, што ги наполнил со колонисти, ќе им се спротиставаат на
оние коишто би посакале превраат. Но пред да ги одвои оние, што намеравал да ги
задржи, заповедал сите војници да ги пријават своите долгови. Тој знаел дека многумина имаат големи долгови, па иако тие биле направени поради нивното расипништво, сепак решил тој да ги исплати. Војниците мислеле дека тој ги искушава,
за да може полесно да ги одвои расипниците од штедливите, па не брзале многу со
своето изјаснување. Кралот знаел добро дека тие од срам не се осмелуваат да го пријават долгот, а не од тврдоглавост и затоа заповедал низ целиот логор да се постават маси, на коишто ќе бидат ставени илјада таленти. Тогаш, војниците си ги признале долговите; од сите тие пари преостанале само сто и триесет таленти. Ете така,
оваа војска- победник над толку многу богати народи, од Азија донесла повеќе победи, одошто плен.
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Но, кога се разбрало дека некои ќе бидат вратени во татковината, другите
помислиле дека кралот ќе има постојано седиште во Азија; избезумени, заборавиле
на воената дисциплина и го исполниле логорот со бунтовнички гласови и почнале
да го напаѓаат кралот; сите истовремено барале отпуст од воената служба, ги покажувале искраставените лица и оќелавени глави, Ни одречувањето на нивните началници, ни почитта кон кралот не можеле да ги спречат во тоа туку тие со бунтовен викот и војничка грубост не му давале ни можност на кралот да зборува, јавно
изјаснувајќи се дека од тука ќе одат само во татковината. Најсетне, кога се стишале
и тоа повеќе заради тоа што верувале дека кралот е вознемирен, а не бидејќи тие
биле трогнати, очекувале што ќе каже тој. А кралот им рекол:
‘Што треба да значи овој ваш ненадејен бунт и дрска распусност ? Се плашам да зборувам, зашто вие јавно ја прекршивте мојата заповед и од крал, сега станав молител, кому не му го допуштате ни правото да зборува, ни да ве распознаам,
ни да ве убедувам ни да гледам во вас. Кога одлучив едни да пуштам да си одат во
татковината, а другите да ги вратам со мене малку подоцна, гледам дека повеќе
викаат оние, кои ќе заминуваат, одошто овие, со коишто одлучив да ги следам оние
што ги пратив понапред. Што е работата ? Истиот викот го слушам од сите, иако од
различни причини. Би сакал да знам дали се жалат за мене оние што заминуваат,
или оние што се задржани’. Би помислил дека со една уста сите кренале викот и така ист бил одговорот од целиот собир- сите се жалеле. Тогаш тој рекол: ‘Жими Херкула, не ќе биде сите да се жалат на мене и дека сите тоа го правите од иста причина, зашто тоа не може да биде причина за поголемиот дел од војската, бидејќи јас
повеќемина отпуштив, одошто задржав. Секако има подлабока причина, што ве одвраќа од мене. Зашто, кога тоа целата војска го напуштила кралот ? Па дури ни робовите во една толпа не бегаат од господарите туку и кај нив има некакво чуство за
срам; секогаш има такви кои не ги оставаат напуштени господарите, иако другите
ги оставиле. А јас ќе заборавам на толку жестокиот бунт и намеравам да применам
средство против ова неизлечиво зло.Жими Херкула, јас се откажувам од сета надеж
што ја имав во вас и одлучив со вас да постапувам не како со мои војници, зашто
вие веќе престанавте да бидете тоа туку како со неблагодарници, кои заборавиле
што им е долгот.
Во среќните околности што ве окружуваат, вие почнавте да се однесувате
како безумници, заборавајќи на онаа состојба, од којшто се извлековте благодарение на мојата милост. Но жими Херкула, вие заслуживте и да остарите во таа состојба, зашто за вас е полесно да се справите во несреќни околности, одошто во среќни. Зарем ви се одвратни даноците од Илирите, а малку пред тоа и од Персијците
и пленот од толку многу народи во Азија ? Вам, коишто под Филипа бевте полуголи, сега ништо ли не ви значат порфирните плаштови ? Вашите очи не можат ли
сега да го поднесат златото и среброто ? Се зажелеавте по древните садови, плетените штитови, рѓосаните мечови. Јас ве примив вас со такво оружје и петстотини
таленти долг, иако целото кралско богатство, што беше основа за моите дела, изнесуваше не повеќе од шеесет таленти. Сепак јас, со сето тоа, нека е далеку зависта,
наметнав власт над најголемиот дел од светот. Сега се грозите ли од Азија, којашто
со славата на вашите подвизи ве направи рамна на боговите ? Брзате да заминете за
Европа, го напуштате кралот, иако на многумина од вас ќе им недостасуваа средства за пат, да не ви ги исплатев долговите токму од тој азиски плен. Зарем ме ви е
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срам,да се вратите кај вашите деца и жени, носејќи го пленот од победените народи
во вашиот длабок стомак; малкумина од вас ќе можат да им покажат добивка од победеите. Зашто, додека одите во пресрет на вашата надеж, на останатите, оружјето
исто така им е залог. Јас ќе се лишам од добрите војници, кои станале конкубини
на своите наложници, на коишто од толкавото богатство, им останало само толку,
да можат да го платат тоа задоволство.Затоа, за оние што бегаат, јас ги укинав ограничувањата. Одете си покоро; додека заминувате, јас со Персијците ќе ви го чувам
тилот. Не задржувам никого; мавнете ми се од моите очи, најнеблагодарни сограѓани. Со радост ќе ве прифатат родителите и децата, кога ќе се вратите без вашиот
крал. Ќе им излезат во пресрет на дезертерите и бегалците. Жими Херкула, јас ќе
торжествувам по повод вашето бегство и каде и да бидам, јас ќе се казнам себе си,
искажувајќи им почит и претпоствувајќи ги пред вас овие, со кои ме оставате. Но
вие сепак ќе дознаете колку вреди војска без крал и колку сила има во мене еден’ .
Потоа бесен се симнал од говорницата и се смешал меѓу вооружената војска, па означувајќи ги оние, кои особено жестоко зборувале против него, поединечно ги грабал за рака, а тие не се осмелиле да му се спротистават; тринаесетмина од
нив ги предал на телохранители да ги чуваат.
3. Кој би можел да поверува дека толпата, којашто малку пред тоа била жестоко настроена, одеднаш се скочанила од страв и кога видела дека некои се водат
на губилиште, оние, кои не се осмелиле на ништо посериозно од останатите52...
...дали поради почит кон името, што народите кои се под кралска власт го
почитуваат како божество,дали нивната лична почит и доверба кон него,кој со толкава сила владеел,ги престрашило нив.Тие конечно дале извонреден пример за покорност и воопшто не биле засегнати поради погубувањето на своите соборци, иако
знаеле дека тие за време на ноќта биле убиени; сите подинечно не пропуштиле ништо за да се покажат покорни и послушни.Зашто,кога на следниот ден само на азиските војници им било допуштено да му пријдат на кралот,низ целиот логор се разнесол жалобен викот и сите извикувале дека веднаш ќе се самоубијат,ако кралот
продолжи да им биде гневен. А тој, упорен во сé што правел, заповедал да се свика
собрание на странските војници,иако Македонците биле во логорот.Кога се собрале големо множество странски војници,тој повикал преведувач и им одржал говор“:
Тој истакна: „Кога се собрале големо множество странски војници, тој повикал преведувач и им одржал говор“. Пак, на Персијците можел да му говори на новоперсиски, а другите „странци“ друг јазик освен варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик непознавале. А тогаш имало арамејски, староегипетски и новоперсиски.
„‘Кога од Европа се префрлив во Азија, се надевав дека кон моето кралство
ќе приклучам многу познати народи и голем број луѓе. И не се излажав што поверував во кажувањата за нив. Кон тоа се придружи и сознанието, зашто видов храбри луѓе, непоколебливи во почитувањето на своите кралеви. Јас верував дека сé е
покриено со раскош и дека неизмерната среќа се нурнала во наслади. Но, жими Херкула, вие подеднакво вредно ја поднесувате военаа служба со истата телесна и духовна сила, а бидејќи сте храбри мажи подеднакво пројавувате и храброст и верност. Јас ова сега за прв пат го изјавувам, но го знам одамна. Затоа од вашите редови
имам и одбор младичи, а и вас ве приклучив во составот на мојата војска. Вие имате иста облека и исто оружје како и моите војници; но вашата покорност и послу52

Дел од текстот недостасува

257
шност е далеку подобра, одошто кај останатите. Јас дури се оженив со ќерката на
Персиецот Оксиарт и не сметав дека е недостојно да подигам деца од пленичка. Но
кога наскоро посакав повеќе да го проширам семето на мојот род, ја земав за жена
и ќерката на Дареј и им препорачав на најблиските пријатели да раѓаат деца со
пленички и со една ваква света врска да се премавнат секакви разлики меѓу победниците и победените. Поради тоа, верувајте дека вие сте ми природени, а не најмени војници. Едно и исто е кралството на Европа и Азија и јас ви ги давам оружјето на Македонците. Јас заборавив дека вие сте туѓинци; сега сте мои граѓани и
војници. Сé е изедначено, но е недостојно Персијците да ги засенат обичаите на
Македонците, ниту Персијците да ги подражаваат обичаите на Македонците. Исти
права треба да имаат сите, што ќе живеат под власта на еден ист крал53...
Откако го одржал овој говор, земал Персијци за телохранители, Персијци за
придружници и Персијци слуги. Со нив тој ги оковал Македонците што биле главари на бунтот, а кога тие биле носени на губилиште, еден од нив, кој се истакнувал и по авторитет и по возраст, велат дека вака му рекол на кралот:
4. ‘До кога ти со погубувње ќе ја задоволуваш твојата душа, и тоа според туѓински обичај ? Твоите војници, без и да знаат зошто, заробеници ги водат на губилиште. Ако сметаш дека заслужиле смрт, тогаш барем смени ги извршителите’. Тој
пријателски го советувал кралот, да сакал да ја слушне вистината; но кај кралот
гневот се претворил во бес. Затоа повторно (зашто оние на кои им дал заповед малку се поколебале) заповедал, како што биле оковани, да ги фрлат во реката. Но и
ова погубување не предизвикало вознемирување кај војниците. Зашто кај војсководците и неговите пријатели доаѓале цели одреди кои барале, ако смета дека уште
некои се вмешани во претходната вина, да заповеда и тие да бидат погубени. Тие ги
положувале своите тела пред неговиот гнев, па нека ги погуби54...“
Авторот вели. „Тој пријателски го советувал кралот, да сакал да ја слушне
вистината; но кај кралот гневот се претворил во бес. Затоа повторно (зашто оние на
кои им дал заповед малку се поколебале)“. Па тие говореле варварски=пелазгиски.
„Најсетне, одвај при себе, дотрчале до кралскиот шатор, го фрлиле оружјето пред влезот, стоеле само во туника и своите голи тела покорно ги понудиле за
казнување; плачејќи го молеле да го стори тоа; велеле дека не молат за прошка, нека ги казни со смрт како виновници за она, што од непокорност згрешиле, дека гневот на кралот за нив е пострашен од смртта. (Туника=теника=тенка, Р.И.)
Иако престојале денови и ноќи пред кралскот шатор и со жалбени викови и
изглед го докажувале своето покајание, гневот на кралот сепак истрајал и покрај
најпокорните молби на неговите војници. На третиот ден, совладан од упорните
молби, излегол надвор, па откако благо ја укорил непослушноста на војската и откако обете страни пролеале многу солзи, им рекол дека ќе се помири со нив. Се чинело дека работата треба да се искупи со големи жртвопринесувања. И така, кралот
извршил величествено жртвопринесување; на гозбата ги повикал и македонските и
персиските првенци.Се раскажува дека на оваа гозба учествувале девет илјади луѓе,
и сите тие, по желба на кралот, пиеле од една чаша, зашто и грчките пророци прорекувале, покрај поволно со исполнување на останатите желби, и тоа дека сојузот
53
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на двете кралства, соединети во едно тело, ќе беде вечен. Потоа било подготвено
испраќањето на сите измоштени, кои биле ослободени од воена служба. На некои
од своите постари пријатели, кралот им дал средства за прехрана. Меѓу овие бил и
Клит, кој имал прекар Алб, Полидамант и Антиген. Кога си заминувале, им дал
плата не само за минатото верност во службата туку на секој војник уште по еден
талент за патнина. (Грчки=хеленски, Р.И.)
Заповедал кај него да останат синовите што биле родени од азиските сопруги, а велат дека такви имало десет илјади, за да не се случи, ако заминат со татковците во Македонија, и кога ќе се смешаат со тамошните сопруги и деца, да не се
созадат кавки и несогласија во семејствата; им ветил дека тој ќе се погрижи за тоа,
овие деца да се воспитат според татковскиот обичај и да се обучат за воена служба.
Така биле отпуштени повеќе од десет илјади ветерани, но кон овој број, од пријателите на кралот бил приклучен и Кратер, за да ги води. Им било заповедано, ако во
меѓувреме нешто му се случи нему, да му се потчинуваат на Полиперконт. Дури и
испратил писмо до Антипатар, во коешто му заповедал да им искажува почит на
заслужните војници, и секогаш, кога ќе се приредуваат игри, тие овенчани да седат
во првите редови; ако некој од нив умре, малолетните деца да ја наследат татковата
пензија.Кратер требало да управува во соседните земји на Македонија,а Антипатар,
со дополнителна војска од младичи,да заминат кај кралот. Александар се плашел да
не настане некоја тешка неволја поради неслогата на управителот и Олимпијада,
зашто мајка му му пратила на Александар многу писма, но многу писма испратил и
Антипатар во кои тие меѓусебно се обвинувале, имено, дека оној другиот направил
нешто грубо и дрско, што претставува срам и штета за кралското величие. Откако
низ Македонија лажно се разнесол глас дека кралот е убиен, мајка му и сестра му
Клеопатра го зазеле татковското кралство, а Олимпијада- Епир. (Молосија, Р.И.)
Случајно, кога овие писма биле праќани, Хефајстион, за кого се сметало дека е упатен во сите тајни на кралот, веднаш го погледнал писмото, што било запечатено и потпишано од Александар. Кралот не го спречил туку го истргнал прстенот од прстот и му го доближил до лицето додека читал, препорачувајќи му да не
смее никому да кажува за она што било напишано во писмото. Се раскажува дека
тој тогаш ги обвинил обајцата и бил вознемирен поради дрскоста на мајка му и извикал дека таа за десетте месеци што бил во нејзината утроба бара преголема цена,
а дека Антипатар му е сомнителен, зашто, откако ги победил Спартанците, станал
високомерен и бидејќи управувал толку многу години, се возгордеал повеќе одошто приличи за еден управител. Затоа, кога неговата строгост и чесност биле фалени од некого, Александар одговорил дека се чини оти тој однадвор е чист, а одвнатре порфирен. Сепак го потиснал својот сомнеж, за да не пројави некаков знак
дека се отуѓил од него. Некои верувале дека Антипатар мислел оти е повикан за да
биде погубен и поради тоа станал поттикнувач на безбожниот заговор за смртта на
кралот, до којашто дошло малку подоцна.
Во меѓувреме кралот, за да ги потполни загубите во веќе бројно намалената
војска, кон редовите на Македонците ги приклучил и сите одлични од Персијците;
одвоил илјада најдобри за своја телесна гарда; заповедал и еден друг одред коњаници, не помалку од десет илјади, да стражарат пред кралскиот шатор.
Додека ги извршувал овие работи, пристигнал Певкест со дваесет илјади
стрелци и борци со прачки, што ги довел од својата провинција. Кралот и овие ги
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расподелил во војската и заминал за Суза, ја преминал реката Паситигар и обележал место за логор кај Кари. Оттаму, четири дена ја водел војската низ Ситакена,
продолжил до Самбана и таму се задржал седум дена. Потоа изминал пат од три дена и стигнал во Келона.Овој град го држат дојденци од Бојотија, што Ксеркс ги бил
протерал од нивните населби и ги префрлил на Исток; како доказ за своето потекло
тие го сочувале својот јазик, кој содржел повеќе грчки зборови, но поради потреба
за трговија, се служеле и со јазикот на соседните варвари. Отаму навлегол во Багистан, една богата област, којашто обилувала со дрвја и, пријатни плодови и со други нешта што се однесуваат не само не животните потреби туку и за забава“.
Се говори гарда=гард а=женски род, кој бил само град: Штутгард/Штитгард,
ш=с, т=д, студгард/штитгард. Низ штитот, кој бил Дунав, а и Тигар, се врви=паси,
следи Паситигар, со својот логор=ложор, о=а, ложар, каде останува Кари, кар=жар.
На стр. 421 Френсхајм вели: „Келона. Овој град го држат дојденци од Бојотија, што Ксеркс ги бил протерал од нивните населби и ги префрлил на Исток; како
доказ за своето потекло тие го сочувале својот јазик, кој содржел повеќе грчки зборови, но поради потреба за трговија, се служеле и со јазикот на соседните варвари“.
Значи, Бојојците „го сочувале својот јазик, кој содржел повеќе грчки (хеленски, Р.И.) зборови, но поради потреба за трговија, се служеле и со јазикот на соседните варвари“. Па тогаш немало коине, кој бил трговски, а таков бил и во 19 век.Со
ова се потврдува, Квинт Куртиј Руф не бил поуздан автор и тој бил фалсификатор.
„Меѓутоа, меѓу Еумен и Хефајстион настанала тешка кавга. Имено, Хефајстион ги изгонил робовите на Еумен на стаништето, што тие го зазеле за нивниот
господар; тоа го направил за да го смести таму свирачот на фелјта Евиј.Малку потоа, кога се чинело дека омразата е заборавена, настанала нова расправија, што избила со таква силина, така што од двете страни избувнала жестока кавга и тешки
навреди. Но со посредство на Александар, па дури и на негова заповед, барем навидум, непријателствата биле прекинати. Тој му се заканил на Хефајстиона, и покрај
тоа што овој бил во голема милост на кралот, зашто Хефајстион упорно одбивал да
се смири, иако Еумен го сакал тоа.
Потоа стигнале во полињата на Медија, каде што се одгледувале многу големи коњи; ги наречуваат Нисаи и се одликуваат со својата големина и убавина. Придружниците на Александар му соопштиле, дека, додека тој таму престојувал, биле
пронајдени педесет илјади такви коњи; дека некогаш таму имало трикратно повеќе,
но за време на воените немири, разбојниците одвеле многу голем дел од нив. Кралот овде се задржал триесет дена.Таму сатрапот на Медија Атропат донел 100 жени
-варварки,кои знаеле да јаваат и биле вооружени со пелти55 и секири. Оттаму некои
веруваат дека тие се остатоци од племето на Амаѕонките. Потоа поставувајќи логор
на седум места дошол до Екбатан, главниот град на Медија. Таму приредил свечености во чест на боговите, приредил и игри и во празничните денови, за време на
гозбите, го опуштил духот на војниците, за да бидат посилни за нови потфати. Но
додека размислувал за ова, судбата како да си ја вмешала раката и го одзела животот на еден од неговите најмили пријатели, а малку подоцна му го одзел и на самиот крал. (Големи коњи Нисаи, и затоа се нишаи=нишај, нишат, Р.И.)
Додека гледал како момчињата се напреваруваат на стадионот, му соопштиле дека Хефајтион веќе седум дена е на смртна постела, дека се разболел од пијан55
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ство. Престрашен од опасноста во којашто му се нашол пријателот, тој веднаш станал и бргу отишол да го посети. Сепак стигнал доцна, кога овој умрел. Се смета за
сигурно дека ова на кралот му паднало најтешко од сите непријатности што му се
случиле во животот; совладан од големата болка, тој долго плачел и тагувал,со што
покажал дека духовно многу ослабнал. За ова се раскажува на различен начин, но
сите се согласуваат дека Александар, за да му приреди што подостоинствен погреб,
не допуштил да биде погребан во Екбатан, туку Пердика да го однесе и да биде
погребан во Вавилон, каде што и самиот намерава да замине. Таму му приредил дотогаш невиден погреб, што чинел дванаесет илјади таленти. Заповедал да биде оплакан низ целото кралство и за да не избледи споменот за него кај војската, не поставил ниеден друг војсководец на коњицата, на којашто тој и бил заповедник туку
заповедал таа да се наречува Хефајстионова коњица и да се менуваат знамињата,
што тој ги бил востановил; размислувал да приреди и други погребни игри и напревари, какви што дотогаш не биле приредени и за таа цел собрал три илјади уметници. Се зборува дека истите тие се напреварувале и на неговиот погреб.
А неговите пријатели, за да ја придобијат неговата наклност се постарале да
изнајдат сé, со што споменот на починатиот ќе стане прославен и почестлив. Еумен, бидејќи почуствувал дека поради кавгата со Хефајстион паднал во немилост
кај кралот,наговорал многумина него и неговото оружје да му ги принесат како жртва на Хефајстиона и приложил многу пари погребот да биде почестлив.Овој пример го следеле и други; бесмрноста на додворувачите одела дотаму, што најсетне го
убедиле кралот, избезумен од болка и жал по починатиот, дека и Хефајстион е бог.
Во тоа време еден од војсководците, Агатокле од Самос, се нашол во крајна
опасност, бидејќи кога поминувал покрај неговииот гроб го видел расплакан. И да
не излажел Пердика, дека, додека ловел, му се појавил Хефајстион и да не се заколнел во сите богови и во самиот Хефајстион дека од него самиот дознал оти Агаокле не го оплакувал него како смртник, лажно почестен со божеско име туку дека
поради предишното другарство тој не можел да си ги здржи солзите, овој храбар,
кој бил многу заслужен за кралот, невин ќе бил тешко казнет поради жалоста за
пријателот.
Но кога малку се соземал со жалоста во земјата на Косајите. Тие ги држат
планините во Медија и се едно луто и воинствено племе, навикнато да живее од грабеж. Персиските кралеви обично го купувале мирот со годишен данок, за да не навлегуват во нивната земја и да не ја пљачкосуваат. Зашто, ако Персијците се обиделе да постигнат нешто со сила, тие лесно ги протерувале, бидејќи биле заштитени
со непристапноста на местата каде што се повлекувале секогаш кога ќе биле победени со оружје. Секоја година тие биле одоброволувани со дарови, за да може кралот, кога од Екбатан, каде што обично летувал, се враќал во Вавилон; само така можел да му биде безбеден преминот преку тие места. Но Александар ја поделил војската на два дела и за четириесет дена ги покорил. Бидејќи често биле победени од
самиот крал, но и од Птоломај, кој водел еден дел од војската, тие му се предале на
победникот, кој им дозволил да си ги земат назад заробениците.
Кралот заповедал да се основаат цврсти градови на погодни места, за да не
може дивото племе да ја напушти планината, кога војската ќе си замине. Потоа го
кренал логорот, но за да ја закрепне војската, истоштена од последниот поход, со
побавен марш се упатил кон Вавилон. Веќе се наоѓал на околу триесет стадии ода-
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леченост од Вавилон, кога го пресретнал Неарх, когошто го беше испратил напред
преку Океанот и устието кон Вавилон. Тој го молел кралот да не влегува во градот,
зашто тоа ќе биде гибелно за него. Тој ова го разбрал од Халдејците, кои многукрато веќе ја потврдиле вербата во нивната вештина со исходот на многу нивни претсказанија. Кралот, поттикнат од зборувањата за нив и од упорната неастојчивост
на луѓето, пуштил повеќемина од своите пријатели во градот, а тој по друг пат ја
провел војската покрај Вавилон и поставил логор на двеста стадии од градот. Но
поради филозофот Анаксарх, ги занемарил опомените на Халдејците,чијашто наука
ја сметал за бесполезна и излишна и сепак влегол во градот. Таму кај него се слејале пратеништва речиси од целиот свет.Тој повеќе дни внимателно ги ислушал и потоа пак си приспомнал за погребот на Хефајстион. Погребот бил извршен со врвни
залагања на сите, така што според големината на издатоците и на подготовките, погребот на ниеден крал не го надминал овој со својата величественост.
По ова, кај кралот се родила желба по реката Палакопа да отполови до земјата на Арабите. Кога стигнал таму, нашол погодно место да основе град и таму
да ги смести ослабените од старост и рани грчки војници и оние, кои доброволно
сакале да останат тука. Кога сето ова го направил според својата замисла, веќе сигурен во идината, им се потсмевал на Халдејците, што не само здрав и жив влегол
во Вавилон туку таков излегол. Но кога се враќал низ мочуриштата што Еуфрат, излевајќи се во реката Палакопа ги направил, му се појавило страшно знамење. Имено, веслата што виселе, му ја тргнале круната од главата и ја фрлиле во брановите.
Потоа се јавувале и други знамења и поради тоа непрестајно биле принесувани жртви и според грчкиот и според варварскиот обред.Но боговите не можеле да се смилостиват поинаку, освен со смртта на кралот. Кога го примил Неарх на гозба и веќе
намеравал да си замине и да си легне, попуштил пред упорните молби на Медиецот
од Лариса, да дојде кај него и да се гости. Откако цела ноќ поминал во пиење, почнал да се чуствува лошо.Потоа болеста напреднала дотаму,што за четири дена му ја
исцрпела сета сила,така што не може дури ни да зборува.Меѓутоа војниците, неспокојни од грижа и љубов кон него,иако војсководците ги убедувале да не го отежнуваат здравјето на кралот, барал да им се допушти да го видат“. (Палакопа=пала копа, Р.И.)
Френсхајм, на стр. 425, вели: „Но кога се враќал низ мочуриштата што Еуфрат, излевајќи се во реката Палакопа ги направил“. Од македонско предание од 19
век,56 пред да се утврди дека комарецот бил пренесувач на маларијата, Александар
умрел од маларија преку комарец. Пак, тој има услови да се развие во мочуришта.
Наспроти ова, Квинт Куртиј Руф , на стр. 55, говори за друго мислење: „Велат дека Александар подоцна се покајал што, откако ја разурнал Теба, како да го
искорнал другото око на Грција. И подоцна, убиството на Клит и нерасположението на Македонците, кои упорно го одбивале походот во внатрешноста на Индија,
тој ги толкувал како гнев на Отецот Либер, кој го казнувал на овој начин поради
навредената татковина. Имало и такви, кои верувале дека и самата смрт на Александар, којашто настапила поради опијанетост од вино, е одмазда на Бах“.
Френсхајм, на стр. 422, пиши: „Додека гледал како момчињата се напреваруваат на стадионот, му соопштиле дека Хефајтион веќе седум дена е на смртна постела, дека се разболел од пијанство“. Па имало можност и од пијанство да се умре.
Модерни автори, исто така, пишат, дека Александар умрел од пијанство.
56

Во мојата претходна книга, од третата збирка со македонски песни собрани од Стефан Верковиќ.
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„5. Кога војниците го виделе, сите почнале да лејат солзи и личело дека војската веќе не го гледа кралот, туку неговиот погреб. Сепак, најголема била жалоста
на оние, што стоеле околу леглото. Кога кралот ги видел, им рекол: ‘Кога ќе умрам,
ќе најдете крал, кој ќе биде достоен за вакви мажи ?’ Невројатно е да се каже и да
се слушне дека тој издржал во истата положба на телото, во која се ставил кога посакал да ги пушти војниците кај него и додека се поздравил и се простил со нив.
Откако ја отпуштил војската, како да си го исполнил сиот свој долг кон животот,
сосема ја изгубил снагата. Заповедал пријателите да му пријдат поблиску (зашто и
гласот почнал да му ослабува) го извадил прстенот од прстот и му го предал на
Пердика, порачувајќи му неговото тело да биде однесено во храмот на Хамон. Кога тие го запрашале кому да му ја остави кралската власт,тој одговорил: на најдобриот; впрочем тој уште рекол дека предвидува оти поради тоа нему веќе му се подготвуваат големи погребни игри.Пердика повторно го прашал, кога сака да му се
искажат божески почести, а тој му одговорил дека сака да го направи тоа, кога самите ќе бидат среќни. Тоа биле последните зборови на кралот; малку потоа починал.
Во почетокот, целиот кралски дворец одекнувал од плач, жал и удирање в
гради; наскоро, како во некоја огромна осама, сите се скочаниле во жалосен молк и
болката се свртела кон размислување, што ќе се случи потоа.Благородите момчиња,
негови телохранители, не можеле да ја поднесат големата болка, ни да останат во
преворјето на кралскот дворец; распрнати и како во беснило со плач и жал го испониле целиот град; не препуштиле ниедна жалба, што во такви случаи ја наметнува
болката. Македонците, кои се наоѓале надвор од кралскиот дворец, веднаш дотрчале; со нив дотрчале и варварите и во заедничка болка не можело да ги различиш
победниците од победените. Персијците го оплакувале најсправедливиот, најмилостивиот господар, а Македонците- најхрабриот крал; сите како да се натпреварувале во жалоста. Но не се слушале само гласовите на ожалостените туки и на гневните, што тој, толку млад и во цутот на возраста, поради завидливата судбина им е одземен. Пред очите им излегувале неговата сила и моќ, како ги води во битки, како
опсадува градови, како се искачува на ѕидини и како на собрание ги дарува храбрите мажи.Тогаш Македонците се покајале што му одречувале божески почести, признавале дека се безбожници и неблагодарници, што ги навредиле неговите уши со
толку одбивање. (Начинот на жалење и оплакување на мртовец и денес е ист, Р.И.)
И додека долго искажувале почит и љубов кон кралот, наскоро почнале да
се сожалуваат самите себе; изнемоштени, сметале дека се напуштени сред непријатели кои ја презираат новата власт; без одреден наследник на кралска власт, секој
кон себе ќе ги влечи силите на народот. Потоа почнале веќе да предвидуваат и граѓанска војна, што повторно ќе се јават, но не за кралството во Азија туку дека ќе треба да се пролева крв за нов крал; од нови рани ќе им се раскинат старите красти.
Остарените и изнемоштени војници, кои штотуку побарале отпуст од воената служба од вистинскиот крал, сега ќе треба да гинат за моќта на можеби некој недостоен. Додека вака размислувале, скоро настапила ноќта и со тоа стравот се зголемил. Војниците стражареле под оружје. Вавилонците, едни од ѕидините, други од
покривите на своите домови го набљудувале сето ова, како да ќе можат така да видат нешто што ќе биде поизвесно. Никој не се осмелувал да запали светилка и бидејќи во темнината не можеле да гледаат, со ушите само ги доловувале шумовите и
гласовите; нејчесто престрашени од напразен страв, толкава низ мрачните патеки,
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се судриле еден со друг, се сомневале еден на друг и така вознемирени скитале. Персијците, според нивниот обичај, ги исекле косите и во траурна облека го оплакувале со искрена љубов, заедно со сопругите и децата, не како победник, не како свој
непријател туку како најсправедлив крал на својот народ. Навикнати да живеат под
власт на кралеви, тие признавале дека никогаш немало друг подостоен крал од Александар. Истовремено ги оплакувала и мртвите и живите. Зашто, кој сега ќе се грижи за девојките ? Повторно ќе бидат пленички, пак ќе треба да го напуштат кралството. Кој ќе ги заштитува нив, кога Дареј е мртов ! Таа добро знаела дека со
смртта на Александар, тие таков повеќе нема да најдат. Тогаш си приспомнала дека
во еден ист ден осумедесет нејзини браќа се погубени од пресвирепиот Ох; кон тоа,
се потсетила и за загубата на таткото на големиот број нејзини синови; од седумте
деца, што ги родила, останал само еден, токму Дареј, но и тој кусо време живеел
среќно, за да може потоа толку свирепо да умре. Конечно и подлегнала на болката,
ја замотала главата, ги остранила внуците што седеле до нејзините колена и се откажала од храна и виделина. На петтиот ден откако решила да умре, починала. Нејзината смрт е голем доказ за милоста на Александар кон неа и за неговата справедливост кон неа, зашто таа издржала да живее по смртта на Дареј, но се срамувала
да го надживее Александар. (Авторката не користи чад..., германско траурна...,Р.И.)
И жими Херкула,ако треба праведно да се суди за Александар тој правел добрини, зашто таков бил по природа, а неговите мани, нека и се припишат на судбината или на неговата возраст. Тој имал неверојатно голема духовна сила, речиси неизмерна издржливост за секаков напор, храброст што била исклучителна не само
меѓу кралевите туку и како оние чијашто доблест е едиствено тоа; бил дарежлив, на
луѓето им давал повеќе одошто се посакува и од боговите; бил благ кон победените. Толку кралства биле вратени или дарувани на оние што со војна ги изгубиле;
непрестајно ја презирал смртта и стравот, што другите ги прави малодушни; бил
желен за слава и пофалби повеќе од што е вообичаено, но за тоа сепаки има оправдување, со оглед на неговата младост и неговите подвизи; си ги почитувал родителите; одлучил на неговата мајка Олимпијада да и додели бесмрност, а го одмаздил
и Филипа; бил љубезен речиси кон сите пријатели и добронамерен кон војниците;
мислата за нив била рамна на величието на неговиот дух и мудрост, што е тешко да
се сфати, ако се има предвид неговата возраст, ставал мерка на неумерените страсти и љубовта на границите на она што е природно; се задоволувал само со дозволени страсти.
Сето ова се секако голема дарба, и тоа на судбината; навистина, барал да се
изедначи со боговите, да му се искажуваат божески почести, им верувал на пророчиштата што го убедувале во тоа и на она што одбивале да го почитуваат како бог,
им се лутел повеќе одошто требало; почнал да се облекува на туѓински начини, да
ги подражава обичаите на победените народи, што пред да ги победи, ги презирал.
Па и страста кон виното, што младоста ја поттикнувала, во староста можела да се
намали. Секако треба да се признае дека, колку што и должел на својата храброст,
уште повеќе и должел на судбината. Колку пати само таа го отргнала од смртта; колку пати, кога непромислено ќе се најдел во опасност, таа го заштитила. Но исто
така одлучила ист да биде крајот и на неговиот живот и на неговата слава. Судбината чекала тој да го покори Исток, да дојде до Океанот и да исполни се што на
смртните им е допуштено. Ете на ваков крал и војсководец се борал наследник, но
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тој бил преголем товар, за да падне врз плеќите на само еден човек. И така, неговото име и гласот за неговите подвизи, речиси низ целиот свет расејале кралеви и
кралства, па се сметале за многу славни и оние, што во сосема мала мерка биле
вклучени во неговатаж судба.
6. Но во Вавилон (зашто од таму го скршнавме раказот) телохранителите на
кралот ги повикувале во кралскиот дворец најблиските пријатели на кралот и војсководците. Толпа војници ги следеле оние, што сакале да дознатт кому ќе му припадне власта на Александар. Многу војсководци не можеле да влезат во дворецот,
зашто биле спречени од множеството војници; гласникот забранил да приоѓаат други, освен оние што по име ги повикувал. Но забраната на гласникот не се почитувала. Првин повторно се разлејал плач, а потоа, очекувањето на тоа што ќе се случи
ги запрело солзите и настанал молк. Тогаш Пердика пред очите на народот го поставил тронот, круната, облеката и оружјето, па дури и прстенот, што еден ден пред
тоа му го беше дал кралот, и седнал на истиот тој трон. Кога луѓето го виделе сето
тоа, сите повторно почнале да пролеваат солзи и жалоста пак се возобновила. Тогаш Пердика рекол:
‘Еве сега, јас прстенот, со кој Александар обично ги запечатуваше одлуките
на својата кралска власт, а што тој самиот ми го предаде мене, ви го предавам вам.
Но иако гневните богови не можеа да измислат ниедна друга несреќа, што би била
рамна на оваа со која сме погодени, сепак, величието на делата што тој ги изврши,
ни дава да веруваме дека толку великиот маж со човечки дела ни ги приближи боговите, зашто кога тој го исполни она што му го беше одредила судбината, тие бргу
ќе го прифатат во својот род. Затоа, бидејќи од него не остана ништо друго освен
она што секогаш го одвојувало од бесмртноста, треба што поскоро да оддадеме почит на неговото тело и име, не забаровајќи во кој град се наоѓаме, меѓу какви луѓе
сме и од каков крал и заштитник сме лишени. Соборци, треба да се размисли и обмисли. Победата што е стекната кај овие луѓе да може да се задржи од оние што ја
стекнаа. Нам сега ни треба вожд. Во ваша власт е дали тоа ќе биде еден или повеќемина. Но треба да знаете, дека војската без водач е тело без душа. Еве веќе шести
месец како Роксана е бремена; посакуваме да роди машко дете, кому што ќе му припадне кралството кога ќе порасне, ако тоа е волја на боговите. Во меѓувреме, вие
одлучете кој ќе управува со вас’.
Вака зборувал Пердика. Тогаш Неарх рекол: ‘Никој не може да се чуди дека
само на крвта на потомокот на Александар му доликува кралското величие.Но да се
очекува сé уште неродениот крал, а да се заборава на оној, кој веќе го имаме, не е
во согласност со духот на Македонците, ни на постојната состојба. Кралот веќе има
син од Барсина; нему треба да му се даде круната’. Неговиот говор никој не го одобрил. Затоа, според својот обичај, почнале со копјата да удираат по штитовите. За
малку ќе дојдело до бунт.,Тогаш Птоломај рекол: ‘Синовите и на Роксана и на Барсина се да владеат на македонскиот народ; но исто така, Европа ќе се срамува да
го изговори неговото име, најмногу поради тоа, што тоа е име на пленик. Зошто тогаш ги победивме Персијците, ако треба да служиме на нивни потомци ? Зашто, во
тој случај, нивните кралеви Дареј и Ксеркс напразно со многубројни војски и толку
голема флота посакувале да не покорат. Јас мислам вака: кралскиот трон нека се
постави во кралскиот дворец и секогаш, кога ќе има потреба, околу него нека се соберат оние, кои и порано учествувале во донесувањето на неговите одлуки и така,
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заеднички нека одлучуваат; нека се извршува она, што одлучило мнозинството од
војсковдците и началниците на коњицата и сите нека се покоруваат на овие
одлуки’.
Некои с согласувале со Птоломај; бројот на оние што се согласувале со Пердика бил помал. Тогаш почнал да зборува Аристон: ‘Кога Александар бил запрашан кому му го остава кралството, тој рекол дека сака да се избере најдобриот. Тој
самиот проценил дека Пердика е најдобриот, зашто нему му го предал прстенот. А
таму не бил само тој, кога Александар умрел туку тој погледнал во него и од групата на сите свои пријатели избрал кому да му го предаде прстенот. Значи, врховната власт треба да му се предаде на Пердика’. Никој не се посомневал дека тоа
што го мисли е она вистинското. Затоа сите побарале Пердика да излезе напред и
да го земе прстенот на кралот. Тој се двоумел меѓу желбата и воздржаноста; верувал дека што повоздржано го посакува она што го очекувал, толку тие поупорно ќе
му го нудат. Затоа долго се колебал што да прави; несигурен до крај, сепак се повлекол и застанал зад оние, што седеле најблиску.
Тогаш еден од војсковдците, Мелеагар, кој бил предизвикан од двоумењето
на Пердика, се охрабрил и рекол: ‘Нека не допуштат боговите, судбината на Александар и величието на толку големот кралство да паднат на плеќи на луѓе, кои секако нема да го поднесат тоа.Не зборувам ништо за оние што се поблагородни од овој
туку за оние мажи, кои не треба да преземаат на себе ништо, ако не го сакаат тоа.
Воопшто не е важно дали ќе го имате за крал синот на Роксана, кога ќе го роди, или
Пердика, кога овој, под изговор на туторство, ќе ја земе кралската власт.Затоа нему
крал не му е по волја, освен оној кој сé уште не е роден. И во сета брзаница, кој не
само што е праведна туку и нужна, само тој ги брои изминатите месеци и дури претскажува дека ќе се роди машко дете; и вие уште се сомневате дека тој е спремен
да отстапи ! Но жими Ѕевс, ако Александар наместо себе, ни го оставил за крал овој
човек, сметам дека од сé што ни заповедал, единствено ова не смееме да го извршиме. Зошто вие не побрзавте да ја ограбите кралската ризница ? Зашто наследник на
ова кралско богатство е народот’. Откако го кажал ова, се повлекол меѓу вооружените војници.Кога тој си заминувал, пат му направиле оние, кои му одобрувале што
го објавил грабежот.
7. Околу Мелеагар веќе се создал голем круг вооружени војници и собирот
се преворил во бунт, кога некој од најнискиот слој на Македонците рекол: ‘Зошто
има потреба од оружје и граѓанска војна, кога веќе го имаме кралот што го барате.
Аридај е роден син на Филипа, брат на Александар, кој неодамна беше учесник во
сите свештени обреди, а сега е единствен наследник. Зошто го заобиколувате него ?
Со што тој заслужил такво нешто, што сторил ? Зошто го лишувате од сеопштото
право на сите народи. Ако барате некого, кој ќе биде сличен на Александар, никогаш нема да го најдете; ако барате некој близок до него, тогаш тоа е единствено
тој’. Кога го слушнале ова, собранието како по заповед молкнало; потоа сите подеднакво извикувале дека треба да се повика Аридај; дека заслужуваат смрт сите тие,
што без него го одржувале собранието. Тогаш Питон, облеан со солзи, почнал да
зборува дека токму сега Александар е најмногу за жалење, што се измамил во преданоста и силата на добрите граѓани и војници; дека тие го гледаат само споменот
и името на кралот, а останатото го замаглуваат. Тој недвосмислено му припишал
бесчестие на младичот, кому му се доделувало кралската власт и она што му го пр-
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ефрлале предизвикало повеќе омраза кон него самиот, одошто презир кон Аридај;
зашто, додека го сожалувале, тие почнале да чуствуваат наклоност кон него. И така
тие почнале да викаат дека нема да допуштат никој друг да владее, освен него, кој е
роден за таква власт; побарале да биде повикан Аридај. Мелеагар, кој бил непријателски расположен кон Пердика и му завидувал, бргу го довел во дворецот и војниците го поздравиле како крал, наречувајќи го Филип.
Но ова бил гласот на народот, а првенците имале друго мислење. Од нив,
Питон почнал да се приклонува кон предлогот на Пердика и за тутори на идниот
син на Роксана ги одредил Пердика и Леонат, кои потекнувале од кралски род.
Уште додал дека Кратер и Антипатар ќе ги водат работите во Европа. Тогаш секој
поединечно се заколнал дека ќе ја признае кралската власт на синот на Александар.
Мелеагар не без основа се исплашил дека ќе биде казнет, па се повлекол заедно со
своите приврзаници., Потоа, повторно влечејќи го Филипа со себе, се втурнал во
дворецот, викајќи дека тој се определува за одлуката донесена пред малку, за тој
кој ќе биде новиот крал; нека ја проверат зрелоста на неговата возраст и ќе се уверат дека само потомокот на Филипа, синот и брат на двајца кралеви е најподобен и
за него самиот и за нив.
Ниедно длабоко море,ниеден бурен морски проток не подига толкави бранови, колкав што немир создала толпата, ако и се допуштила нова и краткотрајна слобода. Едни власта му ја давале на штотуку избраниот Пердика, но повеќе на Филипа, иако всушност го презирале. Но долго не можело ни да сакаат, ни да не сакаат
нешто; час се каеле за одлуката што ја донеле, час се каеле поради самото покајание. На крај, сепак, се приклониле кон кралскиот син Аридај, престрашен од авторитетот на првенците,го напуштил собранието; кога тој си заминувал, војниците само замолчале,но не се откажале од својата подршка за него.И така тој бил повторно
повикан и ја ставил на себе облеката на брата си, што стоела на тронот. Мелеагар
го ставил оклопот и го зел оружјето, како придружник на новиот крал. Потоа се појавила фалангата, тропајќи со копјата по штитовите и извикувајќи дека ќе се облее
со крвта на оние, кои ќе ја посакаат кралската власт што воопшто не им припаѓа; се
радувале што силата и власта ќе останат во и истиот дом и истата фамилија; што
наследната власт ќе го зајакне кралскиот род, зашто тие се навиканти да го почитуваат само кралското име, а то може да го земе само оној, кој е роден за тоа.
Но Пердика, сега веќе исплашен, заповедал да се затвори одајата во којашто
лежело телото на Александар. Со него биле уште шестотини воини со докажана храброст. Кон коњицата се приклучил Птоломај заедно со момците од кралската кохорта.Но вратата на затворената одаја лесно била скршена од многулијадната војска. Влегол исто така и новиот крал, следен од толпа придружници, на чие чело бил
Мелеагар. Пердика разгневен ги отповикал оние, што сакале да го чуваат телото на
Александар, но од далеку почнале да фрлаат со копја кон него. Бидејќи многумина
биле ранети, најсетне повозрасните ги симнале шлемовите, за да можат полесно да
бидат распознаени, и почнале да ги молат оние што биле со Пердика да се воздржат од борба и да остапат пред мнозинството. Пердика прв го оставил оружјето, а
останатите го направиле истото. Потоа, бидејќи Мелеагар ги убедувал да не се оддалечуваат од телото на Александар, тие, мислејќи дека овој бара простор за заседа, од другата страна на дворецот излегле и се упатила кон Еуфрат. Коњицата, којашто била составена од најблагородни младичи, во најголем број пошла со Пердика
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и Леонат, зашто сметала дека е подобро да го напуштат градот и да се расположат
по полињата. Но Пердика воопшто не губел време дека и пешадијата ќе дојде по
него; затоа, за да не се чини дека тој ја одвоил коњицата од останатата војска, останал во градот.
8. Мелеагар не престанал да го убедува кралот дека правото на власт треба
да се озакони со смртта на Пердииа. Ако не го спречи неговиот властољубив дух,
Пердика ќе направи преврат; го убедувал дека Пердика добро се сеќава колку заслуги тој има за кралот, никому сосема не му се доверува и од никого не се плаши.
Кралот повеќе допуштил да се зборува тоа, одошто се согласувал со него. И така
Мелеагар молчењто на кралот го разбрал како заповед и од името на кралот испратил луѓе да го повикаат Пердика; им било порачано да го убијат, ако се двоуми да
дојде.
Пердика, кога му било јавено дека дошле придружниците на кралот, следен
само од шеснаесет момчиња од кралската кохорта, застанал на прагот од куќата,
наречувајќи го оние што дошле робови на Мелеагар; со упорноста на духот и со изразот на лицето ги престрашил, што тие избегале како избезумени. Пердика заповедал да ги јавнат коњите и со малкумина пријатели дошол кај Леонат, за да го одбие
нападот со поголема заштита, ако некој го нападне. Следниот ден на Македонците
им се чинело дека е недостојно Пердика да биде доведен во опасност и одлучиле со
оружје да ја одмаздат дрскоста на Мелеагар. А овој предвидувајќи го незадоволството, дошол кај кралот и почнал да го прашува дали тој самиот заповедал да биде
фатен Пердика. Кралот му одговорил дека го заповедал тоа по желба на Мелеагар;
впрочем, војниците не треба да се бутнуваат што Пердика е жив.
Мелеагар го распуштил собранието, но многу се исплашил поради отцепувањето на коњицата и не знаел што да одлучи (зашто опасноста, што малку пред тоа
ја насочил кон непријателот, сега се свртела против него) и речиси три дена поминал размислувајќи, но сепак не знаел каква одлука да донесе. А царскиот дворец си
го задржал предишниот изглед; кај кралот доаѓале пратеници од разни народи; водачите на војската биле тука, а предворјето било исполнето со придружници и вооружени војници. Но огромната спонтана жалост била показател на крајно очајание;
секој се сомневал во другиот,не се осмелувале да си пријдат поблиску еден на друг,
ниту да си позборуваат. Секој во себе си имал тајни размисли, а споредбата со новиот крал ја поттикнувало желбата кон изгубениот. Сите се прашале каде е оној,
чиишто заповеди и желби тие ги следеле; биле напуштени сред непријателски и
непокорни народи; секогаш, кога ќе им се даде можност, тие ќе ги казнат за многубројните нини несреќи. Вакви размисли ги нагризувале нивните души, кога било
соопштено дека коњиците, над кои началствувал Пердика, ги заземала полињата
околу Вавилон и го задржувала житото што се довезувало во градот. И така, првин
се јавил недостиг од храна, а потоа и глад; оние што се наоѓале во градот сметале
дека треба се приклучат кон Пердика или со оружје да се борат со него. Случајно
станало така, што жителите, кои се наоѓале во полињата, плашејќи се од опустошување на полските куќи и селата, пребегале во градот, а граѓаните, бидејќи и ним им
недостасувало храна, го напуштиле градот; и така и на едните и на другите им се
чинело дека населбата на другиот е побезбдна.
Плашејќи се од нивната вознемиреност, Македонците се собрале во кралскиот дворец и изложиле што мислат тие. Се согласиле дека треба да се испратат
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пратеници кај коњицата, да се стави крај на несогласувањата и да се положи оружјето. Од страна на кралот биле испратени Тесалиецот Пасас, а од Мегалополис
Дамил и Перилај. Кога оние ги изложиле пораките на кралот, добиле одговор нема
да го положат оружјето, освен ако не им бидат предадени поттикнувачите не несогласијата. Кога ова било соопштено, војниците спонтано го зеле оружјето. Поттикнат од нивните викотници, Филип излегол од кралскиот дворец и рекол: ‘Нема потреба од никааков бунт, зашто наградата за оние што меѓу себе се борат, ќе ја земат
оние што останеле мирни. Истовремено, мислелете на тоа дека имате работа со граѓани; ако им ја одземете надежта за помирување, тие бргу ќе се свртат кон граѓанска војна. Ајде да се обидеме, дали ќе можеме да ги одоброволиме со друго пратеништво. Јас верувам, бидејќи сé уште не е погребано телото на кралот, тие сите ќе
дојдат да му искажат последна почит. Што се однесува до мене, јас повеќе сакам да
ја вратам оваа власт, одошто да ја вршам со крвта на граѓаните; и ако нема никаква
надеж за согласие, ве молам и преколнувам, изберете некого, кој е поспособен да
биде крал’.
Тогаш сите заплакале, а тој ја симнал круната од главата, ја протегнал десницата со која ја држел, за да ја прими оној, кој ќе се изјасни дека е подостоен од
него, Овој скромен говор родил огромна надеж за способностите на оној човек, што
биле потиснати дотогаш од славата на неговиот брат. Поради тоа, сите почнале да
настојуваат тој да го изврши она што го замислил. Аридај повторно ги испратил
истите пратеници да побараат Мелеагар да биде прифатен како трет водач.Тоа било
лесно постигнато. Зашто Пердика посакал да го одвои Мелеагер од кралот и сметал
дека тој еден, нема да биде рамен на нив двајцата. Затоа Пердика, на чело на коњичките трупи, му излегол во пресрет на Мелеагар, кој доаѓал со фалангата. Откако се
поздравиле меѓу себе, двете војски се соединиле, како што мислеле, за секогаш, зашто ги сочувала слогата и мирот.
9. Но судбината веќе ја приближувала граѓанската војна на македонскиот
народ. Зашто кралската власт е неделива, а повеќемина ја посакувале. Значи, првин
ги здружиле силите, а потоа ги распрснале; кога телото отежнало од поголем товар
одошто можело да понесе, неговите денови почнале да ослабуваат; кралството, што
можело цврсто да се држи под еден, се уривало, кога го држеле повеќемина. Затоа,
заслужено и со право римскиот народ признава дека својот спас му го должи на
својот принцепс, кој не осветли како нова ѕвезда во ноќта, за којашто сметавме дека
е последна. Зашто, жими Херкула, тој не само што ја врати светлината на изгрејсонцето на светот, завиткан во магла, чиишто делови се тресеа од неслога, зашто немаше своја глава. Колку факели тој тогаш згасна ? Колку мечови затвори во нивните ножици ? Каква бура тој разби со ненадејна ведрина ! Царството не само што зајакна туку и процути. Само нека остане далеку злобата, нека цути со векови и камо
среќа неговиот дом вечно да има долготрајно потомство.
Но да се вратам на расказот, од кој ме одвлече размислувањето за општата
благосостојба. Пердика единствена надеж полагал во смртта на Мелеагар. Тој сметал дека мора да го тргне овој празноглав и неверен човек, наклонет бргу кон преврати и многу непријателски настроени кон него. Но својата намера ја постигнувал
со длабока притворност, за да може да го нападне, кога овој ќе биде непретпазлив.
Значи, тој тајно наговорил некои од војниците на кои им началствувал, јавно да се
жалат, божем без негово знаење, што Мелеагар е изедначен со Пердика. Кога вак-
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вите зборови стигнале до Мелеагар, тој разбеснет и разгневен, му кажал на Пердика што слушнал. Овој, божем исплашен од оваа новост, почнал да се чуди и да се
преправа дека му е жал поради тоа. На крај, се согласиле да ги фатат поттикнувачите на таквите бунтовнички гласови. Мелеагар му заблагодарил на Пердика, го
прегрнал и ја пофалил неговата верност и добронамерност кон него. Потоа, со заедничка одлука, пристапиле кон истрага за казнување на виновниците. Според татковинскиот обичај, требало да се изврши смотра на војската. Се чинело дека оправдани прилина за тоа е неслогата. Македонските кралеви имале обичај така да вршат
проверка на војската, што на крајот од полето, каде што е построена војската, од
двете страни фрлаат утроба на раскината кучка и на тој простор стојат сите вооружени војници; овде коњаницата, онде фалангата.
И така, оној ден, што било одреден за овој обред, кралот со коњицата и слоновите застанал наспроти пешадијата, на чиешто чело бил Мелеагар. Коњичкиот
одред веќе почнал да се движи, а пешаците, сé уште неспокојни од ненадеен страв
поради неодамнешните неслоги, малку се двоумеле дали да се вратат во градот, зашто рамницата била попогодна за коњицата. Но плашејќи се да не ја изгубат довербата на своите соборци, подзастанале и биле спремни за борба, ако некој ги нападне. Војската веќе се приближувала една кон друга и мало растојание ги делело бојните редови. Кралот со една коњичка чета почнал да јава околу пешадијата и почнал да ги бара поттикнувачите на несогласијата, што требал сам да ги види и казни по наговор на Пердика. Ако тие се спротиставеле, се заканува опасност дека тој
сите коњички одреди заедно со слоновите, ќе ги нафрли врз нив. Пешаците се
стаписале од непредвидената несреќа, а ни самиот Мелеагар не знаел што да прави,
ниту имал храброст за некаков потфат. Во постојаната положба, се чинело дека е
најбезбедно поскоро да се очекува и да не се предизвикува судбината. Тогаш Пердика, кога видел околу триста војници, растреперени и покорни, кои го следеле Мелеагар кога тој го напуштал првото собрание по смртта на Александар,ги одвоил од
останатите и пред очите на целата војска ги фрлил пред слоновите; а ни Филип не
се спротиставил на тоа. Јасно било дека тој ќе го припише како свое само она, што
исходот ќе го потврди. Ова за Македонците било и знамење и почеток на граѓанска
војна.
Мелеагар, кој доцна ја сфатил измамата на Пердика, но бидејќи врз него лично не било извршено никакво насилство, спокојно си стоел во стројот. Но наскоро
ја изгубил надежта за спас; кога видел дека непријателот го злоупотребуваат името на оној, којшто тоа самиот го беше направил крал за негова гибел, побегнал во
храмот. Но не бил заштитен со светоста на местото и таму бил убиен.
10. Пердика ја довел војската во градот и свикал совет од видни граѓани; на
собирот било одлучено кралството да се подели така, што кралот да ја има врховната власт. Птоломај бил назначен за сатрап на народите во Египет и Африка, кои
биле под негова власт. Лаомедонт му била доделена Сирија и Фојникија, а на Филота му била одредена Киликија. Заповедано било Антигон да ја држи Ликија со
Пафлагонија, како и поголемиот дел на Фригија; Касандар бил испратен во Карија,
а Менандар во Лидија. Одлучил Малата Фригија, соединета со Хелеспонт, да биде
провинција на Леонат. Кападокија и Памфилија му припаднале на Еумен. Му било
препорачано тој да ја брани таа област сé до Трапеѕунт и да војува со Аријарат. Само тој побарал кралство. Заповедано било Питон да ја држи Медија, Лисимах Тра-
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кија и Црноморските народи што се до Тракија. Исто така било одлучено кој ќе ја
има власта во Индија, Бактрија и Согдијана и кој ќе управува со останатите жители
кај Океанот или Црвеното Море- секој во пределите што веќе ги имал под своја
власт. Пердика требало да биде со кралот и да заповеда со војската што одела со
кралот. Верувале дека провинциите биле така расподелени со тестаментот на Александар, но кажувањата за ова, иако така се предадени од историчарите, ние разбравме дека не се вистинити. (Сатрапиии=провинции=теми=склавини, области, Р.И.)
Откако го распарчиле кралството на делови, секој го чувал своето богатство,
како самите тие да го натрупале, како да некогаш имало граници за неумерените
желби.Зашто, сите тие малку помалку пред тоа биле служители на кралот и под вид
на грижа за туѓа власт, поединци зазеле огромни кралства, откако биле отклонети
причините за судири, зашто сите биле припадници на еден народ и секој бил одделен со областа на своето кралство од другите. Но тешко било тие да бидат задоволени со тоа,што им го пружила приликата,зашто не го цениш она,што првин си го добил, ако си се надевал на нешто поголемо. Затоа на сите им се чинело дека е подобро да ги зголемат своите владеења, одошто да го прифатат она што им било дадено.
Веќе бил седми ден како телото на кралот лежело на одарот, а грижата за
еден толку голем погреб била одложена поради одлуките за устројството на државата. А никако како во пределите на Месоптамија токаш немало толкава жега; многу животни, што се затекле на гола почва- пцовисале. Врелината на сонцето и воздухот била толкава, така што сé како да согорувало од оган. Изворите вода таму
биле ретки и жителите ги криеле; само тие можеле да ги користат, зашто дојденците не знаеле каде се наоѓаат тие. Кога најсетне пријателите решиле да се погрижат
за мртвото тело, оние што влегле во одајата, виделе дека тоа воопшто не е зафатено
од гниеж; дури на него не се забележило ни смртно бледило. Живоста што ја дава
движењето сé уште се гледала на неговото лице. И така, на Египќаните и на Халдејците им било заповедано, според нивниот обичај, да се погрижат за телото. Отпрвин, тие не се осмелиле да си ги доближат рацете кон него, зашто тој како да бил сé
уште жив. Потоа се помолиле, ним, како на смртници, да им биде допуштено да го
допрат; тие го исчистите телото, го исполниле со мириси и го поставиле на златен
одар, ставајќи му ги на главата обележјата на неговото кралско достоинство.
Повеќемина верувале дека е отруен; дека отровот му го дал синот на Антипатар, по име Јола, кој бил меѓу послужнителите на кралот, и тоа по заповед на татка си. Навистина, често можело да се чуе како Александар кажува дека Антипатар
се стреми кон кралско достоинство, дека во однос на силите, себеси се смета за повеќе одошто еден обичен началник; дека по победата над Спартанците се возгордеал и дека се што му било дадено од кралот, си го припишувал себеси. Уште веруваат дека Кратер со една чета војници бил испратен да го убие. Познато е, пак, дека
силата на отровот што се раѓал во Македонија е толкава, што дури ја гори и потковицата, но копитото на добитокот го издржуваат неговиот сок. Изворот од каде што
истекнува овој смртоносен отров го наречуваат Стикс.Него го донел Касандар и му
го предал на братот на Јола, а овој го сипал во последната пијачка на кралот. Колку
и да верувале во ова оние што го ширеле овој глас, сепак наскоро моќта го истиснала. Зашто Антипатар го добил кралството на Македонија и Грција. Потоа власта ја
наследиле неговите потомци, бидејќи сите што биле дури и во далечно сродство со
Александар биле убиени.
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Неговото тело најсетне го пренесол во Мемфис Птоломај, кому му припаднал Египет, а отаму, неколку години подоцна, било пренесено во Александрија. На
неговото име и спомен таму му се одават сите почести“.
Плутарх (45/46-120/125, на македонски, 1994 година, на стр. 94-95, под 77,
вели: „Најголем дел од овој извештај од збор до збор е забележан во кралевите дневници. Во почетокот никој не се посомневал дека Александар бил отруен. Едни велат дека дури и пет години подоцна Олимпијада наредила да се убијат многу лица
и да се откопаат дури и коските на покојниот Јола, небаре тој го подготвил отровот
за Александар. Тие, меѓутоа, кои тврдат дека Аристотел го советувал Антипатар да
го изврши тоа недело и дека, всушност, преку него бил набавен отровот, споменуваат некој си Хагнотемид, кој раскажал дека тоа го чул од кралот Антигон. Велат,
отровот бил студена вода како мраз, што како во магарешко копито, зашто не може
да стои во никакви други садови, бидејќи ги пробива со студот и острината. Повеќемина автори, пак, мислат дека приказната за отровот е измислена и за нив доволна потврда е тоа што Александровото тело,кога се испокарале војсководците, многу дни лежело незакопано во врелата и запурничава област, па сепак не се појавил
никаков знак за насилна смрт, туку цело време останало чисто, небаре живо“.
Тоа што ништо не било променато било труење со неоргански отров. Ваков
бил арсенот, познат и за време на Архелај.Тој ги уништува сите микроорганизми во
телото: органите за варење (без смрдеа...) итн.Исто така, бил отруен и Напалеон Бонапарта, преку виното. Методот за утврдување преку коса бил пронајден во 20 век.
Квинт Куртиј Руф пиши: „овој смртоносен отров го наречуваат Стикс“.
Овде е битен поимот стикс, кој бил и како река: стикс=с тик с, поттик; стигс
=стиг с (стига); стихс=стих с (стихо=со тихо); стивс= стив с (стив=стивна=почина),
в=х=г=к. Значи, имало поттик, отровот стигнал, труењето било тихо (пополека, долго време, долготрајно, пример со арсен), поради што тој стивна (умре=почина).
Од изнесеното на авторот неговите наводи не се совпаѓаат со оние кои од
него се постари- мноштво наводи не можат да се најдат кај постарите автори. Овде
се битни Птоломејовиот Александриски јазик коине, поимот Епир, името Грци, католичкото дело по 1054 година- желба на Александар да оди и во Италија, и печатењето на книгата во 15 век. Токму во 15 век биле внесени уште 10.000 кониски
зборови. Па се говори за едни исти зборови со коинско (грчко) и латинско потекло.
НЕВЕРОДОСТОЕН АВТОР
За да се потврди дека многу нешта имало само кај Курт Руф се наводиве:
Харолд Ламб, на стр. 311, пиши: „Дали тоа било сторено во еден од ненајдените настапи на гнев кои сега сé почесто и почесто го обземале, или се плашел да
им дозволи на овие преживеани луѓе слични на животни да им се придружат на неговите чети, сега никој не може да рече. Тогаш дошла до израз чистата свирепост,
побезмилосна од убиството на Филота и Пармениот. (Аријан не известува за тоа,
но Квинт Курциј Руф го опишува). Фалбаџиите што пишувале за тоа наоѓаат оправдување велејќи дека тие Грци му се придружиле на непријателот во Азија и затоа
ја заслужиле таквата казна. Но, со оглед на состојбата во која ги нашле, тоа е ништожно оправдување“.
Стои: „Квинт Курциј Руф го опишува“, без тој да кажа,каде тоа го прочитал.
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На стр. 421 Френсхајм вели: „Келона. Овој град го држат дојденци од Бојотија, што Ксеркс ги бил протерал од нивните населби и ги префрлил на Исток; како
доказ за своето потекло тие го сочувале својот јазик, кој содржел повеќе грчки зборови, но поради потреба за трговија, се служеле и со јазикот на соседните варвари“.
Значи, Бојојците „го сочувале својот јазик, кој содржел повеќе грчки (хеленски, Р.И.) зборови, но поради потреба за трговија, се служеле и со јазикот на соседните варвари“. Па тогаш немало коине, кој бил трговски, а таков бил и во 19 век.
Со ова се потврдува, дека Квинт Куртиј Руф не бил поуздан автор.
Пјер Бријан (1996), „Александар Велики“, на македонски, на стр. 85, во врска со Филота, во фуснотата вели: „Мора да се укаже дека Кв. Куртиј не е од најверодостојните антички автори“.Па тој никогаш и не бил антички, туку само од 15 в.
Нада Проева, на стр. 41, пиши: „...Куртиј Руф денес важи за небрежен писател, кој не се воздржувал да пишува и измислици“. Во продолжување има фуснота:
„Токму поради ова, македонскиот превод на Љ.Басотова (Кв.Куртиј Руф, ‘Историја
на Александар Македонски’, Скопје, 1998) во кој нема безмалку никакви стручни
белешки, е од незначителна полза како за студентите, така и за пошироката публика“. Значи, неговата книга печатена само во 15 век н.е. содржи многу измислувања.
Бидејќи тогаш на просторите, каде владеел Александар Македонски, во употреба биле три службени јазици, староегипетски, арамејски и новоперсиски, а пред
Македонија владеела Персија, тогаш само на персиски (старо и ново) имало само
сатрапии. Меѓутоа, Квинт Куртиј Руф за областите говори на латински провинции.
Тој, на стр. 133, пиши: „им припомнувал за нивната стара храброст, дека тие, ослободители на светот, откако го поминале патот на Херкула и Отецот Либер, сега ќе
им наметат јарем не само на Персијците, туку и на сите народи; дека Бактрија и
Индија ќе бидат македонски провинции“. Па токму затоа тој не е поуздан автор.
Следи преводот на Љубинка Басотова„Историја на Александар Македонски“
Преведувачката на делото на Квинт Куртиј Руф не го сврсти меѓу најверодостојните автори, затоа што тој не бил антички;точно не се знаело ни неговото име...
Дури, „според иследувачите на делото на Куртиј, тој можел да живее во времето на
првиот век пред нашата ера до четвртиот век од нашата ера“.Тогаш таков и немало.
Следи:„Полното име Квинт Куртиј Руф е рестарираниот од Hedicke, врз база
на одбележувањето на името на авторот на неколу ракописи, но не комплетно туку,
или како Квинт Руф, или како Куртиј Руф, за да го добие конечното именување како Квинт Куртиј Руф, какво што име се среќава во доцно републиканскиот и раниот царски период“.Значи,такво лице не постоело.Затоа книгата била неверодостојна
Квинт Куртиј Руф, на стр. 353, пиши: „Откако го покорил овој непознат народ, дошол до градот Ниса“. Градот Ниса било име на Дионис=Бах, Нис=Наис. Тој
бил на Белци. Токму во Индија стигнале Ведите со санскритски јазик. Меѓутоа, кај
авторот никаде не се говори за темни раси: Монголи, Црнци и Индијци- непоуздан.
Војната била меѓу Хелените и Персијците. А тие имале посебна симболика.
Квинт Куртиј Руф вели: “сонцето е светлината на Грците, а месечината на
Персијците“. Па сонцето Хелиос е хелина=белина, хел=бел, порадишто произлегуваат Хелените. Токму исламот победил во Персија и тие својата месечина ја ширеле кон запад во Мала Азија. Таа кај Османите со божицата Хекате веќе е српеста.
Авторот на стр. 196/7 вели: „Пророкот на Александар, Аристандар, облечен
во бела облека,со лаворика во десницата, им ја покажувал птицата на војниците, за-
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несени во битката, како несомнено претсказание за победа“. Кај Македонците никако не бил симбол лаворот туку само дабот:токму дабовиот венец со својот Зевс.57
Следи токму затоа што Персијците не велеле жими Херкул како Хелените.
Македонците имале свои богови, а Римјаните свои.Па тие не биле едно исто.
Македонците со Еладците, но никогаш Грци, имале исти богови и ист јазик.
За Македонците биле битни Зевс, Посејдон, Дионис итн. Критјаните Зевс го
викале Велихан: х=к, Велих=Велик, ан=он, на тн.словенски јазик. За Посејдон биле
следните поими: Патодавател во Централна Грција или Петеики (=пет=пат-еки) на
Феникијците; Пос=пас=паси, со значење од=оди=прати=придружи на пат, еј=ај=ој,
ејде=ајде, ојде. Значи, Посејдон=пос (=пас=пат) еид (=ојд) он=ан тн.словенски завршеток. За потврда е и пасат, со пасење се оди, одење, помина. Ова говори, после=
пос ле. Па се доаѓа пост=паст. Доказ: pass=Pass=премин=поминување, паспорт=пас
порт-а. Следи Португал од време на Јустинијан; Португал=порт (врата) бригиско
дативно у и гал=Гал, дури поимот Гал, галка, Галиција... тн.словенски, види Макс
Фасмер. Се вели „Дион или Диос“, што било винолеј=вино леј, без Вуков ј леи: на
+ леј = налеј; со н динон или динос, д=в, винон (=вино он=ан) или винос (вино с).
Со динон=винон до Дионис=дианис=пианис=пианиш, опија. Следи опиум=опи ум.
За да се потврди дека никогаш немало Грци со грчки јазик, неразбирлив за
Македонците, поимити во Мореја, со име кое Франките го именувале тогашен Пелопонез, а Мореа била дури и во 19, поимите биле/се на тн.словенски јазик. Следи
Хомер под Агамемновото водство пиши не Ахајци, туку „Akhaiwashi“=„Акхаивои“
=а к (како=ко) хаи=хај или само ај (ајде) вои (вој)=ко ајде (во) вој (бој), што било
само занимање војник, Агамемнови војници. Ова може да се потврди и со поимот
хајдук=хаидук=хаи дук=дик, на бригиски=брзјачки ајдук=ај дук: дук (Дукас) и дик
(Дикас).Исто така, и Хаиронеа=Хајронеа=хај роне, со битката се роне, како Арон=а
рон. А за доказ е и хајвар=ајвар=ај вар=вари итн. Меѓутоа, битно било островото
Еубоја=Авбоја.Островото било од каде се тргнало во вој=бој: Еубоја=е у(в) вој,в=б.
И затоа Макс Фасмер вели, таму имало словенски поими пред Словените.
Македонците правеле именки со в-н-т: Минерва=минер ва, како Миле-ва-на.
И Белците именките ги правеле со в-н-т на почетокот, средина и крајот на
името. Во случајов Семирамида + в = Свемирамида. Таа била „Кралица на Небото“.
Авторот вели: „Зошто и си ме родил, мене кутриот, ако боговите не го сакале тоа ?“ Вака не велат Бригите=Брзјаците, ниту античките=етничките Македонци,
со својот Зевс (Амон). Ова е дело на авторот од 15 век. Денес во Далмација, острови, таткото родува, и лежи во креветот со сопругата, и двата велат: „смо родили“.
Тој, на стр. 89, пиши: „Од градот Јас, којшто се наоѓал на еден остров близу
до Милет, земал едно момче, што еден делфин многу го љубел; рибата дури го распознавала неговиот глас и секогаш, кога момчето ќе го повикал, делфинот го носел
на плеќи“. Ова „делфинот го носел на плеќи“ во Пула го научив за Далмација. Значи, лицето, авторот на книгата, веројатно бил Далматинец, како и Марко Поло.
Далматинците биле Илири. Следи до Илирија биле Бригите=Брзјаците.
Квинт Куртиј Руф пиши; „Зарем ви се одвратни даноците од Илирите, а малку пред тоа и од Персијците“.За Б.Вукушиќ: Елијан, грчкиот учител на говорништво во Рим (3. век н.е.) соопштува, скоро илјада и пол години после падот на Тр57

Тоа што денес се носи црнина за жалење е само на еднобожеството=еврејството. За Македонците,
пак, погребот бил свечен чин: напревари, јадење итн. Бидејќи Скотите биле Македонци, со гајди...
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оја, дека овој јазик припаѓал на илирските Бриги, сродници на Дарданците од семејството на древните Пелазги. Стефан Византиски наведува: „Илиј е заземен на следниот начин: градот бил во земјата на Ахејците, во соседството на Пелопонез, западно од Македонија,во земјата Европа...“.Според Херодот, Бригите „живееле во Европа во сосество на Македонците“. Тој многу убаво објаснува, Европа била токму
Горна Македонија, каде живееле Бригите. Значи, постоеле Македонија (Долна Македонија) и Европа (Горна Македонија). Кај Херодот просторите на Бригите и денес се на Брзјаците: Бриг=Бриж=Бриз=Брзјак= брз јак, како на Хималаите животно
тн. говедо јак, ама и Ајак=а јак. Па токму затоа Бригите сé уште биле посебни.
Бидејќи се говори за Македонија и посебно Бригија,овде затоа се дополнува:
Според Константин VII Порфирогенет, се наметнало името Македон врз
Ематија заради кралската куќа на Аргеаидите како прва македонска држава во областа Орестида (Костурско), со постаро име Макета, внесени од Хесиод. Тукидит
ги означува Македонците како Аргеаиди=Аргедаи Македонос, оти Аргеас бил син
на Македон, како и со легендата, по кои епонимните херои на Пиерија и Ематија
биле синови на Македон. Александрискиот историчар Апијан од 2 век н.е., докажува дека Арг бил Аргос Орестикон, кој се наоѓало до Рупиште во горниот тек на реката Бистрица, во Македонија: Аргос=а ргос=рогос на Арес, а ваков бил крал Пир.
Иако поимот Бриги бил секогаш во употреба, кај него и други тој непостои.
Авторот, на стр. 15, пиши: „...За таа цел многу се приврзал кон Тимотеј, кој
бил прославен во таа професија. Овој го прилагодил своето знаење кон неговата дарба на начин, што го нарекуваат фригиски. Понекогаш толку го пленувал него, што
му го распалувал духот како со божеско вдахновение,го грабал оружјето, божем му
се приближувал непријателот“. А неговата книга е преполна со Фригија и Фриги.
Значи, се говори за фригиски, на Фригите, кои биле постари од Египтјаните.
Ова го пишел египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.): Фригија ја создале Бригите.
Авторот не го употребува поимот Варвари за Македонците и за Хелените од
Јонија, туку римскиот поим варвари, за непријателите на Македонците. Со тоа тој
не се совпаѓа со Херодот и сите следни автори. Па тој бил само од 15 век нова ера.
Квинт Куртиј Руф вели: „за да не се пренесе примерот на варварската дрскост во податливите обичаи и характер на Грците“. Не Грци туку Хелени. Хелени
биле и Јонците.Токму Јонците како и Македоците биле Варвари со варварски јазик.
Дури тој поимот Хелени и Елада ги истоветува со Грци и Грција,без основа.
Значи, не се работело за Грци туку Хелени. Следи Панхеленска идеја, што ја
подржал Филип Македонски. Неа за прв пат во 380 г.п.н.е. ја спомнал Исократесда се обединат потчинетите, Персијците да се протерат назад во Персија и таа да ја
разрушат...Во Мала Азија Хелените биле Варвари, а вакви биле и Македонците.
Квинт Куртиј Руф, на стр. 70, истакнува; „Флотата веќе била во пристаништето, кога кралот фрлил копје на брегот и прв со телото скокнал од коработ и ја допрел земјата; со тоа посведочил дека тој, со помош на боговите со праведна и света
војна со ја присвојувал власта над Азија. Потоа биле поставени жртвеници на Јупитер, на местото каде што пристанал,зашто тој помага при пристанувањето, а потоа
на Минерва и на Херкул; исто така заповедал да се изградт жртвеници и на местото
каде што ја напуштил Европа“. Значи, за „света војна“ само Панхеленската идеја.
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Тој,на стр, 252,го цитира Александар Македонски:„знаете ли колку Персијците ќе станат покорни, кога ќе сфатат дека вие сте презеле света војна и дека сте
гневни поради злосторот на Беса, а не на неговото име“: Панхеленска света војна.
Квинт Куртиј Руф пиши: „Лакедајмонците...И така тие се вратиле во татковината, исполнувајќи ја својата обврска кон Сојузот“. Само тој не кажува дека тој
Сојуз се борел за Пенхеленската идеја. Пак, таа била само Хеленска, а не Грчка.
Авторот говори: „Александар заповедал да се повикаат Грците,што ги довел
Артабаѕ. Но тие одговориле дека, ако не им се вети безбедност на Лакедајмонците,
а исто така и на Синопијците, тие самите ќе одлучат што ќе прават. Лакедајмонците биле пратеници кај Дареј, па кога овој бил победен, се приклучиле кон Грците, кои како наемници се бореле кај Персијците“. Овде се збрки, сите се Хелени.
Квинт Куртиј Руф вели: „Согдијанците, Дахите, Масагетите, Саките и Индите сé уште се независни. Сите овие, штом ќе ни го видат тилот, веднаш ќе почнат да
не гонат. Тие си се ист народ“, но не Македонците со Еладците ?! Неистоветност.
Тој цитира: „Мојата мајка, двете ќерки, Ох, роден да биде првенец на кралството, потомок од кралска лоза, вашите војсководци, сите нив Александар како
злосторници ги држи во окови“. Па ова не се совпаѓа со претходно тој што напиша.
Соодносот на бројот на загинати е исто и како кај Марин Барлети (16 век) во
Нов Александар Македонски, Скендербег, како божем удирале само Македонците,
а овие својата глава ја имале наведната,таа да им биде отсечена: физички не можно.
Квинт Куртиј Руф вели: „Многумина верувале дека во леглото на неговата
мајка е видена змија, во која бил претворен самиот Јупитер и дека Александар е роден од неа“. Ова била бригиска симболика, а и Нов Александар Македонски, Георг
Кастриотис бил Бриг. Според Јозеф фон Хамер, тој „со својата храброст, која ја докажал во повеќе двобои и во војните подвизи, добил султанова висока милосат и
име Искендер- бег, т.е. кнез Александар, надимок кој му пристоел не само заради
јунаштвото и преземувачкиот дух на осумнаесетгодишен младич, кој како Александар Македонски со осумнаесет години сакал да го освои светот, веќе и заради неговата домовина Епирос откаде потекнале луѓето со кои Македонецот ја освоил
Азија. По името и огласокот подоцна следело преданието за чудесниот син на мајката која го носела. Како што Олимпија сонувала за змејот, како што во креветот на
афричката Скипија се појавила змија,така и српската принцеза Војислава, Скендербегова мајка, сонувала дека родила голема змија, чија глава ја голтнала Турција, а
опашката и удрила на Јадранско Море. Што Скендеровите историчари раскажуваат
за тој сон, за да би го поздравиле родувањето на својот јунак, како што се раскажува за Александар...“.58 А токму Александар на главата е преставен со змија.
Авторот говори за Хелеспонт=хелес понт, но не за Хелени, туку Грци. Следи негово потполно несовпаѓање, затоашто поимот Грци бил за тн.Византијци.
Квинт Куртиј Руф цитира: „Порано ние војувавме со Грците, а сега од нашите домови ја одбиваме војната што ни е наметната. Така сега наизменично со нас се
поигрува судбината. Секако, кралството за коешто се бориме сега и едниот и другиот ќе го има само еден народ“. Тогаш народите не биле како во 15 век н.е. Меѓутоа, грчки народ имало само по 1767 година, по укинување на Охридската архиепископија и нејзините ќерки со тн.старословенски народ. Следи оттогаш имало
само грчки верски народ,припадник на Цариградската патријаршија со јазик коине.
58

Сон змија да роди за еднобожците е неможност,избегнувајќи ја бригиската постледена митологија
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КВИНТ КУРТИЈ РУФ ФАЛСИФИКАТОР
Рим59 направил мноштво фалсификати,со најдалекусежни последици се три:
тн.Константинова даровница во 750 година за примат, со која до денес се ништи
православието; Книгата на Квинт Кртиј Руф за јазикот коине дека постоел за време
на Александар Македонски, а тој бил само Птоломејов Александријски јазик; Книгата на Марин Барлети (16 век), дека Георг Кастриотис бил муслиман, Скендербег,
а тоа никогаш не било, дури бил направен помлад десет години, за да биде обрезан.
Неговиот син Јоан Кастриотис во Венеција учел латински јазик и јазикот на
сенатот на Венеција.60 Вториот бил вулгаренлатински, а во Европа имали мноштва.
Во Ватикан службен јазик бил/е латинскиот, дворасен на: Белци и Црнци.
Белците биле бели.Исто така, и високи. Пак, Темните биле ниски- мали.
Авторот, на стр. 353, истакнува: „10. Значи, кога Александар навлегол во пределите на Индија, малите кралеви на племињата му излегле во пресрет, навестувајќи му дека ќе ги исполнаат неговите заповеди; дека тој е третиот син на Јупитер,
кој дошол кај нив; дека тие знаат за Отецот Либер и за Херкул, но еве, сега него пред очи можат да го гледаат“. Значи, тој говори за „малите кралеви на племињата“.
Темните раси имаат заедничко потекло пред да има континенти, што важи
за азискиот со афричкиот бивол, слон, крокодил, носорог, камила, магаре..., нецицачи, птици..., растенија итн., наведени во книгата на Квинт Куртиј Руф. Следи кај
Црнците имало обрежување, што важи и за на девојки, а и денес.Најбитно е што кај
темните раси има канибализам. Токму затоа луѓе и животни не се жртвуваат. А пак
Белците ги гореле мртвите, што е денес традиција во Индија- од Ведите. Исто така,
кравата е свето животно, како во Египет, со потекло од Левантот. Па затоа до денес
ние Бригите=Брзјаците не јадеме коњско месо, ниту пиеме кобилско млеко. Ова било поради тоа што Бикот бил Зевс, а Пастувот Посејдон, бригиски богови. Тоа што
ние денес јадеме говедско месо и млеко го научивме само од Монголите. Онаму,
каде што биле Готите до денес се јаде коњско месо и други животни (кучиња, мачки итн), кои до денес не е замисливо да се јадат кај нас, на Македонија=Балканот.
Сумерите биле Белци со закосени очи, како населението на Арапскиот Полустров и Египтјаните, а и денес такви се Берберите. Белците биле повеќебожци.
Како еднобожно било и христијанството со Исус (Исис) и Апостолите, сите само со
нормални очи, затоашто сите тие биле од македонските колонии, е не оттаму. Пак,
закосеноста на очите опстоила до 15 век, што се гледа и од сликата на Мохамед со
други Арапи, сите со закосени очи. За оваа слика имало предслика. Поради помествање на сувиот појас се зголемило учество на Црнци, како и преселби од Западот.
Според антрополозите, Семитите биле Црнци. Тие биле еднобожци, со својот мит Адам и Ева, и човек од иловача...Денес такво е племето Шилук во Судан.
Значи, Сумерите биле Белци, а Акадците Црнци (Семити). За нив бил создаден арамејски јазик. Таков дворасен јазик на Белци и Црнци имало во Египет, познат како староегипетски. Птоломејците од него ги отфрлиле семитските зборови и
се дошло до коптски јазик со и тн.кирилични слова. Според тн.словенски автори,
коптскиот бил разбирлив со тн.словенски јазици. Бидејќи коине го заменил старо59

Римската црква ја нема Марија туку Семирамида. Ватикан не се бави со христијанство туку со астрономија, го променала календарот, и со Дарвинизмот, човекот потекнал од мајмун:човек како Бог.
60
Венеција бил направен како „копија“ на Цариград. Исто така, сé оплачкано од Цариград...е во неа.
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египетски, истото го направил и Кирил Солунски: тој од коине ги отстранил семитските зборови и се дошол до јазик на Белци (Пелазги) тн.словенски, познат како
тн.старословенски. Вита Константини не го употребува глаголот создава, туку составува (склопува) на веќе постоечки слова. Тој не создал нови слова, тие постоеле.
Франц Боп, ориентолог во Берлин, од 1830 до 1866 година ја основал споредбената филологија и го создал поимот индогерманска јазична заедница. Иако само
оттогаш постои Германија, се внесол поимот Индогермани, но не Индоевропјани.
Бидејќи денес во Индија живеат Белци и темни Индијци, двете раси не можеле да потекнат од Индија. Следи Белците дошле од запад, а Индијците опстојувале во Индија. За потеклото на Белците Bal Gangadhar Tilak, (1856-1920), во „Арктичката прадомовина на Ведите“ говори дека тие дошле во Индија. Значи, Ведите
како Белци дошле од запад. Нивниот санскритски јазик бил тн.словенски јазик.
Како што поимот Боп бил само тн.словенски, исто така за Белците говореле
со тн.словенски јазик. Merrit Ruhlen (1994), “The Origin of Language”, John Wiley &
Sons-New York,стр. 29, истакнува: „...Jones го споменува строгиот афинитет ‘во корените на глаголите и во облиците на граматиката’ меѓу разните индо-европски јазици. Понатаму, исто како што -т означува трето лице еднина ‘тој’, прво лице ‘јас’
е преставено со завршеток -м и второ лице ‘ти’ со завршеток -с. Така имаме
комплетна глаголска парадигма отсликана во различен степен во разни јазици, каде
што суфиксите се додадени на глаголскиот корен за да се означат први три лица“...
„Во санскритот трите форми биле: bhara- mi (јас носам), bhara- si (ти носиш), bharati (тој носи)“. Зборник на Sir William Jones кој прв го препознал индо- европско
семејство (1786. во Индија), дека постои еволутивна хипотеза за потеклото на заедничкиот предок. Значи, авторите говорат за јазикот на белата раса, тн.словенски.
Видливо е дека ова со м-с-т опстоило во денешниот македонски јазик: јас
сум, ти си, тој ет. Бидејќи гласот=т е отфрлен, постои само гласот=е. Затоа овде е
најбитно трето лице со т. Оваа форма кога глаголот завршува со т во трето лице
еднина, на пример тој барат (трчат=трчит, носет=носит...), до денес опстоило во
Бригија=Брзјакија: ...Демир Хисар...Преспа...Охридско...Со ова се потврдува дека
„непознатиот јазик“ на кого била напишана Илијада бил бригискиот=брзјачкиот говор кој до денес опстоил. Бригите, каде оделе однеле свои традиции. Таква била и
кинеската кратка јака, во нашите играорни групи.Ама таа е и кај Русите во Скитија.
Кога се говори за Скитите, битно е што Квинт Куртиј Руф, на стр, 315, вели:
„Веќе ги преминале и границите на Отец Либер, што биле обележани со камења распоредени на блиски растојанија и со високи дрвја, чиишто стебла биле обвиени со
бршлен. Но гневот ги повлекол Македонците уште подалеку“. Пак, скитските простори биле тракиски, со Дионис=Бах, Нис=Наис, Танаис=та Наис. Траките на тие
простори скитале. Нивните традиции и сé друго било со потекло од Балканот. Ова
се гледа од наодите кои се најдуваат во Будимпешатскиот музеј, прва моја книга...
Квинт Куртиј Руф истакна: „А преку ден ќе ги видиш како трчаат кон тебе
страшните лица на Скитите и Бактријците; тие имаат брадосани лица и долги косишта, а освен тоа и огромни тела“. Значи, Скитите биле Белци. Во Скитија од разни поводи се селеле Белци од персиските простори, Мала Азија и Балканот. Ова се
чита кај Херодот.61 Исто така, кај Скитите, Македонците создавале свои градови. А
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Денес има два руски носеви: еден мал, како на Монголите, на постарите Белци населени во нивна
Скитија, и нормален нос, како на Македонците,од 1809 година Балканци, населени во поново време.
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ова се гледа кај Квинт Куртиј Руф. На стр. 304 стои: „Над брегот на Танаис, Александар избрал место каде што сакал да основа град како тврдина за оние што веќе се
покорени и за оние што бил решил да појде подоцна. Но оваа одлука била одложена...; на стр. 306 се вели: „Во меѓувреме Александар се вратил до реката Танаис,
и местото кое што го бил зафатил за логор, одлучил да го опколи со ѕид. Ѕидот на
градот изнесувал шеесет стадии; заповедал и овој град да се наречува Александрија. Работата била завршена со многу голема брзина, така што на седумнаесеттиот ден откако биле поставени утврдувањата, веќе биле изградени и домовите во градот.Меѓу војниците се родил голем натпревар, кој прв ќе ја покаже извршената задача. Заробениците биле оставени како жители на овој град; Александар нив ги ослободил, откако платил за нив откуп на нивните господари. Нивните потомци и сега, и покрај толку изминато време, не го заборавиле споменот за Александар “; на
стр. 317: „Кралот исто така сакал да се верува дека тоа е дар од боговите. Потоа ги
преминал реките Ох и Окс и дошле до градот Маргијана. Околу овој град избрале
шест места, каде што намеравале да основаат градови; два свртени на југ, а четири
на исток, оддалечени на исти растојанија, за да не треба од далеку да бараат помош.
Сите овие градови биле поставени на високи ридови; тогаш тие биле како узди за
покорените народи, а сека откако се заборавило на нивното потекло, им служат на
оние, на коишто некогаш им господареле“; на стр. 321: „Кралот заповедал сите тие
да бидат ишибани со прачки и приковани на крст во подножјето на планината. Многумина од оние што се предале, биле дарувани на жителите на новите градови, заедно со заробените пари. Артабаѕ бил оставен како заштита на оваа стена и на областа, во којашто се наоѓала таа“. Значи, во време на неговото владеење на скитските простори тој подигал населби- градови... А ова важело и потоа, до новата ера,
па во неа до времето на Јустинијан и потоа, а и за време на Османовото Царство.
Самите Руси говорат за своето македонско потекло, мои претходни книги.
Исто така, тој пиши: „Скитите ја зазеле рамничарската и плодна област и до
денес тие се опасни соседи; имаат населби и во Европа и во Азија“. Тие веќе биле и
во Европа, дури на Балканот. Тој на повеќе места вели дека Скититеи се бореле заедно со Македонците. Ваков е пример и на стр. 380: „...Скитите и Бактријците ќе
бидат со мене“. Тој на повеќе места наведе српови, коли чии тркала имале српови,
ножеви, со кои ги уништувале непријателите. Олга Луковиќ-Пјановиќ говори за српско предание: „Меѓутоа, народот во Илирија во своите приказни укажуваат на друго потекло на името Србин. Тие кажуваат, дека Александар Велики после долгите
борби против Илирија, а бидејќи од Словените задобил две рани, ипак успеал да ги
покори. После тоа тој помеѓу нив зел војничка елита, те. најдобри војници, на број
од пет илјади и ги повел со себе во Азија. Традицијата кажува, дека тие биле храбри луѓе, кои управувале со коли со српови во Александровата војска. Како тие
‘Косачи на бојното поле направиле чуда, почнале да ги нарекуваат по нивното најмило оружје серпи‘ “. Значи, Скити со српови до Срби. Пак, Србите биле Балканци.
Бидејќи денес Белците на руско-украински простори се само со тн.словенски јазик, овој јазик бил/е на Белците. Исто така, на тие простори, Подунавјето, Балканот... и Каменот Розета во Египет имало исти знаци со исти значења, кои се читале на денешен битолски говор, кој бил бригиски=брзјачки. Значи, еден народ.
Белците имињата ги правеле со в-н-т. Пример: Молња=Секајца=С=Σ=Сила:
ва + сила = Васила, ва=оваа; Василе=Василеј=Василеус=Василевс=Василевски
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На стр. 420 во книгата во делот на Френсхајм стои: „Заповедал кај него да
останат синовите што биле родени од азиските сопруги, а велат дека такви имало
десет илјади, за да не се случи, ако заминат со татковците во Македонија, и кога ќе
се смешаат со тамошните сопруги и деца, да не се созадат кавки и несогласија во
семејствата“. Никаде не стои проблем со јазикот, народот Белци говорел ист јазик.
Македонците масовно се женеле со Персијки.62 Ваков меѓународ, персискомакедонски, не постои.Истото било со Македонците во Пакистан: Хунзи и Калаши.
Тие говореле тн.словенски, со традиции, обичаи, игри, инструменти, начин на исхрана и градежи бригиски=брзјачки. Нивниот владетел Мир потврдил, кога тој бил
во Р.Македонија, тие потекнале од Македонија. Тие не знаеле за некакви Словени.
Македонците во Пакистан тврдела дека тие биле останатата војска на Александар Македонски. Според македонското предание, тој умрел од маларија, со пренесувач комарецот, моја претходна книга. Кај Македонците во Пакистан има сличност со нашето народно творештво на Силјан Штркот. Нивни симбол е Прчот.63
За Кавендиш- Линг, посебно значење имало допирите помеѓу Словените и
различните ирански племиња. Тие ги наведуваат зборовите како бог или „бог“, rayl
(„Рај“ и svyat или свенти што значи „свет“). Обожавањето на Сонцето било словенско и иранско. Се мисли дека Сонцето и оганот биле деца на богот Сварог за кој се
верувало дека од Сонцето се раѓа топлина и светлина. Втор е Стрибог, богот на ветерот чии деца се ветрови и небото.Симаргл е ирански Симург, крилато чудовиште.
Исто така, од животна важност била женската божица Мокош која одговара на иранската Арнахити (или ерменска божица Анахит). Името Мокош значело „влага“
(мокриј на современи руски), кое укажува на врската помеѓу култот на водата и дождот и плодноста и изобилие. Словенски пантеон- Велес или Волос бил бог на роговните животни. Ова име се споменува во 10 век во руските списи. „Во христијанството тој бог се појавува како византиски св.Блаж, кој на словенски се нарекува
Влас или Влах. Тој до денес е заштитник на стоката“. Меје и Вајан велат: „Помеѓу
словенскиот и иранскиот се запазуваат некои чудни сложувања кои не потекнуваат
од позајменци направени по одвојувањето на јазиците“.
Херодот пиши, пастирот Митридат бил оженет со робинка Кина (куја), на
хеленски јазик, а на персиски јазик спака „оти кај Персијанците зборот ‘кион’ (пас)
се кажува ‘спака’ “. Значи, на персиски за куче=пес,пси=пци (пас=со пака=со пас-а,
а=женски род)=кион=куон=куја. Исто така, поимот пастир произлегува од пасат
(пасење), но и од пас=пес, дури пасат (пасат) за поминување. Спореди со Пасаграде
=паса град-е. Како потврда дека зборот спак бил само тн.словенски е зборот на руски јазик: собака (сабака) или само сбак, б=п, спак. Персија била пастирска, со пастирски пасови=пци, кои ги пасат=пратат... стадата овци. Истото било и денес е со
Мијаците. До денес овие си ги пасат своите деца. Значи, тие нив ги вардат, чуват...
Според Херодот, персиските имиња завршуваат со исто слово, кои Дорите
го викаат „сан“, а Јонците „сигма“. Сите персиски имиња еднакво завршуваат. По62

На стр. 338 стои: „И така сега тој, којшто се татковски очи ги гледал и сопругата на Дареј и неговите две ќерки, со кои ниедна освен Роксана не можела да се спореди, тогаш како со некое чудо се
вљубил во девојката којашто не била од толку благороден род, ако се споредува со кралското потекло на оние две ќерки на Дареј. Тогаш рекол дека за зацврстување на кралството е особено е важно
со брак да се сврзат Македонците и Персијците “: Македонците и Персијците со тн.словенски јазик.
63
Бригиски симбол бил богот Јарец=Јарес=Арес во Херакле Линка- Битола. Во Библијата јарец бил
Александар,Пир,Георг Кастриотис.Следен бил Зевс со атрибути орел и змија на Саат-кула од 17 век.
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стои истоветување на Персијците со Дорите и Јонците. Дорите биле со потекло од
Македонија, до денес Дорчо е коњ, а дореста боја коњска боја. Токму коњари биле
Бригите=Брзјаците. Брзјачките имиња завршувале на с, што денес е надоврзан и со
завршеток ки: Станкоски=Станкос ки; Пармакоски=Пармакос ки; Кочоски=Кочос
ки; Чакрески=Чакрес ки, Шишкоски=Шишкос ки... А кај античките автори: Бере(с),
Благан(оис), Димно(с), Дита(с), Вител(ис), Главки(ас), Сопол(ис), Стамен(ос) итн.
Македонците го имаат гласот ѕ, а овој глас бил бригиски, но никогаш тн.словенски, оти ниеден тн.словенски народ таквиот глас го нема. Тој може да се трага
во Јапон=Јап он, Јап-ет=Џафет, Белци со околу 40% крвна група А на Белци, со писмо како да има венетски=тн.словенски руни, бригиското дативно у: аину + л = лаину + в = влаину + к = влакину, за влаи влакна, а Аину биле Белци со влакна. Дативно у го има во кинеските простори (Бату- кан), кинеска кратка јакна, која е бригиска, градежи (пирамиди...), зурла Виетнам, говеди Зебу, б=в, у=с (генетив) Зевс.
Ним симбол им било Сонце, сон=сан; Слонце: Сл...., со Ил=Илиос=Хелиос...
Во Јапонија старците се носеле сами да умрат во планините, што е истоветно со македонското предание, дедото да умре во планината, да го изеде мечката...
Белците биле еден ист народ, со еден тн.словенски јазик. Ваков бил санскритски јазик на Ведите итн.Истото важело за етрурскиот: Етрурците владееле со Рим.
Квинт Куртиј Руф, на стр. 39, вели: „гусарите Туски го ограбувале морскиот
брег на Македонија“. Тие Туски биле Тоски, со своја Тосканија. Гриневич вели:
Етрурците се нарекувале Ресени. Во записите на Стефан од Византија тие безрезервно се класифивицирале со „Словени“, додека грчкиот историчар Хеланикус (5
век п.н.е.) докажува, дека тие биле гранка на беломорските Пелазги. Значи, тие биле со потекло од Балканот. А тие пишеле се рецки (руни), со тн.Кирилилни слова.
Иако е ваква состојбата, Рим со своите Европјани Католици и Протестанти,
со свој заговор, ја одбегнуваат вистината дека етрурскиот јазик бил тн.словенски.
Токму затоа тие за споредување на него не ги земаат соседните тн.словенски јазици
во Словенија и Хрватска, туку само тн.несловенски јазици, дури од централна Азија и централна Африка. Значи, Белците говореле варварски=тн.словенски јазик.
Александар бил наследник на Варваринот Филип Македонски.Пак, во Атина
се говорел варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски јазик.
Се кажа: „кога ги покорил и останатите племиња во Азија“. Бидејќи народот
се состои од племиња, а тој „ги покорил и останатите племиња во Азија“, сите тие
племиња биле на еден ист народ со ист јазик: варварски=пелазгиски=тн.словенски.
На ваков јазик биле и бригиските Анадолија=а на дол..., наспроти Арменија:
Армен=а рмен/рамен; Арамеја: Арам=е рам=рамна, висоравнина, и Равена=равен а.
К.Руф пиши:Александар „разговарал со војниците со различен говор, прилагоден кон чуствата на секого“. Значи, говорите биле разбирливи, на еден ист јазик.
Квинт Куртиј Руф пиши: „Верувате ли дека толку народи, навикнати на други правила и власт, коишто не се совпаѓаат ни со нашата религија, ни со јазикот,
ни со обичаите“. Македонците велеле мајчин јазик,кој бил дијалект=дво лект=рект.
Исто така, тој вели: „не можела да се спречи ни со обраќање на мајчин јазик“. Ова било и останало до денес: антички=етнички Македонци.
Квинт Куртиј Руф пиши: „Дареј знаел грчки јазик“. Овој бил хеленски, а Хелени биле како Пирати жителите на Елада и како Варвари во Јонија. Пак, во Елада
постоела Атика, Пелопонес... Во 15 век н.е. Склавините на Пелопонес имале говор
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како Склавините на Либек во Германија.Значи, склавински=тн.словенски. Овој бил
само варварски=пелазгиски.За руските и други автори пелазгискиот бил словенски.
Квинт Куртиј Руф вели: „Бес, иако не знаел грчки“. Хеленскиот бил пелазгиски јазик на белата раса, а ваков бил староперсискиот. Новоперсискиот бил дворасен јазик меѓу староперсиски и арамејскиот дворасен јазик на Пелазги и Семити.
Следи: „верувал дека Патрон го поткажал; кога преведувачот му ги пренел
кажувањата на Гркот“. Значи, толкувач на еден ист јазик, а преведувач на дворасен.
Се говори за „преведувач на Дареј“, а новоперсискиот бил дворасен јазик на
Белци (Пелазги) и Црнци (Семити). Веќе во книгава на стр. 151 стои за преведувач.
Авторите толкувач на говори на ист јазик го преведувале во преведувач на
повеќерасни јазици. Така била создадена уште поголема збрка, на мноштво народи.
Следи Белците говорел само еден јазик. Во употреба се вклучиле дворасни
јазици: арамејски и староегипетски. Од арамејски произлегол новоперсиски, а од
староегипетски коине. Следи авторите да говорат за сличност на персиски и коине.
Квинт Куртиј Руф вели: „На едни им биле отсечени нозете, на други рацете
и ушите, а биле жигосани со варварски букви“. Авторот говори за персиски и грчки
јазик, а овде стои „варварски букви“. Тие биле само варварски=пелазгиски, а ваков
бил староперсиски,атички без датив и генетив,но не дативниот и генетивниот коине.Во книгата е страна 220,а цела книга е 440, никаде не се говори за јазикот коине.
Па тој вели: „Поинаков воздух, светлина и говор на свој јазик посакуваат дури и варварите, а тие самите доброволно се откажуваат од сé што им е блиско, несреќни не толку поради нешто друго, одошто поради тоа што се принудени да бидат лишени од тоа“. „Доброволно се откажуваат“ од јазикот никогаш и немало.
Иако коине никогаш не постоел за време на Александар Македонски, што се
потврдува со наводите на старите автори, остапување постои само кај Квинт Куртиј
Руф.Меѓутоа, тој никаде не го кажува, каде тоа го видел, прочитал. Тој е единствен:
Тој пиши: „Кога на Филота му било заповедано да зборува, тогаш тој, или
од сознанието за злосторот, или од големината на опасноста, избезумен и стаписан,
не се осмелувал ни да го крене погледот, ни уста да отвори. Потоа, леејќи солзи, изгубил свест и паднал во рацете на оној што го држел; кога му ги избришале солзите
со наметката, малку по малку му се повратиле здивот и гласот, па се чинело дека
нешто ќе каже. Кога кралот го видел, му рекол: ‘Сега ќе ти судат Македонците, те
прашувам, дали ќе им се обратиш на мајчиниот јазик ?’Филота рекол: ‘Освен Македонци, овде има многу присутни, за кои сметам дека полесно ќе го разберат она
што ќе го кажам, ако зборувам со ист јазик со којшто се служиш и ти, верувам, непоради нешто друго туку за да го разберат повеќемина твојот говор’. Тогаш кралот
рекол: ‘Еве, гледате ли, дотаму ли дошол Филота, та да се гнаси од мајчиниот јазик
? Имено, единствено тој презира дури и да го научи. Но нека зборува како што
сака, а вие споменете си дека тој подеднакво се отуѓил и од нашите обичаи и од
нашиот јазик’. Тогаш го напуштил собирот“. Авторот не кажува, каде тоа го видел.
Следи и: „... Мене ми се префрла што одбивам да зборувам на мајчиниот
јазик, дека сум се грозел од обичаите на Македонците. Значи, така јас се заканувам
на кралството, со што го презирам. Уште порано, оној, родниот јазик беше напуштен во општењето со другите народи, па така и победниците и победените требаше да учат еден туѓ, странски јазик...“.(Не е дозволено да се пиши без изворот, Р.И)
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На стр. 421 Френсхајм вели: „Келона. Овој град го држат дојденци од Бојотија, што Ксеркс ги бил протерал од нивните населби и ги префрлил на Исток; како
доказ за своето потекло тие го сочувале својот јазик, кој содржел повеќе грчки зборови, но поради потреба за трговија, се служеле и со јазикот на соседните варвари“.
Значи, Бојојците „го сочувале својот јазик, кој содржел повеќе грчки (хеленски, Р.И.) зборови, но поради потреба за трговија, се служеле и со јазикот на соседните варвари“. Па тогаш немало коине, кој бил трговски, а таков бил и во 19 век.Со
ова се потврдува, дека Квинт Куртиј Руф бил само фалсификатор.
Квинт Куртиј Руф, на стр. 340,не цитира за некаков јазик, туку само за: „Ако
кралот присуствуваше на твојот говор, тогаш никој ни со збор не ќе требаше да ти
одговори, зашто самиот тој ќе посакуваше да не се присилуваш да се одродуваш,
прифаќајќи туѓински и странски обичаи и при толку среќни околности“. Значи, никаде не стои за одродување од мајчин (народен) јазик, и никаде го нема коине.
Квинт Куртиј Руф истакнува: „дека тој, иако бил Македонец, не се срамувал
преку преведувач да ги ислуша луѓето што зборувале на неговиот роден јазик“. Па
тогаш војската била само за Пенхеленската идеја, на Хелените, а вакви биле Еладците. А и Хелените во Јонија, кои биле Варвари како Македонците. Сé само на Руф.
На стр. 417 вели: „Кога се собрале големо множество странски војници, тој
повикал преведувач и им одржал говор“. Пак, на Персијците можел да му говори на
новоперсиски, а другите „странци“ друг јазик освен варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик непознавале.А тогаш имало арамејски,староегипетски и новоперсиски.
На стр. 418 пиши: „Тој пријателски го советувал кралот, да сакал да ја слушне вистината; но кај кралот гневот се претворил во бес. Затоа повторно (зашто
оние на кои им дал заповед малку се поколебале)“: на варварски=пелазгиски јазик.
Во тоа време се говорел пелазгиски јазик,а тој нов јазик, коине, бил по смртта на Александар Македонски.Тој бил Птоломејов Александријски јазик.Бидејќи за
Јустин „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“, тие говореле само
со варврски=пелазгиски, кој бил тн.Хомеров, што го потврдил Тсиоулкас (Чулкас).
Тој 1907 година пиши, Славо-Македонците во Лерин говореле Хомеров јазик. Ваков бил јазикот во Елада, која била Пелазгија: варварски=пелазгиски тн.Платонов.
Макс Фасмер пиши: во Елада имало словенски поими пред инвазија на Словените.
Токму со наводов се објаснува дека тн.словенски јазик бил тн.Хомеров јазик.
Квинт Куртиј Руф многу нешта цитира, што не се најдува и кај античките
автори.Коине бил дативен, генетивен...Од коине во Македонија немало трага.Па тој
никогаш не бил од Македонија. Во неа од него никогаш немало најдено наод до римско време. Пак, во Атика бил атички говор, на кого не се пишело, туку на јонски
јазик. Во атичкиот говор немало датив и генетив, дури во песната Мани од 19 век,
во која се говори и за кралот Отон. Во неа има и темен вокал, кој бил тн.словенски.
Фалмерајер пиши во Елада имало словенски акцент:само на варварски=пелазгиски.
Херодот зборувал дека „Пелазгите говореле со варварски јазик“. Платон во
„Критија“ говори за јазикот на „варварите“, кои уште во негово време говореле со
„варварски“ јазик: варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски.
Квинт Куртиј Руф вели: „според мислењето на Грците“ (Хелените, Р.И.). Бидејќи како Еладците и Јонците биле Хелени, се потврдува, Егејско Море било опколено со население со исто потекло. Истото се потврдува и со Бригите во Европа и
Фригите во Мала Азија. Во прилог се наведува, дека според Херодот, Хелените во
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Јонија биле Варвари. Тие биле Варвари, како што било во Македонија за време на
Филип и 11... век н.е. Бидејќи Бригите (Фригите) постанале Македонци, чиј јазик
бил варварски, а ваков бил и на Еладците со Јонците, Западна Азија и Европа имале еден ист варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски јазик.
Во преводот на македонски јазик, на стр. 105 и 106 почнува фалсификатот.
Веќе се пиши за Јудеја и Сирија.Никаде го нема јазикот коине.Таков немало.
Тој како Птоломејов, Александријски, бил наречен хеленски јазик, никако грчки.
Руф кажа: „Оттаму кралот заминал кај Сидетите што се населени околу реката Мелана.И овие се по род од Ајолида,но зборувале варварски јазик,зашто беа одвикнати од грчкиот, не поради долготрајноста на времето, како што обично се случува туку затоа што нивните претци, кога стигнале во овие краишта, одеднаш го заборавиле мајчиниот јазик,а паметеле како звучи новиот, пред тоа неслушнат јазик“.
Овде отпаќа веројатноста „одеднаш го заборавиле мајчиниот јазик“, кој бил
само варварски=пелазгиски. Затоа кога тие „зборувале варварски јазик“, не можеле
да бидат „одвикнати од грчкиот“ (хеленскиот), оти хеленскиот бил само варварски
=пелазгиски, на кого творел Платон...Тоа што потоа стои „паметеле како звучи новиот, пред тоа неслушнат јазик“ (коине), бил само по смртта на Александар Македонски.Тој бил само Птоломејов, Александриски, на кого била преведена Илијада...
Значи, се говори само за варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.Па ваков
бил јазикот во Елада, на кого творел тн.Хомер, Платон, Аристотел. Тој имал повеќе
говори, а говор бил и во Елада, атичкиот. Во Атика никогаш не се говорел хеленски
јазик, кој бил коине. Ова се гледа и од следниве наводи, внесени во моите книги:
Лукијан од Самосата, „Како треба да се пишува историја“, напишана 165/6
година, под 21. вели: „И следнава грешка не е мала, па мислам дека заслужува да се
одбележи. Историчарот просто се мачи да пишува на чисто атичко наречје, да го
прочисти својот јазик, па нашол дека треба и римските имиња да ги преправи во хеленски...“. Значи, имало хеленски јазик (коине) и атички говор, но ништо грчко.
Со наводот се потврдува, дека во Елада во 2 век во употреба бил само атичкиот говор, кој бил варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски.
Значи, понатамо во римско време се пишело на пелазгиски=тн.словенски јазик. Ваков бил и Аријан (2 век н.е.). Следи тој „Индиската историја“ ја напишал на
јонско наречје, иако тој ги познавал коине и латински. Блајкен и други наведуваат:
„Плиниј говори за пасивната согласност на луѓето била првата причина за употреба
на јонската писменост“. А освен јонски бил и атичкиот: атички без датив и генетив.
Бидејќи атичкиот бил без датив и генетив, коине немал врска со Атика и Елада.
Се заклучува, на јонското наречје се пишело, но не на коине. Пак, коине станал официјален јазик само како христијански, а единствен со Ираклиј (610-641).
Бидејќи се говори за коине и латински, треба да се надополни, како тие биле
употребувани. Лив Андроник 240 г.п.н.е. вршел преводи од коине на латински. Иако Македонското Царство било запоседнато од Римјаните, латинскиот во Римското
Царство немал важност. За доказ се наведува Втора книга Макавејска:
Писмата биле напишани на коине.Исто така, писмото на Римјаните. Ова се
гледа и под 38.: „Во стои и четриесет и шестата година, на петнесеттиот ден од месецот Ксантик“. Се наведува македонскиот месец Ксантик, значи коински месец.
Бидејќи латинскиот во 180 г.п.н.е. во цела Италија уште не бил во употреба, тој не
можел да служи за општење меѓу Римјаните и Евреите. Тие меѓусебно, во 146 г.п.
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н.е. општеле на коине. А и Евреите, кои во Александрија го прифатиле хеленскиот
јазик коине, кој бил трговски јазик, се изјасниле за Хелени. Затоа за Лукијан „..Историчарот...па нашол дека треба и римските имиња да ги преправи во хеленски...“.
Ова се наведува со цел да се објасни, во Елада и Рим се говорел ист јазик:
Дионисиј наведува: „Јазикот со кој се користат Римјаните, не е наполно варварски, ниту пак апсолутно грчки (хеленски, Р.И.), но претставува мешавина од
двата, поголемиот дел е истоветен со еолското наречје“. Од ова произлегува дека
Римјаните говореле со јазик кој „поголемиот дел е истоветен со еолското наречје“.
Се гледа дека јазикот бил еолско наречје кој бил хеленски, а Хелада била Пелазгија. Кон ова да се надоврзе и она што рекол Херодот: „Еолците биле и се нарекувале Пелазги“. Бидејќи пелазгискиот јазик бил варварски, овде во игра се вклучени само три говори на пелазгискиот (варварскиот) јазик кои како говори меѓусебно биле разбирливи.Овде е чудно,зошто поимот варварски се употребува за говор.
Истото се случило и за поимот пелазгиски. Ова говори дека постепено старите поими се потискале,а нивното место го заменувале содруги.64Токму во ова време немало латински јазик.Латинскиот следел по коине, во 3 век п.н.е., како негова „копија“.
Пак, бидејќи коине и латински не биле народни, тие денес се мртви јазици.
Венетските простори биле илирски. Г.Вајганд пиши: „не само во Северна
Италија сретнуваме илирски потомци, но и на јужното крајбрежие на Апенинскиот
Полуостров, каде живееле Јапигите и Месапите, чиј што јазик било докажано дека
спаѓа кон илирскиот“. Вајганд не правел разлика меѓу Далматите- Илири и Далматинците- Словени и тој нив ги нарекувал Далмати. Кога Апостол Павле бил во
Македонија и Италија, тој со населението не можел да разговара на ниеден службен јазик, туку само на варварски=пелазгиски, кој бил илирски=тн.словенски. Ова
било без прекин и по 10...век. Себастијан Долчи (1690-1777) бил дубровачки Фрањевац и историчар. Тој пишел за старините на дубровачката надбискупија и за старината на илирскиот јазик. Според него, „до денес во Апулија постојат цели градови, основани од најстарите жители, кои се служат со илирскиот“. Да не се изуми
дека кај Марин Барлети (16 век), тн.старословенски јазик бил илирски јазик. Значи,
во Италија сé до во 18 век службен бил латински, народен илирски=тн.словенски.
Во прилог се наведува што пиши Сабри Годо за „Скендербег“. Јоан Кастриот, синот на тн.Скендербег, во Венеција се школувал. Тој таму учел латински јазик
и јазик на сенатот на Венеција. Вториов бил вулгарен-латински, а вакви имале и другите италијански градови. Со ваквите јазици Европјаните се одродиле од својот
народен јазик: варварски=пелазгиски, а ваков бил венетски=илирски=тн.словенски.
Квинт Куртиј Руф, на стр. 30, го цитира што вели Демостен: „Илирите и другите варвари, што ја населуваат Македонија, чијшто дух по природа е жив, а и раздразнет поради неодамнешните настани, ако во почетокот војната на Филип му тргне неповолно, во останатиот дел од војната, тие ќе работат за нас“. Значи, Македонија ја населувале Траки и Илири. Па Балканот бил поделен на Тракија и Илирија. Според наводите, Македонците биле Траки и Илири. Веќе се кажа Елијан, „илирските Бриги“. Пак, Стефан од Византија запишал дека Бригите биле македонско
64

На стр. 292, стои: „3. Кога така ги средил работите и назначил сатрап на Аријаните, Александар
заповедал да се објави поход против Аримаспите, кои во тоа време со изменето име ги наречувале
Евергети, од она време, кога тие со покрив и храна и помогнале на војската на Кир, кога таа страдала од студ и недостиг на храна“: стари имиња заменети со нови;и Пеонија, според Мара, Мариово.
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племе што живеело во соседството на Илирите, запишувајќи го податокот на Хесихиј за градот Бригас во Македонија. Токму затоа овде се дополнува за нив:
Според Мела Помпониус (1 век н.е.) во Тракија, која се простира помеѓу Црно и Јадрнско Море, па помеѓу Дунав и Егејско Море, се говори со ист јазик, што
докажуваат сочуваните тракиски зборови. Во 19 век Рене Миле напишал дека се
зборувал ист јазик од Црно до Јадранско Море, па „од Варна (Црно Море) до Разгуза (Дубровник на Јадранско Море)“. Италијанецот Апендини (1769-1837) тврди дека јазикот на Траките е ист тој илирски јазик кого тој го научил во Дубровник. Себастијан Долчи (1690- 1777) од Дубровник наведува дека така од самата положба
на илирските племиња (заклучуваме) дека еден ист јазик бил кај Илирите, Македонците и Епирците. Страбон говори дека „Илирите и Траките не можеле да бидат
туѓи едни на други ни на никаков начин, оти двата рода биле со исто потекло, а
освен тоа исто така имаат исти обичаи и уредување и ги почитуваат истите богови“. Овде се употребува два рода од исто потекло (народ). Шулц пиши, Полибие
докажува точно и дополнува,дека илирскиот јазик е исто така македонски дијалект,
а и тракискиот јазик. Значи, илирскиот и тракискиот биле македонски говори од варварски=пелазгиски јазик. Артур Вајгал (1880-1934) пиши: „имало далечно родство
меѓу нив (Македонците, Р.И.) и северните Грци“, кои дошле од истите места. Велс
наведува дека фригискиот јазик бил скоро ист како грчкиот и македонскиот. „Од
многуте таинствени обреди, што владееле во познатата доба на Атина, биле по свое
потекло фригиско (ако не трачко)“. Херодот пиши: „народот на Атина и Атика бил
пелазгиски. Еден Трачанин тврдел во разговор со еден Атињанин дека тие во минатото биле браќа со иста крв“. Ова означува дека народот во Атина и Атика биле
еден, Пелазги, како што биле Трачаните. Според Јустин, Александар „ги обиколил
своите и на секое племе му се обратил со различен говор“. Ова било на Илирите и
Тракијците, Еладците и Македонците. Густав Вајганд (1860- 1930) пиши: На Македонците „јазикот звучи како илирскиот...Некои племиња произлегувале од Траките
...след тоа се Пеонците...други племиња...спаѓаат кон Илирите“.Бидејќи во Македонци учествувале Илирите, Траките, Пеонците, сите тие говореле на варварски=пелазгиски. Исто така, тој не правел разлика меѓу Далматите-Илири и ДалматинциСловени, и тој нив ги нарекувал Далмати. Шафарик вели: “по масовната колонизација Словените се измешале со староседелците, со Илирите, Либурните, Венетите, Десаретите и со Трибалите, бидејќи биле еднородни браќа“. Според него, “староседелците и новодоселените зборувале на ист словенски јазик со малку различни
дијалекти. Меѓутоа, со време се слеале и се изедначиле во јазикот“. Значи, дојденци=домородци. Шулц продолжува, дека денес Србите и Булгарите се блиски крвни
сродници, на ист начин биле крвно сврзани и Илирите и Траките. Вајганд истакнал:
„Правата линија од Милановац на Дунав низ Ниш кон Охрид е приближна граница
меѓу Илирите и Траките во древноста, меѓу Србите и Булгарите во средновековието“. Со ова се потврдува, како што било во старата ера, тоа опстоило во средновековието, значи денес: до 1809 година Македонија била до реката Дунав. Следи сите
биле Македонци.Ами Буе пиши:„Најдобар германско- српски речник е оној што излезе со кирилско писмо во 1790 година во Виена, кај Karzbek, со наслов Deutsch u.
Illyrische Woerterbuch“. Овде илирскиот бил српскиот. Милутин Миланковиќ вели:
„Во сведителството на школата во Винковци се споменува како наставен премет и
‘илирски’ јазик, а во во сведоштвото на реалката во Панчево ‘српски’ јазик. Значи,
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илирски=тн.словенски бил само варварски=пелазгиски, кој бил тн.Хомеров и Платонов јазик. Затоа народот говорел само на народен јазик, никако на јазикот коине.
Бидејќи коине бил Птолемејов, Александриски, јазик, за него се говори. Ова
се пренесува од мојата претходна книга, „Античка=етничка Македонија“:
Вилкен вели: „Грчкиот јазик и живот се ширеа и во различните населби на
Птолемејците“...„Проширувањето на грчкиот јазик меѓу образованата горна класа
за ориенталците во новоформираните градови на Исток веројатно беше под влијание на фактот што грчкиот стана официјален јазик на империјата, јазик што судските управи го употребуваа во своите прокламации. Исклучок претпоставуваше
кога за државен интерес сите потчинети мораа да се запишат на документите кои се
преведуваа и на месниот јазик отпечатен покрај грчкиот текст, како што беше забележано во Египет.Според тоа, горниот круг на ориенталците, кои беа во тесна врска со грчките службеници, или беа амбициозни да стекнат кариера за себе, наскоро го научуваа грчкиот јазик како додаток на нивниот мајчин јазик, без да се откажат од својот. На пример, во Египет свештениците во почетокот го употребуваа грчкиот јазик кога имаа врска со службениците, бидејќи тој беше официјален. Несомнено, ориенталските трговци и занаетчии веднаш започнаа да го учат официјалниот јазик од трговски причини. Евреите во заедницата многу брзо го прифатија
светскиот јазик и толку интезивно што во третиот век во Египет требаше да се преведува Светото писмо на грчки, бидејќи во јавната служба верниците не можеа да
го разберат и оригиналниот еврејски јазик. Така, се појави Септуагинт, грчкиот превод на Стариот завет, во третиот и вториот век, а и елинистичка еврејска литература. Но овој елинизам беше само надворешна фасада. Всушност, Евреите останаа Евреи, верни на својот закон и се конфронтираа со паганците, независно што
макабанското движење беше возвишено. Подоцна имаше комфликти во многу места меѓу Евреите и Грците“.
Се заприметува, дека „во јавната служба верниците не можеа да го разберат
и оригиналниот еврејски јазик“. Ова говори, дека никогаш немало еврејски народ
со свој јазик,а тн.еврејски јазик не бил народен, туку само службен арамејски јазик.
Овде е најбитно, што Евреите во Александрија прифаќајќи го коине, тие станале
Хелени. Бидејќи коине биле повеќебожен=хеленски, Евреите друго и не можеле да
бидат освен Хелени. Дури Русите повеќебожци, не-христијани, биле Хелени.Значи,
поимот Хелени бил за повеќебожци, во употреба во борба против Персијците.
Вилкен продолжува: „Дури и кај втората генерација по Александар можеа
да се најдат некои истакнати ориенталци, кои беа толку многу целосно елинизирани што пишуваа книги во грчката литература на грчки. Еден од нив е Берос, свештеник од Мардук во Вавилон, кој се посвети на Антиох I, книга на старата вавилонска историја што тој ја напиша на грчки употребувајќи клинестоформни преданија. Другиот е Мането, египетски свештеник кој во периодот на Филаделф напиша египетска историја на грчки, врз основа на преданијата на египетските храмови. Овие книги на Берос и Мането се многу интересни докази за победата на елинизмот, зашто порано ни Вавилонците, ни Египјаните, иако оставија вредни летописи
и слично, не мислеа да пишуваат историја на својата земја во смисла на грчката историографија“. (Хеленизмот бил по смртта на Александар до со Клеопатра, Р.И.)
Кога бил создаден коине, доказ може да биде кога на него била преведена
„Илијада“, која најповеќе ја сакал Александар Македонски. Тој неа со себе ја имал.
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Бранко Вукушиќ пиши: „...Од Пизистрат до денешна званична верзија, која
е направена во Александрија во 3. век п.н.е., биле повеќе грчки доработки на Илијада“. Атинската верзија била на варварски=пелазгиски јазик, во 3 в.п.н.е. на коине.
Значи, „Илијада“ била во 3 век п.н.е., и другите не бил постар од 3 век п.н.е.
Вилкен кажа: „што во третиот век во Египет требаше да се преведува Светото писмо на грчки“...„Така, се појави Септуагинт, грчкиот превод на Стариот завет, во третиот и вториот век“.
„Превод на Библијата од Димтрие Фелерус, библиотекар на египетскиот крал Птоломеј Филаделфие (284-246 год.п.н.е)“.
„Покрај тоа што писарот Птоломеј III ја дополнил секоја од дотогаш напишаните дваесет и три книги на Библијата, тој во 277 год.п.н.е., во Александрија, ја
напишал и комплетната дваесет и четврта книга, и тоа на македонски јазик“.
Пашке вели: „Веќе околу 280 настапуваат ориенталците, Мането во Египет,
Берос во Вавилон, двата свештеници за делата за историјата“.
Вент пиши: „Селеуковиот историчар Берос (кој бил најважен и најдобар информиран хроничар на стариот Вавилон) во околу годината 240 пр.н.е. наведува дека прв раскажан еп онај за доаѓањето на Сумерите во земјата на двете реки. Од него
е напишаното дело за Вавиолон на грчки јазик. Сумерите со Оанез (владетел) заедно со чудовишните поданици (полуриби и полулуѓе) поминале преку океанот.
Целокупната култура на земјата меѓу двете реки потекнуваат од Оанез и од неговите поморци, од црноглавите странци, од Сумерите“. (Акадци, Црнци=Семити, Р.И.)
Во 240 г.п.н.е. Лив Андроник создал латински. Тој бил само вулгаренкоине.
Дионисиј Трачанин, наречен Граматичар, по потекло бил Трачанин, а по родување во Александрија, во Египет, околу 100. г. пред Христа, напишал една граматика, која сé до средниот век се сметала за класична и која ја објавил Фабрициј
во том VII на неговата „Грчка Библиотека“.
Значи, во Италија 240 г.п.н.е. бил вклучен латински. Тој во во 180 г.п.н.е. во
цела Италија уште не бил во употреба. Тој инаку речено како вулгарен коине бил
само беден со коински зборови. А пребеганите Ромејци од Цариград...во 15 век н.е.
во латински јазик внесле уште околу 10.000 зборови. За нив денес се говори: грчко
(коинско) и латинско потекло. Меѓутоа, понатаму народот во Италија говорел на
пелазгиски=венетски=илирски=тн.словенски јазик.Себастијан Долчи пиши: „До денес во Апулија постојат цели градови, основа на најстарите населеници, кои се служат со илирскиот јазик“. Следат вулгарно латински, од кој произлегол италијански.
Од изложеното произлегува дека Библијата била на коине и православието
било македонско. Токму затоа прв христијански јазик станал коине. Само подоцна
Библијата била преведена на латински јазик: латински бил второразреден јазик.
Љубомир Домазетовиќ пиши: „Преводот на Библијата на латински го извршил Софроние Јероним (Свети Јероним), во периодот од 382 до 385 година од новата ера“. Следат подоцнежни преводи на латински, со многу дотерувања...
Дека книгата била фалсификатор во новата ера се и следниве докази:
Кралот Александар на Полиперкона му рекол: „јас имам разбрано дека варварите имаат стражи“. Ова не можело да биде, затоа што Македонците биле Варвари, а и Демостен за татко му Филип Македонски говорел за Варваринот...
Во предговорот е: „Од друга страна пак, не гледаме сериозни причини да не
се прифатат известувањата на Кикерон, Такит и Светониј како веродостојни за
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постоењето на личност по име Квинт Куртиј Руф. Впрочем и јазикот, на којшто е
напишана нашата ‘Историја...’ припаѓа несомнено кон ‘aurea Latinitas’, близок на
Ливиј и Кикерон“.Па таков латинскиот останал до 15 век н.е., кога пребегнатите тн.
Византијци од Цариград во Рим...внесле уште околу 10.000 коински (тн.грчки) зборови. Следи да се говори и за зборови со тн.грчко (коинско) и латинско потекло.
Квинт Куртиј Руф говори за Феникијците: „И ако можеме да веруваме на раскажувањата, ова племе прво ги научило другите на писменост или го научиле на
писмо“. Меѓутоа, овој навод не бил од старата, ниту новата ера, туку по среден век.
Се повторува: „Дионисиј Трачанин напишал една граматика, која се до средниот век се сметала за класична и која ја објавил Фабрициј во том VII на неговата
‘Грчка Библиотека’ “.А ставот на Квинт Куртиј Риф бил по средниот век, во 15 век.
Квинт Куртиј Руф вели: „Кобар, по народност Медиец, славен повеќе по искуството во вештината на магијата (ако тоа воопшто е вештина а не измама за глупави) одошто со некакво знаење, но човек скромен и чесен“. Ваков став не е на повеќебожец, туку еднобожец, христијанин. Поточно католик. Импероторот Јустинијан, вистински христијанин, ја забранил дури математиката како „паганска несреќа“.
Тој император исто така наредил да се исфрли од Библијата учењето за реинкарнација, што го оставил Константин. Значи, тоа било по 6 век нова ера, никако порано.
Квинт Куртиј Руф истакнува: „...Копиди ги наречувале мечовите, малку извиткани, слични на српови, со коишто ги напаѓале сурлите на слоновите...“.
Авторот сé измешал. Срповидни не биле мечевите, туку копидите во вид на
српови, кои и денес се користат за режење на копита. Следи копито, т=д, копидо до
копиди. Пак, мечот си е меч, краток за пешадинец (пешадер=пешадар) и долг за јавач.Белците имале прав меч,а Монголите крив,сабја=сабиа=а аби,наби, аби=троши.
Со ова се потврдува дека книгата била по 14 век, кога Османите,кои биле Комнени,
Бриги,во своите редови имале Монголи платеници,Арнаути (Черкези, Татари итн.).
Квинт Куртиј Руф, на стр. 158, вели: „Овој кип Пуните го донесле од Сиракуза...ги украсиле и Картагина и Тир. Имало некои што предлагале да се возобнови
обредот, што веќе многу векови не го врешеле, а јас верувам дека тој дури ни на
боговите не им е по волја, којшто се состоел во тоа што на Сатурн му принесувале
како жртва слободно родено момче. Се раскажува дека Картагинците го извршувале овој поскоро скверен чин, одошто свет обред, како предаден од основачите на
Картагина, сé до пропаста на својот град. Да не се спротиставиле постарите, според
чијшто совет се правело сé, ова грозно суеверие ќе ја победело човешноста“; на стр.
171, стои: „Секако, одговорите на пророштвото може да му се чини бесмислени на
оној што вистинито и здраво расудува;но судбата...ги тера луѓето да си веруваат...“.
Вака може да мисли лице, кое не е повеќебожец, а Платоновата академија во
Атина Јустинијан I ја затворил во 529 година.Следи неговата книга била само католичка.Во Италија со Платоновата академија почнало со Козимо Медичи,во 1440 година,во Флоренца,и тоа на предлог на платонецот Гемистос Плетон, кој неколку години и самиот тој во неа предавал.Значи,неговото дело било само по 1440 година.
За да се потврди, двете години биле битни за Платонизмот, на стр. 5, стои:
„Впрочем, за прељубата на Олимпијада непрестајно се шират гласови не само
кај нас туку и кај поробените народи. Вистина, приказната за змијата е измолкната
од старите приказни, за да се прикрие срамот; имено, истото и порано го зборувале
Месените за Аристодем и Сиконите за Аристодам: речиси иста приказна се ширела
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и кај нашите претци за Скипиона, кој прв ја разниша Картагина; слично се мислело
и за потеклото на првиот крал на Римјаните: зашто, што да се каже за основачот на
Рим, Ромул, кога не може да се изнајде ниеден толку незначителен народ, кој основачот на својот род не го прави бог или роден од бога ? Впрочем, бегството на Нектанеб и не се совпаѓа со ова време, зашто Александар бил веќе шестгодишен, кога
Нектанеб, победен од Ох, избегал од татковината“: па само митолошка симболика.
Авторот истакна: “Ти сé уште не ги напуштиле татковинските обичаи, но веќе биле двојазичници, постепено одродувајќи се од мајчиниот јазик во полза на туѓиот“. Токму ова било само од 15 век, кога се создаваат вулгарно-латински, а таков
бил франковиот, шпанскиот со кого Евреите во Битола биле до Втора светска војна.
Во книгата на Квинт Куртиј Руф, по индексот 441-457, е поместена карта,
„Походот на Александар“, во која Скитија е источно од Масагетија, а јужно од Масагетија е Согдиана, и од оваа јужно Бактрија итн. Па ова не се совпаѓа според Ератостенес (3 век п.н.е.). И Страбо на картата на Ератостен ја означува Скитија сé до
Индискиот Окена.Какошто картата не ја искажува вистината,тоа важи и за авторот:
Квинт Куртиј Руф пиши: „Поради сета ова, плашејќи се од мајка си и за себе, ја одвел неа во Епир, каде што братот на Олимпијада бил првенец, а самиот тој
заминал кај кралот на Илирите“. Меѓутоа, Нерон во новата ера го внел новиот поимот Епир (=е Пир) за Молосија,65од каде потекнал Пир.А тоа било многу подоцна:
Квинт Куртиј Руф, на стр. 72, пиши: „старите писатели сметале дека се достојни да се кажат.Впрочем,делата и зборовите навеликите кралеви...“. Стари: Плутарх (46-120 г.н.е.), Аријан (2 век н.е.), Марк Јунијан Јустин 2-3 век, а Руф помлад.
Квинт Куртиј Руф, на последна страна 440, пиши: „Кога најсетне пријателите решиле да се погрижат за мртвото тело, оние што влегле во одајата, виделе дека тоа воопшто не е зафатено од гниеж; дури на него не се забележило ни смртно
бледило. Живоста што ја дава движењето сé уште се гледала на неговото лице“. А
токму ова се совпаѓа со наводот на Плутарх (45/46-120/125, на македонски, на стр.
94-95: „...кога се испокарале војсководците, многу дни лежело незакопано во врелата и запурничава област, па сепак не се појавил никаков знак за насилна смрт, туку
цело време останало чисто, небаре живо“. Значи, следи после Плутарх од Херонеја.
Во предговорот стои: “Сочувани се повеќе манускрипти од неговото дело,
но ниеден не е постар од IX век; сите тие потекнуваат од некој многу стар, но не
потполен ракопис“. Само како најстар ракопис од 9 век бил поради поимот Грци.
За да се потврди дека не се работело за Македонци и Грци, туку Македонци
и Хелени, авторите говорат за македонски и хеленски јазик. Во прилог е наводот во
предговорот, во кого стои: „двата етноси- македонскиот и хеленскиот“, а без Грци.
Она што тој го пиши за Грција, каде таа владеела, тоа било во Европа и Азија. Токму на тие двоконтинентални простори владеело само Источното Римско (Ромејско)Царство,со главен град Константинопол,со граѓани Ромејци,но никаква Елада со Хелени- па сé до 1868 година ништо не се знаело за Хелените, Ахејците итн..
Тоа што тој не пиши за раси, за верата расите не се битни, книгата е по 14 в.
Лаоника Халкокондила, кој пиши своја Историја за настаните од 1298-1463.
година, говори: „...Срби...Трибали- народ најстар и најголем од (сите) народи“. С.
Антолјак, на стр. 590, во фуснота 1150, пиши: „... Лаоник Халкокондил (XV в.) говори за Стефан Душан, кралот на ‘Трибал’ “. Следи книгата била дури и потоа. Би65

За Гревс, терминот Епир потекнувал од времето на Нерон.
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дејќи тогаш само приморскиот дел на Тракија, а западно од Цариград, биле под Цариградската патријаршија, Трибалите никако не можеле да бидат Грци, туку само
Ромејци. Ромејци биле и жителите на Елада. Таа била под Охридската црква, што
важело и со Македонија, македонска Арбанија. Трибалите биле под Пеќката црква.
Книгата за потребите по 11 век е печатена во 15 век: „Првото печатено издание на ракописот на Куртиј Руф излегува во Венеција 1470 година, а две години
подоцна 1472 година во Рим излегува второто издание“. Значи, ништо пред 15 век.
Во книгата стои Полиперконт=поли перконт=пер конт или перко конт. Пак,
конт се однесувал за водач на борци, на латински contio (собирање на војници= нивни водач). Токму ова е истоветно и кај Марин Барлети (16 век), во „Скендербег“.
На стр. 247 има латински префект:„одошто можел да преземе како префект“.
Меѓутоа, тогаш имало сатрапија на персиски, но не тема на коине, ниту провинција
на латински. Ова било затоашто тогаш сé уште немало коине и латински јазик.
Се говори дека книгата на Квинт Куртиј Руф, „Историја на Александар Македонски“ не била целосна, на неа имало оштетување, „лакуна“=лаквна=локвна=
локвана, у=в, а без н (со в-н-т се правеле именки) само локва. Значи, книгата за вистината во 15 век немала важност: за политички потреби, со важност од крај 17 век.
Квинт Куртиј Руф вели: „Откако ја освоил стената, Александар се прославил
повеќе со гласови, одошто со вистинска слава“. Рим сакал да ја снижи славата.
Тој, на стр. 45, вели: „тој се жалел дека не е иста судбината на двајцата и рекол дека нему му паднало во дел да се бори со мажи, а на Александар со жени“. На
стр. 206, Клит рекол: „татко ти се борел против мажи, а ти се бориш против жени“.
Како потврда дека Рим бил склон на искривување на историјата, е наводот
на Пашке: „Македонскиот крал е со каузија (македонска капа), копје и штит. Извадок од ѕидно сликарство на П.Фаниус Синистор кај Боскореале. Копија според создадениот оригинал околу средината на 3- тиот век п.н.е.“. Овде стои крал. Овој бил
машки род. Ама на сликата е прикажано нежно тело, со женски веѓи, раце без машки рамења, добро зацртани женски гради овисната над раката итн. За сликата нема
објаснување кога таа била создадена. Ова било наследство на македонската ренесанса.Нејзино било сликарството во Италија: Рафаел, Микелангело (1475- 1564) и Леонардо да Винча (1452- 1519).Видливо е дека сé што станало сé било во 15 и 16 век.
Ова укажува на римско подметнување, понижување на македонската борбеност, а
ваква Римјананите никогаш немале. Македонците било навредливо нарекувани Греики (дојденци), дури биле истоветувани со лажговци. До денес за православието.
Во предговорот на стр. II се наведува: „Сочувани се повеќе манускрипти од
неговото дело, но ниеден не е постар од IX век“. Токму ова се поврзува со поимот
Греики=Грци за Македонците, со својата македонска династија, кои владееле во
Источното Ромејско Царство владееле во Цариград. Тогаш со Рим владееле Франките, кои од Македонците им ги барале ним да им ги остапат деловите во Јужна
Италија, на што Македонците не се сложувале. Дури името Греики=Грци за Македонците било навредливо. Следи ова да се образложи со следниве докази:
Ланге пиши: „Карло Велики, како крал на Франките, постанал на Божиќ во
800 година цар на Рим и тогаш имало два цара: Цариград и Рим. Карло сакал да ги
обедини царствата и да се оснива едно. Тој и понудил брак на царицата Ирена (797802), вдовицата на Леон III. На престолот дошол узурпаторот Никефор (802-811),
така Ирена била прогонета, која потоа умира. Никефор не го признавал царството

291
на Карл. Наследникот на Никефор, Михаил I, испратил пратеништво во Аехен. Кога тоа таму пристигнало, Михаил бил поздравен како ‘император’ и ‘василевс’ (Франачки царски анали 812 година). Теофанес го нарече Карл изненадно ‘цар на Франките’, а титулата ‘цар на Ромеите’ на Источното Римско Царство било задржано.
Така постоеле две царстки тела: старото, традиционалното на Византија и новото,
постанувачкото на Франките“.
Оболенски пиши: „во Византија со подбивен преѕир гледале на титулата на
германските кралеви. Според Лиутпранд од Кремона, кога папските емисари дошле
во Цариград во 968 година, и со себе донеле писмо упатено до ‘царот на Грците’ во
кое папата Отон I се споменува како ‘возвишен цар на Римјаните’, Византијците не
можеле да не го скријат гневот: ‘Каква дрскост’, извикувале, ‘вселенскиот цар на
Ромеите, единствениот Никифор, големиот август’, да се нарекува ‘цар на Грците’,
а таму некој варварин, ‘цар на Римјаните’ ! О небеса ! О земјо ! О море ! Што да
правиме со овие крадци и криминалци ?“. (Варарите говореле на варварски, Р.И.)
Квинт Куртиј Руф вели: “сонцето е светлината на Грците, а месечината на
Персијците“. Па сонцето Хелиос е хелина=белина, хел=бел, порадишто произлегуваат Хелените, а Грците=Граиките, од граи=грај, Греиките од греи=греј: Дојденци.
За да се потврди, дека не бил во употреба поимот Грци туку Хелени во предговорот на стр. VIII се говори за Македонци во однос на Хелени.Исто така, на стр.
IX се зборува за Хелени, но не Грци, поим кој никогаш до 9 век не бил во употреба.
Како што се однесува за имињата Епир и Грција, тој користи имиња од негово време,зашто мора да се спореди со изворните податоци од 4 век п.н.е. и постари.
За доказ дека кај него ги нема старите имиња се Албанците од Казказ. Тие се
бореле од страна на Персијците. Тие кај него ги нема. Пак, Албанија е забележана и
во картата на Ератостен од Страбо (63 г.п.н.е.-24 г.н.е.). Бидејќи поимот Албанија
играла улога во римската историја, тој Албанија со своите Албанци не ги внесол.
Следи Марин Барлети (16 век), за потребите на Ватикан, да го внеси поимот
Албанија и Албанци за Арбанија, р=л, а нејзината историја да ја поврзе со Рим...
Овде е битно и тоа што Квинт Куртиј Руф пиши дека Александар Македонски бил заинтерсиран, тој да оди на Запад, во Рим со Италија. Тоа никогаш не можело да се замисли сé додека во 1054 година не се раздвоило христијанството. Ова
може да се прочита и во „Александар Македонски“, од непознат византиски автор.
Во глава тринаесетта, Александар го поробува запад: „Откако заврши тука, Александар се упати кон Рим...А, тој со влегувањето во градот се упати кон храмот на
Јупитер Католиски. Паганскиот свештеник го прими и му даде засолниште...Додека
Александар беше во Рим...“.
Сé што е наведено кај Квинт Куртиј Руф,а не кај другите автори, наведени
во предговорот, е фалсификат на таканаречениот католички автор, Квинт Куртиј
Руф. Да не се изуми, што напишал Марин Барлети (16 век). Тој измислил писма меѓу тн. Скендербег и Мехмед II, а такво нешто никогаш немало. Многу нешта било
со Руф. Сé што нема кај неговите претходници, сé е негово измислување. Токму само кај него може да се чита за нов јазик, тогаш непознат, грчки, што не е вистина:
ВоЕлада никогаш не се употребувал друг јазик освен варварски=пелазгиски.
Ова може да се објасни со Пелопонез. Според Фасмер, таму во 12 и 13 век
живееле Антите, а во 15 век Склавините. Прокопиј пиши: “...И едните и другите
имаат еднаков јазик, сосема варварски...“. Ваков бил јазикот на Хелените насекаде:
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Макс Фасмер истакнува дека „Велегезитаи, чија област во XII и XIII век се
викала Велегезас“...„чие образување воочливо се всогласува со името на Антите
Тазиархос Доврагезас“...„Конечно од XV век уште за понатамошниот живот на
Словените на Тајгетос како сведок е местото од опишувањето на патувањето на Ласкарис Канонос за Deutschland и северните земји да се спомене, чие постанување
Василјев (Buzeskul- Festschrift стр. 397 фф) го поставил во 1412- 1418 година. Таму
Гркот (Ромеецот, Р.И.) исто така го опишува опкружувањето на Либек и таа земја
ја нарекува Stlavounia. Тој тогаш ја додал забелешката за сросноста на либекските
Словени со Зигиотите на Пелопонез“.(Пелопонесците биле двојно тн.Словени, Р.И)
Значи, Антите=Склавините на Пелопонез и оние на Либек биле „сродни“.
Следи Еладците како Македонците во XV век говореле склавински=тн.словенски.
Па овој бил само варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски.
Оболенски пиши: „а Константин Порфирогенет, опишувајќи го Пелопонез
непосредно после 934 година, вели дека поголемата чума од 746-747, ‘целата земја
била словенизирана и станала варварска’ “. Овде кај него е склавинска=варварска.
Исто така Оболенски наведува: „Кон крајот на дванаесеттиот век Михаил Хонијат
учениот атински митрополит, понижен од откритието дека неговата паства од бедните селани кои зборуваат на народен јазик, не ја разбираат неговата блескава престава за старите Грци, ги запишал следните значајни зборови: ‘После долгиот престој во Атина и самиот станувам варварин’ “. Свети Јован наведува: „Учењето на
рибарот што прави шатори блеска на нивниот варварски јазик повеќе од сонцето“.
Во прилог се наведува и Меморандумот за античките граници на Грција од мајорот
Ј.С.Ардаф, С.Б., Р.Е. 24 февруари 1881 година. Тој пиши: „Оваа заедничка одбрана
довела до сегашна употреба на еден општ јазик, грчки, но останатите од Амфилокијанците сé уште се Варвари“.Следи Кораис во 1850 година создава еладски јазик,
службен само од 1868 година. Катаревуса бил со датив и генетив, но не димотики.
Најбитно е дали во Елада имало еладски јазик. Волф Зајд66, на стр. 116 наведува слика на весник. Тој бил Ефимерис, кој бил на коине и на германски. Под неа
стои текстот: „Седум недели по истоварување на младиот крал Ото во Науплиа и
примањето на власта со владин совет веќе се појави првиот број на двојазичен владин лист на Кралството Грција од 28. февруари 1833 со прокламација на кралот на
грчкиот народ“. Во книгата се говори и за употреба на француски јазик.
Значи, во Елада не се пишело на еладски јазик, и тоа никогаш, како што било во Баварска. Во Елада како православна службен црковн јазик бил коине, а во
Баварија како католичка латински. Подоцне бил вклучен и германскиот, со кого Германија се обединала во една држава.Пред германски бил и францускиот, Франков.
Меѓутоа, не смее да се изуми дека Елада во 1767 година била под Охридската архипепископија/патријаршија со тн.старословенски јазик,а тек потоа под Цариградската патријаршија со јазикот коине. А дури во 1836 година Атина била под
Соборната црква Св.Димитрија- Битола. За Густав Вајганд службениот јазик во Битола, во 1924 година, не бил еладскиот, туку ромејка (румејка). И тогаш Еладците
како Православни=Грци биле само Ромејци. Ова важело и за другите Балканци. Со
тоа што ова се одбегнува од грчката историографија, таа е само фалсификаторска.
Бидејќи ваквиот фалсификат продолжува, Европа се плаши од својата одроденост.
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Wolf Seidl, Bayern in Griechenland,Die Geburt des griechisches Nationalstaats und die Regierung König
Ottos, Prestel-Verlag München, 1981. Сé што во Атина било подигнато, било истото како во Минхен.
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Јакоб Филип Фалмерајер пиши: „...И ако хеленските пријатели со тоа уште
сакаат да се утешат, дека ако исто така стариот род на Хелас сосема изчезнал, ипак
нивниот јазик и нивниот акцент...туку се покажува, дека на отворената земја во Аркадија и Елис, во Месенија и Лаконија, во Беотија, Фоцис и Аркананија низ многу
поколенија се говорело словенски, како што сега се говори во Србија и Далмација,
ама во вековите се говорело во Помер и на островот Риген“.(Одродени тн.Словени)
Квинт Куртиј Руф истакна: „Во војската на Филип имало и Грци како наемна војска“. Имало држава Македонија, Елада град-држави. Еладците биле Хелени.
Меѓутоа, Хелените во Елада никогаш не биле Грци. Овде во овој католички фалсификат е битно што поимот Хелени бил употребуван за неверници: Евреите, кои во
Александрија го прифатиле хеленскиот Птоломејов Александријски јазик коине се
нарекле Хелени... Јустинијан во 529 година ја затворил хеленската=повеќебожна
Платонова академија во Атина. Русите повеќебожни биле Хелени итн. Значи, видлив е римскиот католички фалсификат, каде за неверници Хелени бил поимот Грци.
Овој се однесувал за македонското православие, кое Рим го ништи сé од 11 век. Па
не и случајно Рим со Виена на султанот му дале да се укине Охридската архипепископија, во 1767 година, а претходно и нејзините ќерки. Следи преостанала само
Цариградската патријаршија со своите Грци. Па Рим својот метод и не го променал.
ТН.СЛОВЕНИ ФАЛСИФИКАТ
Северните простори од реката Дунав, со Црно Море и Кавказ биле на друго
генетско-географско подрачје. Тоа било на темна пчела, а на југ светла пчела. Исто
така, на север со диви животни- само со првобитна крвна група 0, а на југ со домашни животни- со крвна група А на вегетаријанци.Северно било за коноп, темен чај,
свила..., а на југ житарици (пченица...). Следи Белците со преселбите од југ кон север со себе ги понеле своите домашни животни, житарици, легуминози и друго.Ова
потврдува, никогаш неможело да има народи Словени со вон балканско потекло.
Квинт Куртиј Руф, на стр. 44, вели: „Така, со коњаници, колку што можеле
да се сместат во четири кораби, дел од пешадијата на сплавови, а такви имал многу,
а останатите на кожни мешини ја префрлил војската“...„на брегот каде што се упатиле имало многу житни посеви“. Тоа било можно само во 15 век. Ова може да се
потврди со наводите на Херодот (5 век п.н.е.), Хадријан (2 век н.е.), Прокопиј (6
век н.е.) итн. Па авторот и не знаел што пишел Херодот=х еродот=е родот или
Иродот=и родот, ниту Хадријан=х адри..., адро=јадро, Прокопиј=про копи. итн.Тие
предели биле неповолни за жито, затоашто тие биле под снег и мраз, а во лето без
прекин врнело дожд. П.Хетеринтон и В.Форман потврдуваат дека „зимата во 761
година н.е. била јака и замрзнало Црно Море 100 милји од брегот и имало снег висина до 15 метри“. Јозеф фон Хамер пиши за периодот меѓу 1257- 1267 година:
„Тушиевиот син, син Џенгис-ханов, владетел на Татарите Кипчак и Крим. Заради
оштрата зима можело да се премине замрзнатиот Дунав доаѓајќи до ѕидовите на
Константинопол (Цариград)“...„татарска Добруџа на западниот брег на Црно Море“.Следи во старата и новата ера житница за Балканот со Мала Азија да биде Египет, по 15 век Подунавјето, па следи Јужна Русија. До денес нема лоза во Скадинавија и Русија источно кон Азија.Иако климата е сé потопла и потопла, состојбата со
културите значајно не се променала. Токму затоа и без „домовина“ на тн.Словени.
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Во училиштата до денес учиме дека Словените потекнале севено од Дунав.
Следи на просторите на Скитите, кои биле северно од реката Дунав, била тн.домовина Словените. Тие од неа, на југ на Балканот, се населиле во 6 век новата ера.
Заради ваквото учење некои автори пишат, Словените потекнале од Скитите. Напротив, Белците од југот се селеле кон север и само тие ја создале и Скитија.
Квинт Куртиј Руф истакна: „А преку ден ќе ги видиш како трчаат кон тебе
страшните лица на Скитите и Бактријците; тие имаат брадосани лица и долги косишта, а освен тоа и огромни тела“. Значи, Скитите биле Белци. Во Скитија од разни поводи се селеле Белци од персиските простори, Мала Азија и Балканот. Ова се
чита кај Херодот. Исто така, кај Скитите, Македонците создавале свои градови.
Ова го говори Квинт Куртиј Руф, што веќе погоре беше наведено.
Квинт Куртиј Руф пишува: „Во тоа време со скитскиот народ Гети управувал Атеа, кој, притиснат од воените сили на Истрианите побарал помош од Филипа.
Тогаш се родила надеж за сојузништво, ако пружи помош на истоштената држава
на Гетите. Но истиот тој Атеа, кога умрел владетелот на непријателите, ослободен
од стравот од војна, одрекол дека воопшто има потреба од помош и од сојузништво
со Филипа, па ги напуштил Македонците; тој имал доволно сопствени сили против
непријателот и син,како наследник на кралството.Филип,сакајќи да ја одмазди оваа
навреда од варварите, го напуштил Византиј и ја насочил војската кон Скитија; таму тој разврзал битка, па иако Скитите биле бројни понадмоќни а и доста храбри,
сепак победата им припаднала на Македонците, благодарение на искуството на Филип“...„Скитите ја зазеле рамничарската и плодна област и до денес тие се опасни
соседи; имаат населби и во Европа и во Азија. Оние што се населиле над Босфор се
поблиску до Азија, а оние што се наоѓаат во Европа се населени од левата страна на
Тракија до Бористен и оттука по права линија допираат до другата река- Танаис.
Нема сомневање дека и Скитите, од коишто потекнуваат Партите, не дошле од Босфор туку од областите на Европа“. Бидејќи Скитите биле населени во Скитија, која се протегала северно од Дунав со Црно Море, Кавказ..., тие немале врска со тн.
Словени, кои се појавиле во новата ера: Балканот и Скитија биле на Траките.
Исто така, тој вели: „Исто така го преколнувал Александра да ја одбегнува
ќерката на Пексидор, којашто татко и му ја беше наменил на Аридај, зашто е неблагодарна и со оглед на судбината, во надеж на која бил и воспитуван, го нарекувал недостоен, што ќе посака за тест варварот Кариец, којшто дури е и подложен
на еден варварски крал. Но самиот тој, за да ја зајакне својата моќ, не отфрлал ниедна можност, така што сврзувал брак со жени од најсурово варварство, илирски и
гетски жени,иако со други жени и наложници имал зачнато многу деца.А кога Александар бил во тешка положба, тој бесрамно го карал младичот и го поттикнувал да
има многу соперници за власта, да биде подобар и подостоен од сите, не затоа што
татко му е Филип туку да биде неспорно дека тој по своја заслуга ја зел власта“.
Значи, се говореше за „скитскиот народ Гети“...„Скитите ја зазеле рамничарската и плодна област и до денес тие се опасни соседи; имаат населби и во Европа
и во Азија“...„сврзувал брак со жени од најсурово варварство, илирски и гетски жени“. Значи, скитските Гети биле Траки, а Траките и Илирите живееле на Балканот.
Токму на Балканот имало и Скити, а тие биле Траки. Ама Траки биле и Трибалите.
Следи тој, на стр. 19, вели: „Во тоа време со скитскиот народ Гети управувал Атеа, кој, притиснат од воените сили на Истрианите побарал помош од Филипа.
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Тогаш се родила надеж за сојузништво, ако пружи помош на истоштената држава
на Гетите“. А на стр. 20: „Меѓутоа, кога Филип се враќал од Скитија со голем воен
товар,минувал низ земјата на Трибалите, а тие ги зафатиле погодните места и не му
допуштале да премине, ако не им даде дел од пленот“. Со ова се потврдува, дека
Гетите и Трибалите биле Траки. Лаоника Халкокондила, кој пиши своја Историја за
настаните од 1298-1463. година, говори: „...Срби...Трибали- народ најстар и најголем од (сите) народи“. С.Антолјак, на стр. 590, во фуснота 1150, пиши: „... Лаоник
Халкокондил (XV в.) говори за Стефан Душан, кралот на ‘Трибал’ “.А без Словени.
Квинт Куртиј Руф, на стр. 21, пиши: „Значи, додека Филип ја лечел раната
што ја беше добил од Трибалите, тој тајно се подготвувал да ги нападне Атињаните. Илирските племиња му послужиле да прикрие дека ја задржал војската; овие
племиња биле диви“. Меѓутоа, за историчарите поимот Илири во 19 век станал синоним за Словени, што не важело и за Траките. Ама Траки биле Србите и Бугарите.
Траки и Илири имало и во 6 век н.е.Меѓутоа, тогаш сé уште не бил тој век.
Токму во тој век творел Прокопиј. Авторите него го наведуваат, тој пишел
за Словените. Пак, тој поимот Словени не го употребувал. Значи, тие биле/се лага:
Прокопиј пиши: “...Над овие племиња, Склавините и Антите, не господари
еден човек, туку од старо време живеат во демократија...И едните и другите имаат
еднаков јазик, сосема варварски...имаат табор на брегот, што тука се крева, а Ромеи
малку подолу, во рамнината...И стана страшна битка, каде Ромеите силно пропаднаа. Тука изгинаа многу и одлични војници...“. (Склавините биле ромејски, Р.И.)
Овде е битно,дека берлинско-виенската школа го наметнал поимот Словени.
Поимот Словени се однесувало за Склавини, а склавина=област. Бидејќи Склавина
имало до реката Рајна, а Школата нив не сака да ги прифати како Словени, поимот
Словени станал политички, само за истребување на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. Во прилог е и наводот, Склавини имало во Азија, Африка, Шпанија...
Бидејќи се говори за Склавини, а најстара Склавина била северно од Дунав
во 6 век н.е., да се види што пиши историчарот Приск (5 век). Тој го опишувал пратеништвото од Константинопол кај Атила 448 година, напишал: (Жителите во Панонска низина, Р.И.) „мешајќи се со разни народи го научиле готскиот, хунскиот и
латинскиот, а меѓу себе го говореле својот варварски јазик“. Значи, Белците од разни причини се селеле северно од реката Дунав и ти таму го говореле истиот варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, како што се говорел во Македонија...Елада
итн. Наспроти јазикот на Белците варварски имало и друго расов јазик готски...
Се наведоа Десарети, Анти, Венети и Склавини,а и нивниот варварски јазик.
Прокопиј пиши: “...Над овие племиња, Склавините и Антите...И едните и
другите имаат еднаков јазик, сосема варварски...“. Истото се чита кај Макс Фасмер,
кој цитира тн.византиски извори: на Пелопонес во 12 и 13 век Анти, а и во 15 век
Склавини. А Склавините со Антите од 6 век биле еден народ со оние на Пелопонес.
Па за тн.Словени имало четири поими: Анти, Венети, Склавини и Словени.
Значи. Анти=Анти, Венети=Венети, Склавини=Склавини и Словени според слово.
За пример е Г.Острогорски (1992),„Историја на Византија“,Скопје,кој пиши:
Јакнењето на моќта на Византија „го потпомогнало извршувањето на историски задачи кои и се наметнувале на словенските земји. Овие задачи пристигнувале од сите страни, од Киевска Русија, од Молдавија, од јужните словенски земји.
Во 860 г. Русија со флотата се појавиле пред Цариград“...“Силниот напад на Русите
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им останал во сеќавање на Византијците. Од тоа време Византија стапува во допир
со младата руска држава и меѓу народот, кој дотогаш и бил речиси непознат, започнала да развива мисионерска дејност, на која и престоела голема иднина. Покрстувањето на младиот словенски народ и неговото воведување во византиската сфера
на влијанието очигледно било најдобро и најсигурно средство за да се острани опасноста што на Византија и се заканила од таа страна. Само неколку години подоцна
Фотиј, со оправдана гордост, можел да ги покаже првите успеси на оваа мисионерска дејност“. Византиската власт ги зацврсти односите со Хазерите и испрати пратеништво на хазерскиот двор. Ова имало мисионерска задача со на чело младиот
Константин од Солун. Тој „спротивно на евејските и арапските влијанија во хазерското царство, ја пропагира христијанската вера и византиската култура“.
Авторот кажа: „...Во 860 г. Русија со флотата се појавиле пред Цариград“...
“Силниот напад на Русите им останал во сеќавање на Византијците. Од тоа време
Византија стапува во допир со младата руска држава и меѓу народот, кој дотогаш и
бил речиси непознат, започнала да развива мисионерска дејност, на која и престоела голема иднина...“.
Се кажа: „кој дотогаш и бил речиси непознат“. Меѓутоа, авторот не кажа сé.
Ланге, на стр. 50, наведува што пишел Нестор: „Askold und Dir zogen gegen
die Griechen und kamen im 14. Jahre der Herrschaft des Kaisers Michael an (in Wirklichkeit 860)…“, како и на Фотиос: „Ein obscures Volk,ein Volk ohne Geltung, ein Volk,
das man zu den Slawen rechnet, unbekant, das aber nun durch seinen Kriegszug gegen
uns sich einen Namen gemacht hat, unbedeutend, aber jetz berühmt geworden...“.
Русите нападнале во 860 година, а тогаш Русите биле непознат народ. Меѓутоа, никаде Острогорски не кажува дека Русите „народ, кој се сметал за Словени“, а
пред таа година ниеден друг извор не говори, Русите се изјаснувале за Словени.
Тоа што стои друго„темен народ, народ без важност“...(народ)„непознат, кој
ама сега со неговиот воен поход против нас си направил име, беззначајност, ама сега славен постанат“, не е толку и битно. Ова се потврдува со наводот, што Солунските Браќа веќе еднаш биле кај нив на мисија. Тие тогаш го познавале коине, а се
уште тој не бил реформиран во тн.старословенски јазик.
Љубомир Кљакиќ, на стр. 85, пиши: „Занимливо е дека во The Penguin Atlas
of Wordl History (превод германски изворник од 1964. година), дословно се кажува:
‘The Slavs (Slovene from s l o v o = word), a major branch of the Indo-Eur.family of
peoples’67 или, во превод: ‘Словени (Словен од с л о в о = реч), главна гранка на
индоевропско семејство’. Како што е познато, ‘слово’ кај нас има значење писмена,
на еден одреден елемент во азбучниот систем, па оваа германско-британска интерпретација може да се сфати и како аргумент во прилог на чинителот и теоријата за
древната словенска писменост“.
Значи, Херман Киндер и Вернер Хилгеман пишат: “Словен од слово : реч“.
Кај Вајганд и други постои и Божјо Слово. Да се додаде и дека логос се преведува
со слово (реч). Вековната евангелска беседа со која Константин (Кирил) ја започнал својата епохална работа во името на Склавината гласи: “Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Тоа во почетокот беше во Бога,
сé низ него нестана и без него ништо не стана, што настана...“.
67

Hermann Kinder and Werner Hilgemann: The Penguin Atlas of Wordl History I-II, Pengiun Books,
(прво издание на германски 1964; прво издание на англиски 1974.), London 1978, vol. I, p. III
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Значи, Русите од “роцки народ“ за првпат се изјасниле за “словенски народ“
во 860 година. Тоа од него го превзел кивескиот свештеник Нестор (11-12 век). А
од овој Мавро Орбини, според кого имало масонски ред. Од него следеле другите...
Следи поимот Словени станал политички, а како за народ само фалсификат.
Значи, без посебни словенски народи.Така имало само збрки за непостоечко.
Ова се потврдува и со следниот доказ, никогаш немало преселби на Белци
со домашни животни, преку Дунав, на Балканот. Напротив, домашните животни во
Европа биле/се балкански, Континенталците биле/се само со балканско потекло.
Бидејќи чартер летови до 20 век немало, преселбите биле со говеда и коњи, со нивни коли. Исто така, досега никој не нашол материјален доказ/наод: колце, дел од
колце, или дел од кола за превоз, пара, сад итн., итн. Ако некој таков пронајде, тој
итно да добие Нобелова награда. Значи, домородци=тн.дојденци, еден народ Белци.
Исто така, Нобелова награда треба да добие секој оној кој ќе ја помине реката Дунав, откаде што Склавините преминале, но никако Словените, затоашто таму Дунав не бил преминлив. Дека Дунав бил непреминлив и во 1924 година,тоа таа
година го пиши Густав Вајганд. Според ромејските извори, сите кои поминале преку понтонски мостови, сите си платиле. Вакви биле Готите и сите други, без никакви други живисуштества Словени, како посебни народи, непознати во светската
историја. А премините преку мостовите биле ромејски, чувани од нивни Склавини.
Тие биле гранични единици. Токму таму сé што било пронајдено сé било ромејско.
Значи, двете страни на реката Дунав биле чувани од балкански домородци.
Следи Шафарик да соопштува дека “по масовната колонизација Словените
се измешале со староседелците, со Илирите, Либурните, Венетите, Десаретите и со
Трибалите, бидејќи биле еднородни браќа“. Според него, “староседелците и новодоселените зборувале на ист словенски јазик со малку различни дијалекти. Меѓутоа, со време се слеале и се изедначиле во јазикот“..“Словенското население кое
живеело на арванитските простори не било мало, поради што тоа не се изгубило во
другите инородни племиња“. Значи, се говори само за Пелазги со пелазгиски јазик,
а ваков се говорел во Елада, Арбанија... и во 19 век. Нивниот јазик бил склавински.
Бидејќи овде се говори не за Словени, од Божјо Слово, туку Склавини=тн.
Словени, се дополнува со бригиска Арбанија, која била склавинска=тн.словенска.
Во 548 година Склавините го напаѓаат Durachium, како што сега се нарекува Епидамнос, кој го владееле Ромејците. Нада Проева пиши: „Страбон запишал дека Бригите живееле кај реката Еригон, а Апијан споменува Бриги во заднината на хеленската колонија Епидамнос. Хесихиј го споменува градот Бригијада (Brygias), а овој
податок е зачуван и кај Стефан од Бизантиј, кој запишал дека Бригите биле македонско племе во соседство на Илирите.Дека Бригите се дамнешни жители на Македонија сведочи и Херодот, кој го соопштил и името на единствениот познат бригиски
крал- Мида“. Се кажа за Елијан: „илирските Бриги“. Следи: Бриг=Бриж=Бриз=Брз.
Токму затоа на исти простори, каде, според Херодот, биле Бригите, денес се
Брзјаците: Брзјак=брз јак. Значи, Бригите биле еден ист народ со Брзјаците. Следи
немало никакви пресеби на било какви народи Словени, а и од нив овде нема доказ.
Затоа секој оној кој пронајде некаков доказ/наод, итно да добие Нобелова награда.
За да се образложат наведените збрката, се објаснува за Хомеровиот јазик:
Според германскиот лингвист Лудвиг Франц Пасоф, во 1815 година, а веќе
во 1845 година неговиот труд за Хомеровата лексика е преведен на англиски од Х.
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Џорџ и објавен во Њујорк,68 во „Илијада“ постојат многу зборови слични на словенскиот јазик. Така тој открил идентични зборови од Хомеровиот оригинал. Грегориј Данковски (1829) наведува дека „Хомер пишувал на пелазгиски дијалект,
‘словенски јазик’, а се дознава од самите Хомерови песни“. Киндер- Хилгеман пишат дека јазикот на Хомер бил јазик на македонските староседелци. Најбитен бил
грчкиот лингвист Константин Чулкас (Тсиоулкас). Тој во 1907 година во неговата
книга потврдува дека јазикот на Славо- Македонците од Лерин води потекло од раниот Хомеров јазик. Значи, за него Хомеровиот јазик бил словенски.
Бидејќи исти знаци со исто значење имало на Каменот Розета- Египет, Балканот, Подунавјето, Украина, Русија...,тој јазик бил само тн.словенски, на Белците.
И конечно, ако имало посебни народи Словени и Грци, тогаш Критјаните,
чиј јазик бил тн.Хомеров, зашто пишеле авторите, во 1913 година ќе сакале да бидат со Грците (Еладците), а не со Бугарите. Критјаните сакале да бидат со Бугарите,
затоашто тие го разбирале бугарскиот јазик, но не грчкиот. Следи Бугарија со Букурештанскиот договор да биде принудена, таа да се откаже од островот Крит. Ова
може да се види во него под член V: „...Формално е договорено Бугарија отсега да
се воздржи на какви и да е претензии врз островот Крит“.Значи,тн.Словени се лага.
Се истакна дека Скитите имале и балканско потекло. Вакво имале Бригите.
Тие стигнале секаде низ Азија, но не само во Европа, која просторно е ништожна.
Европските автори кажуваат, дека Келтите=Галите имале фригиско=бригиско потекло (преданија) и писменост, мои книги,пошироко македонско со пропаста
на Македонија. Тогаш Римјаните Македонците ги колнизирале низ континентит.
Квинт Куртиј Руф, на стр. 116, пиши: „Од Медијците имало петнаесет илјади пешаци; од Бактраните имало две илјади коњаници, вооружени со двосеки секири и лесни штитови, што многу наликувале на кетри; десет илјади пешаци оделе со
нив и со исто такво оружје“.Значи, кетри биле секири: кетри=керти,р.л, келти.А келта била секира, Horst Klien, Der Große Duden, Rechtschreibung, 1971, Leipzig. Пример Шекспир учел латински: Шекспир=шек спир=с пир: шек=сек; сек=сеч, сечи с
пир, пири: Сечи с пири, дело на секирџии: келта=керта=кирта=секирта=сек кирта.
Врска со Бригија се: Brittany, Brighton, Бриг=Бриж=Фриж итн., а и Драгор.
Во прилог на келтологот Ранка Куиќ, член на Велшката академија на наука,
Б. Вукушиќ69 на стр. 60 пиши: „...Во римските мапи и адмнистративни списи од тоа
време во Британија, посебно Ирска, Шкотска, Велс многу имиња на реки, планини
и други топоними и етноними се подудираат со имињата во денешна Србија и други делови на бивша Југославија.Неверојатен е списокот на реки: Соча, Бојана, Буна, Морава, Пек, Тиса, Уна, Сана, Корана, Малена, Ведра, Добра, Вардар, и др, дури и украински Дон, чешка Витава, бугарска Осма итн. Списокот на планините исто така е голем: Орјен, Кораб, Мосор, Шатор, Дурмитор, Пирлитор и др. Кралската
престолнина и свето брдо во Ирска е Тара, старо аријевско име“.Ама и Велс=Велес.
Следи настари руни се од територијата на Данска од 3. век н.е. Тоа биле само венетски=викиншки, со бригиското говедо. Нивни центар била реката Драгор...,
која се најдува во Данска, што важи и за многу други поими- веќе горе наведени.
Такви биле и Скотите, кои како скотој биле населени. Тие имаат фустани како што имало во пелагонските села, с.Кукуречани- Битола, дури накитени со пупки.
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L. F. Pasow, Lexicon of the Greek Language, 1845.
“O trojansko slovenskoj misteriji”, Branko Vukušić, Pešić i sinovi, 2003, Beograd.
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Тие не носеле пантолони, а денес во с.Кукуречани не се носи фути, скутини, како
на друго место, туку тие се како долен дел на фустан=пуштан, оти тој под папукот
долу е пуштен да виси. Скотската гајда била од македонска овца, од 1809 година
балканска. Токму затоа тие го имаа дури македонски ритам 7 осмини.
За да не остани и доказот топката, на која авторов својатата младост и ја
посветил. Македонците играле топка. Така било и со Александар Македонски, што
се виде и во книгава. Топка играле Маите, кои биле македонски колонисти. Такви
биле и останале Англичаните.70 Пак, таа се правела од кожа, а таа била говедска.
Сите Европјани имаат балканско-малоазиско потекло,потврдено со домашни
животни и крвна група А само поради говедо и свиња, кои ги немало вон Балканот.
Бидејќи на Балканот се говорел варварски=пелазгиски, со него ќе се обедини Европа. Па веќе таа е обединета. Следи таа се обедини само со еднорасен јазик.
ОБЕДИНУВАЊЕ НА БЕЛЦИТЕ СО ВАРВАРСКИ=ПЕЛАЗГИСКИ ЈАЗИК
Кога се говори за обединување на Белците со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик се мисли дека тој и денес е најброен народ, тн.Словени. Следи за него:
Апендини вели дека на „илирски“ или „словенски“ неговото подачје се протегало од Северниот леден океан па се до Средоземно и Јадранско Море. „Со словенско- илирски јазик се говорело секаде кај остатокот на Балтичките Срби од онаа
страна на Елба“. Германецот Јохан Годфрид Хердер (1791) за Словените истакнува:
Вие „ќе смеете да ги користите своите убави краеви од Јадранско Море до Карпатите, од Дон до Молдавија како сопствена своина“.Според Кавендиш-Линг „Словените припаѓаат на етничка група на индоевропски народи кои денес преовладуваат на огромна површина на светот, од Сан Франциска преку Атланскиот Океан
па на исток сé до Калкута и Владивосток“. Димитар Миладинов во писмото испратено до Кукушаните, говорот го нарекол славо- палазгиски. Ова објаснува дека пелазгиски бил словенски јазик. Истото го потврдуваат руските автори. За Суровјецки- Шафарик Јустинијан имал словенско семејство со татко по име Исток. Според
Велс, Константин и Јустинијан имале словенска крв.Во 1883 година, Џемјс Брајс во
Ватиканската библиотека пронашол три страници на анонимниот латински препис
од словенски спис на монахот Теофил, кој бил учител на царот Јустинијан. Латинскиот препис на три страници е на словенски ракопис од 6 век. Има Македонска
писменост по владеењето на Јустинијан I. На сликата се претставени Јустинијан и
неговата жена Теодора пред црквата Света Софија што тој ја изградил. Само на тн.
словенски=склавински јазик, на кого твореле Солунските Браќа. На тн.словенски
јазик бил поимот Карпатос, остров меѓу островот Кас источно од Крит, и Родос, сите само на варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=Платнов=тн.словенски јазик.
Овој бил само народен, а коине и латински службени. За Балканот бил битен
коине. Велс вели, Константин не знаел грчки, а јустијановиот акцент бил лош.
Кога ваква била состојбата,на царевите да им биде службен коине,сé е јасно.
Значи, Белците говореле со народен варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, кој бил тн.Хомеров=тн.Платонов.Исто така, имало службени повеќерасни јазици: арамејски, староегипетски, новоперсиски, коине, латински, готски...Еднорасен
службен јазик бил македонскот, на македонската династија, тн.старословенскиот.
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Англискиот лав бил македонски. Пак, тој како симбол за храброст, се најдува секаде низ Европа.
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Тн.старословенски настанал со реформа на коине: Кирил Солунски од коине
ги отфрлил семитските зборови и го тој создал свој јазик, кој бил на Белци, варварски=пелазгиски=тн.словенски. Тој во Русија се одржал сé до Пушкин. Следи Русите не дозволувале да се создаде српски јазик. Вук Караџиќ бил заведен во Виена, во
време кога Германците се обединувале со германскиот јазик, а со цел српски народ
да се раскине од тн.старословенско ткиво.Па се создале нови народи: руски српски.
Токму затоа како прво мора да почне со обединувањето на Русите и Србите,
чии јазици биле тн.старословенски. А тоа е можно само од откажување на нивните
службени јазици. За да се потврди дека тие не се народни пример е српскиот јазик.
Тој како јазик бил јазикот на Кирил Солунски, солунскиот говор, има завршеток ео
=ел. На пример: Белград, кој бил само Белград. Со Вук Караџиќ следи промена: Београд. Се вели Вук Караџиќ за основа го зел западносрпскиот (ијекавски) дијалект,
почист од турцизми, со зачувани падежни форми. Меѓутоа, за падежите не е вистина, народот говори без падежи,едноставно.Ова се гледа во говорт на Дубровник,
ништо она што го има кај неговиот јазик. Падежите биле од тн.стаословенски јазик.
А тој како со глаголица и кирилица се раширил во крајбрежните простори на Јадранско Море, што важело и источно кон Србија. Токму ова мора да се образложи:
Димитри Оболенски пиши: „Во 1069 година Византија даде административно овластување (но не и независност) преку Далмација на Хрватското кралство; и
словенската Глаголска традиција станала културно наследство на Хрватскиот народ. Тоа достигнало најбогат процут во XIV и XVI век и сеуште не изчезнал: словенската литургија на Римскиот обред се празнува денес во крајбрежните градови
Пореч, Пула, Риека, Сењ, Задар, Шибеник и Сплит, како и на островите Крк и
Хвар. Проповедите напишани на Глаголска азбука биле генерално употребувани во
црквите на овие диоцези до 1927 година“. (Тн.Грци ширеле, а Рим ништел ?!, Р.И.)
Глаголицата од Солунско со својот лав станала симбол во Далмација и Венеција, а кирилицата од Бригија=Брзјакија со својот Јарец=ј арец=арес, Арес, била
донесена во Истра.Токму затоа јарецот=прчот во Истра до денес опстоил бригиски.
Значи, солунскиот говор во Хрватска и Босна Херцеговина со своите шест
падежи бил од тн.старословенски, а Вук Караџиќ внесол седми падеж, гласовите ј,
љ, њ, ѓ, ќ и го германизира јазикот: тој ја внел слабата и мешовита промена на именките од германскиот јазик.Па Вук Караџиќ бил непријател на единствениот народ.
Просторите источно од реката Рајна биле само венетски=склавински=тн.словенски, со тракиски традиции,што го наведува Бонифациј (8 век).Тие со него биле
покатоличувани, само со латински јазик. Тек само по 15 век и со Франков јазик, кој
бил латинсковулгарен.И конечно германски.А процесот продолжил застрашувачки:
Бранко Вукушиќ,на стр. 38,пиши: „Александар Петровиќ во своето изузетно
дело ‘Праисторија Срба’ (‘Пешиќи синови’, 2000.), го цитира германскиот автор од
1791 година- Јохана Годфрида Хердера, кои говори за Словените потполно другчие
од неговите подоцнежни сонародници, со непристрасно познавање на словенското
биќе и со очигледно почитување. Тој кажува дека Словените ‘завземале повеќе место на земјата отколку во историјата’. Како мирољубиви, неагресивни народи биле
жртва на освојувачките војни од страна на ‘суровите соседи’- Германци, Маџари,
Татари, Турци’, кои успевале да ги потиснат и да го ‘смалат нивното етничко и
историско значење’. Биле ‘дарежливи, гостољубиви до распикуќност, сакале мир и
слобода на својата земја’...Изградиле многу поморски и трговачки градови, меѓу
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нив Винет на Балтик, кој бил ‘словенски Амстердам’, Киев, Новгород. Во Германија се бавеле со рударство, металургија, производство на текстил, трговија. ‘За Словените јако се огрешиле многу нации, а најповеќе народите на германското стебло’.
Освојувачките војни под Карло Велики имале ‘како повод корист, а христијанската
вера за изговор’. ‘Тоа што го почнале Франките го довршиле Сасите’...во нивните
земји ‘Словените се истребени или претворени во робови’... нивната трговија на
Балтик и градот Винет ги ‘уништиле Скадинавските Германи. Нивните остатоци во
Германија се налик на она што Шпанците им направиле на Перунаците’ (односно
на сите домородци- Индијанци на Америка). Еден Германец на крајот на 18. век веќе говори за Словените како Индијанци во Европа ! Тој кажува дека е несреќа на
мирољубивите Словени, кои станувале во ‘најубавите крајеви на Европа’ што ‘за
соседи ги добиле Германците’. (Во Мексико е популарна изреката- ‘Ипремногу сме
далеку од богот, а премногу блиску на Соединетите Држави’).Хердер упатува охрабрување и надеж на Словените кои тогаш воглавно се во австроунгарско и турско
ропство: ‘Вие, некогаш вредни и среќни народи,најпосле пробудени од својот долг,
тром сон, ослободени од ропските ланци ќе смеете да ги користите своите убави
краишта од Јадранско море до Карпатите, од Дона до Молдава како сопствена
своина и славите своите стари светковини мирна марливост и трговија’. Нажалост,
тој не можел ни да сонува што во следните 200 години, неговата нација во пангерманскиот занос, ќе му направат на Словените. ‘Евроцентристичката Европа се уплашила на будењето на словенската цивилизација и со сите сили запнала да ја одфрли како нестварна’, кажува професор Пешиќ. Словените, така, се исфрлени од
европската историја како варвари и европски дојденци во 6. век н.е.(од никаде, Р.И)
Не помогнала борбата на Шафарик, Суровјецки, генијалниот Ломоносов и
многу други словенски научници за вистината за Словените. ‘Добри’ словенски
ученици на виенската и берлинска школа поданички ги прифатиле новите тези и ги
вградиле во националната историјографија. Словените и физички нестанале, се германизирани во Германија и Западна Европа (Лужички Срби, Пруси, Балтички Венети и др.). Останатите биле под австроунгарската и турската власт во време на формирање на европските национални држави“. (Герман бил само словенски бог,Р.И.)
Кога како први со тн.старословенски јазик да се обединат двата нови руски
и српски народи, ќе следат другите православни тн.словенски народи, кон кои ќе се
надоврзат католичките, кон ним ќе се приклучат венетските=склавинските=тн.словенски Германци...Само така со него ќе се обединат Белците,во Европа...,оти тн. несловенските јазици како повеќе расни јазици се само најголем срам за белата раса.
Ова се потврдува со следниов навод. До денес Германците со своите државнички јазици меѓусебно не се разбираат, а тие се обединале со трорасниот германски јазик кого го учат за тие да постанат народ, процес кој до денес сé уште не е
завршен. Напротив, тн.Словени до денес меѓусебно се разбираат а тие денес како
најбројни меѓусебно се расправаат, на чија сметка се шират Германците. Овии биле
Склавини=тн.Словени до реката Рајна со тракиски традиции.71 Вакви традиции останале многу долго и по нивното покатоличување. Тоа го почнал Бонифациус во 8
век. Меѓутоа, тој нив ги истребувал како одвратна и гадна раса. Ова продолжило и
во следните векови. Па тоа се омасовило, потоа, кога Германците за прв оформиле
своја држава. Така нивнто ширење почнало да продолжува дури кон Исток, дури во
71

Тракиска традиција било правење на пиво, вино од јачмен. Пивото како тракиско е кај Херодот...
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тн.словенска Прусија. Ама процес до денес сé уште не е дозавршен.72 Следи и тие
да се обединат со тн.старословенски јазик, кој го разбирале Франките, а со на него
преведената Библија од Методиј во Ремс до 15 век ги прогласувале своите кралеви.
Па тие од латински јазик преведувале на склавински=тн.словенски јазик, на никој
друг. Па токму на тој склавински=обласен јазик твореле Кирил и Методиј.
За да се објасни вистината на повеќерасните јазици во Европа се дополнува.
ВЕШТАЧКИ НАРОДИ
Белците говореле со еден варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. Биле
создадени дворасни јазици на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити). Вакви биле арамејски и староегипетски. Персијците од староперсиски, кој бил тн.словенски, и арамејско создал новоперсиски јазик. Пак, Македонците Птоломеи во Александрија од
староегипетски го создале коине. Тие староегипетски го заменуваат со коине, а со
отстранување на семитските зборови од староегипетски го создале коптскиот јазик.
Лидија Славеска за него пиши: „Одделни зборови во текстот лесно може да ги разберат припадниците на словенските народи“. Значи, тој бил варварски=пелазгиски
=тн.словенски. P.Du Bourguet S.J. пиши: „2 век п.н.е. Први покушаи египетскиот со
грчки букви да се транскрибира, од кои коптскиот јазик произлегол“.
Во прилог на ова е и наводот: Апендини истакнува: „Кон Хирканското море
(те. Касписко Езеро) се наоѓаат Циркасите, најброен народ, кој долго време владеел
над Египет и над Сирија под името Срби. Таму живеат и хазерските племиња...и
сите тие водат потекло од словенското стебло и се служат со словенскиот јазик. Бидејќи и по цела Турција, нарочито кај војската, во употреба бил словенскит јазик;
така Константинопол не можел да се нарече подобро од прастарото име од Царев
дом (Цариград, царски град) на словенски јазик. Но и малку пред, на Слодановиот
двор во Египет, војниците, како некогаш Циркасите, говореле словенски. Циркасите имено, потомци на старите Сармати и (со нив) еднојазично го зазеле Египет...а
тој народ, покорен од Турците, постои и денес измешан, служејќи се со илирскиот
јазик“. Значи, се говори само за варварски=пелазгиски=тн.словенски, илирски.
Лидија Славеска вели: „Коптска азбука и стар коптски текст од 3 в.н.е. Писмото се употребувало во Египет од 8 в.п.н.е. Одделни зборови во текстот лесно
може да ги разберат припадниците на словенските народи“. Французинот Сипријан
Робер, во „Словенски свет“, наведува: „Кој, обраќал внимание, на пр., на натписот
на чувениот лав во Венеција, видлив за секој, додека славистите на него не предупредиле ? А нашиот словенски манусктрипт во Ремс, напишан на глаголица,73 не го
мислевме ли низ векови за коптски ракопис ? А булгарскиот учен монах Храбри од
десеттиот век, не ли рекол: „Првите Словени немале слова, ама читале и прореку72

Во Македонија се појавиле Склави=области во 6 век. Тие опстоиле сé до 836-7 година. Значи, во
Македонија имало Скавини=тн.Словени сé до со 837 година. Напротив, во Германија се одржале не
само по 8 век, туку и во следните векови, дури во 20 век некои преостанале, Срби. Нивниот венетски=илирски=склавински=тн.словенски јазик бил на народ со тракијски традиции. Вакви биле Германите, со балканско име Герман и на тн.словенски бог Герман, но и Теути=Деути, Илири, Deutsch.
Нив им преостанува тие да се засрамат што не си го знаат своето потекло и јазик,како денес Србите.
73
Со Библијата, преведена на Методиј, се прогласувале француските кралеви и во 15 век.Тие го разбирале само склавинскиот јазик. На него говорел Отон I и Самуил со еден негов брат-не се знае кој.
Следел вулгаренлатински Франков. Овој свештениците од Цариград повеќе го знаеле од Франките.
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вале со помош на црти и рези (черти и рјези). Не можат да се означат појасно руните“. Олга Луковиќ- Пјановиќ кажува: „Во таа цел, тој (Робер, Р.И.) на стр. 230, во
„Словенски свет“, го споменува: „еден учен Илир, Солариќ, кој оставил еден не објавен ракопис под насловот ‘Хиероглифика словенска’, во која ги собрал сите познати сведоштва со цел да докаже дека навистина пред Христа постоеле словенски
хиероглифи. Ние можеме да сумњаме, дека Словените имале еден потполн хиероглифски систем,ама руните ги познавале,а ако постои мал број натписи од овој вид,
криви биле зимите и мразевите, кои далеку преку две илјади години преминуваат
преку стените и преку гробовите на давните словенски јунаци“. Фуснота: „Претпоставуваме,дека Сипријан Робер, мисли на Павле Солариќ, кој живеел од 1779- 1821.
г. Солариќ бил коректор во печатницата на Гркот (тогаш постоела само Цариградска патријаршија, Р.И.) Теодосиј кај Млеците. Се мисли за книжевникот, без некоја
огромна вредност. Меѓутоа, занимливо му е ‘Земљописанија’; пишел и дела со историска тенденција; ние мислиме, дека меѓу нив се наоѓаат ‘Хиероглифика словенска’ “. Меѓутоа, со вакви хиероглифи, руни...Р.Македонија е преполна. Ваквата
писменост се најдува на карпите. Следи ние да имаме исто и Карпаста Писменост.
Значи, хазерските Евреи биле само едно тн.Словени, со свој словенски јазик,
кој денес во Израел се евреизира, а еврејскиот произлегол од арамејскиот, кој бил
дворасен на Белци и Црнци. Бидејќи на Кавказ... стигнале и Монголи, тие биле монголизирани. Следи Хазерите да се повисок удел на крвна група В со повеќе имунолошки болести, наведено во моите претходни книги. Бидејќи Палестина била на
Палести=Пеласти, Пелазги, со бригиско говедо, коњ..., Евреите биле само Белци.
Бидејќи староперсискиот јазик бил бездативен, а и некои книги од Библијата
пишани на арамејски јазик биле бездативни, Бригите=Брзјаците Птоломејци во коине го внеле дативот...Следи другите книги на Библијата да бидат пишани на коине. Во 240 г.п.н. Лив Андроник го внесува латинскиот јазик како „копија“ на коине.
Бидејќи латински бил беден со зборови, во 15 век, пред и по пропаста на Цариград,
тн.Византијци во латински внесле околу 10.000 коински зборови. За нив се говори
за коинско (тн.грчко) и латинско потекло.
На просторите на Готите, кои за тн.византиски автори биле Скити=Татари,
во употреба биле латински, готски=татарски, хунски и варварски=пелазгиски јазик.
Историчарот Приск (5 век), кој го опишувал пратеништвото од Константинопол кај Атила 448 година, напишал: (Жителите во Панонска низина, Р.И.) „мешајќи се со разни народи го научиле готскиот, хунскиот и латинскиот, а меѓу себе
го говореле својот варварски јазик“: без склавини (области), а само провинции.
Готите биле Татари=Булгари со богот Асен, име денес во употреба во Бугарија, но не во Германија. Следи нивниот јазик бил готски=татарски. Улфилас (Вавилас) околу 369 од коинските букви и венетските=тн.словенски руни создал сопствено писмо. Тој во коине внел готски=татарски зборови. Во Османовото Царство,
Османи биле Комненови, според Јозеф фон Хамер (1836), административен јазик
бил Османовиот јазик со персиско писмо. Тој бил на Мехмед Караман.Тој во 13 век
во новоперсискиот внел и татаро-турски зборови за неговите војници. Тие биле Татарите, Черкезите итн. Исто така, во Османовата војска имало Черкески ред.74
74

За да се потврди дека готските се татарски, значи, монголски, се следниве прилози: Ами Буе наведува исти готски, фински и албански зборови. Според Вент, финскиот и унгарскиот се вбројуваат во
угријско јазично стебло. Вилкинсон го наведува Лииен, кој истакнувал дека Булгарите имале угриј-
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Во Европа имало вулгарнолатински. Таков бил Франковиот, шпански.... И
Евреи во Македонија (Битола, Солун...) говореле со шпански до со Втора светска
војна. Франковиот службен бил во Европа со Прусија а го употребувале и Русите.
Следат тн.словенски јазици да се на Белци=Пелазги. Романските како вулгарнолатински се дворасни јазици на Пелазги и Семити=Црнци. Другите биле готски, а во
употреба источно од Франција. Тие биле трорасни- дополнително уште готски=татарски. Готски бил и германскиот, службен од 19 век во Германија, а тогаш држава.
Удаљцов и други велат: „кога се посматра структурата на еден од германските јазици- германскиот, наоѓаме во него околу 30% јазичен состав кој не може
да се објасни на основа на старо-германскиот јазик и кој е остаток на стариот, преиндоевропски (јафатски) стадиум на развиток на овој јазик, на што укажуваат и низ
други реликти во тој ист јазик. Според тоа, одпаѓа мислењето за посебен ‘ариски
карактер’ на индоевропските народи, кои би врвеле низ развитокот кој тобоже нема
ништо заедничко со развитокот на другите јазици“.
Значи, старогерманскиот јазик бил 100% индоевропски (аријски=пелазгиски
=тн.словенски), а готскиот јазик бил 100% монголски. Денешниот германски јазик
содржи од вкупно 100% зборови 70% (тн.словенски на белата раса со на Црнците
од коине/латински јазик) и само 30% турски зборови на монголската=готска раса.
Бидејќи се говори за берлинско- виенска школа, која владее, се додава:
Вотсон говори дека „Библијата на Мартин Лутер претставувала книжевна
пресвртница еднаква како и верската“.Германците не чуствувале итна потреба да ја
обликуваат единствената германска држава. Европскиот просветителски период во
осумнаесетиот век довел до процут на германската книжевност која свој врв достигнала со поезијата на Гете. Парламентот бил отворен во Франкфурт на 18. мај 1848
година. Велс го поставува прашањето: „Што е Германија, тој некогашен шаролики
крпеж на мали државички, се претворил во моќна целина полна со напаѓачки дух,
заради кој силно се плашело половина на целото човештво од германската одлучност ?“ Во еден говор во Пруското собрание, Бизмарк рекол: обединувањето на
Германија може да се реши само со железо и крв. За дополна кон наводите на авторите Браќата, Јакоб (1785-1863) и Вилхелм (1786-1859), Грим се основачи на германскта филологија и тие први отпочнале со систематско изучување на германскиот јазик.
Олга Луковиќ- Пјановиќ го употребува поимот Сораби (Срби). Според наводите кои таа ги користи, Бизмарк бил роден на брегот на Балтикот. Тој бил од
оние кои биле со потекло од Србите. Пак, овој бил човекот кој ги обединал Германците и тек тогаш тие за прв пат станале народ со заедничка држава, на која и бил
потребен државен службен јазик. Тој станал Лутеровиот протестантски јазик, а Германците биле и католици. Потоа таа продолжува, дека Катерина II, најголемата
руска царица, била родена во Штетин. Тогашните московски историчри пишеле,
дека Катерина се родила во нејзиното семејство кое уште се вика Сербст, што опширно пишел и „Revue des deux mondes“. (Катерина=к атер ин а, Штетин=штет ин)
Значи, на Балканот имало држава Србија и Грција, но никако Германија.
ско потекло.Ерих фон Деникен за Чувашите, татарско-фински народ кој живеел лево и десно од страната на средна Волга, со околу милион и пол жители. Нивниот јазик е само огранок на турскиот.
Според бугарскиот учен Сефтерски, кај Симеон дома се говорело на бугарски, кој бил сличен на
денешниот татарски и чувашпки јазик. Албанија била од Кавказ.Следи албански бил кавкаски јазик.
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Меѓутоа, берлинско-виенската школа не ја кажува вистината за својот јазик:
За пример се наведува германскиот јазик, чии имиња истогласно не можат
да се протолкуваат. Со вулгарности: Нашето вепар75=в епар=е пар-и на германски е
Eber=ебер=ебар, б=п; bumsen=бумсен=бум с ен; е + бум =ебум=ебем=ебам; н=м
ебан, ебес=ебеш; и еж е Igel. Бидејќи и=е, Омир=Омер, следи ежел. Значи ежот
(игелот) се ежел, игел= игл=иглел. Токму ежот има игли. Тој кога се ежи, иглите ги
накострешува. За да се стружат иглите, избочините, оштрините, ние имаме еге.Пак,
еге=е ге=геа=зеа=зема =земја, со свои неравнини=игли. Следи Nagel нокт, шајка,
која е игла за забодување. На германски игла е Nadel. Бидејќи повеќе пати наведив,
именките се прават со в-н-т, со н (на) се доаѓа наденал. Значи, иглата (наделот) служи за наденување, наденал. За крвопијавица, која цица со цицалка, во вид на игла,
на германски е Blutegel=blut (крв) egel (пијавица). Дека сé се работи да биде равно,
едно исто нивоа, рамнина, се следните примери: egal=поеднакво, равно ..., Egge=
дрљача, брана, со глагол eggen=дрљање, влачење. Во тој германски јазик сите зборови на белата раса, а во германски има семитски и монголски, истогласно и на ваков начин се објаснуваат со мојот татков и мајчин бригиски=брзјачки говор, што во
никој случај истото не може со германскиот јазик: бригискиот е од постледено доба
Бидејќи во Европа се говори со еднорасни јазици (тн.словенски) на Белци,
западно од Германија дворасни јазици (романски) на Белци и Црнци и источно од
Франција на трорасни јасици на Белци, Црнци и Монголи, овде тоа се дополнува:
David Icke, на стр. 254, вели: „...тврди Waddell. Gut или Got постанало ‘Goa’
(англ. бог), израз кој подоцна го користеле Готите. Сите неромански јазици во
Европа потекнуваат од готскиот, вклучувајќи го англиски,а древниот шведски јазик
уште секогаш се назива ‘шведско-готски’. Старото име на Данска било ‘Gothland’,
од што е изведено Јутланд“. Значи, се говори само за романски и готски јазици.
На Балканот се говорат еднорасни тн.словенски и повеќерасни тн.несловенски јазици. Гркиот и романскиот се дворасни на Белци и Црнци, а албанскиот уште
и монголски од готскиот. Вајганд вели Албанците и Власите биле „браќа“.
Грчкиот е дворасен вулгаренкоине како романските вулгаренлатински. Пак,
албанскиот,според Густав Мајер,бил мешан јазик од грчки, романски76 и словенски
зборови:77 грчкиот бил од 19 век, како што бил романскиот. Следи албанскиот да
биде трорасен јазик на: Белци=Пелазги, Црнци=Семити и Монголи.
Кога сака да се говори за Албанците, а Албанија била на Кавказ, се додава:
Бранко Вукушиќ пиши: „Албанците не се појавиле под тоа име никаде во
Европа пред ни после римската окупација на Балканот. Некои автори сметаат дека
Албанците дошле од истоимените области во денешниот Дагестан во 11-12. век н.е.
како платеници на норманско- сицилијанските владетели во покушување на освоју75

Нерез=не рез, тој не бил резен=режен; Марија Тереза=те рез а: рез, рецка; Резар=режар, режач, е
терзија=те рз=рез;Тераз...=те раз=раза, на германски Waage=Wage: вааге=ва аге=а ге=Геа=Зеа=Земја
земјоравнина, има реза=рецка;Радецки итн. Само едно склавинско=тн.словенско, ништо германско.
76
Презимињата завршуваат на и како во романските јазици.Исто така, се и со бригиското дативно у.
77
Вилкинсон пиши:„Доминиан тврдеше дека сите жители од овој дел на полуостровот кои зборуваат шкип (албански) би требало да се сметаат дека се од албанската националност. Тој истакнуваше
дека јазикот по своја форма исклучително Аријан, но истакна дека од 5.140 елементи во Етимолошкиот речник на Албанците на Г.Мајер ‘би можело да се набројат само четири стотини неизмешани
индоевропски елементи’. Татар-турскиот брои 1.180, Романскиот, 1.420, грчкиот 840 и словенскиот
540 збора“. Значи, повеќерасен мешан јазик. Значи, Скиптарите не знаат што говорат,сами се лажат.
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вање на источниот брег на Јадранот. После поразот на Норманите, Албанците останале на територијата на денешна Јужна Албанија. Го сочувале својот национален
идентитет и автономијата во мирниот соживот со соседните Словени...“.
Меѓутоа, во Северна Албанија, во втората половина на 17 век биле населени
Арнаути. Hauser и Томић пишат дека зборот Арнаут претставува „синоним за насилство и грабежи“, за „неред и безвластие“...„Такви (тие, Р.И.) биле и во време на
мирот и во време на војна“. Според нив, „жителите од селото Арнаут и жителите во
Сев. Арванија- Гегите, имаат исто потекло со жителите на Кавказ, со Курдите, Таџихистанците и Дагестанците...“. Кај нас поимот Арнаут означува само одметник.
Значи, само од 17 век во Северна Албанија биле колонизирани Арнаути.
Ова може да се образложи и со наводите на Јозеф фон Хамер, кој пиши дека
вон Албанија нема Албанци. Тој вон Скиптарија не ги познавал Арнаутите. Ова било поради тоа што неговата книга била издадена во 1836 година. Ами Буе ја издал
книгата „Европска Турција“ во 1840 година. Тој Арнаутите не ги споменува. Ненад
Ѓорѓевиќ пиши дека во Косово немало ниеден Арнаут. А тие се појавиле од 1840
година. За Вилкинсон „по 1840, што Турците ја иницирале политиката на населување на Татари и Черкези во областите на планината Шар“. По Кримската војна,
Густав Вајганд, 100.000 Татари и 500.000 Черкези.Фуснота на Вилинсон: Мекензи
и Ибри (1867):„На картата...овие Черкези...во околината на Стара Србија и во областа Ниш-Врање“.Трифуновски пиши:„албанските мухаџири од околината на Врање,Сурдулица и други ослободени области во Србија од војната во 1877-1878 година“. Хамер кажува дека Косово било развиено на исто ниво со југот и северот. Тоа
назаднало од 1840 година. Самата скиптарска академија признава дека во Македонија, Јужна Србија и Црна Гора Скиптарите само како муслимани се населиле.
Тоа било од разни причини: сиромаштија...крвна одмазда. За ова и опширно може
да се види и кај албанскиот академик Каплан Буровиќ, кого го цитирам.
Следи албанскиот јазик од Арнаутите, од 17 век, почнал да се монголизира.
Бидејќи се говори за Арнаути и Албанци, да се види што народ тие биле:
Петар Поповски пиши:„Во еден ферман до солунскиот валија,од 1795 година, турскиот суверен, Селим III (1789-1807), неможејќи да го поднесува тоа што го
правеле Гего-Мирдитите (Курдо-Арнаутите), над мирните турски поданици, бара
да ги уништи тие ‘гнасни разбојници’,како најголема опасност за турското општество. Опишувајќи го нивниот карактер, во својот ферман, меѓу другото. Вели: ‘Бунтовничките елементи, Арнаутите, во мојата земја, по природа надарени со див и
жесток карактер, уште од мајчината утроба се задоени со лоши намери, да прават
ѕверски напади, убиства, кражби и други безаконија над мирните луѓе...Тие го уништуваат најубавиот дел на мојата земја- Македонија...! О, Боже, исчисти ја земјава
од гнасните дела на разбојниците од нивните безаконија и насилби...! Презри ги,
исечи ги со мечот на победниците...!’ (Д. Ихчиевъ...Љубен Лапе...)“.
Само нивни водачи биле/се Скиптарите и денес, во ...Исламската заедница.
Нејзиниот имот бил узурпиран православен,што важи и на муслиманите Албанци...
Таа во Р.Македонија ја узурпирале, станала тн.албанска на скиптарски јазик.
Овде е битно да се образложи јазикот на Албанците. Авторите (Мајер, Вајганд...) велат, Албанците не биле Илири туку Траки. Херодот убаво го подели Балканот на Траки источно и Илири запад. Вајганд (1924) истакнал: „Правата линија од
Милановац на Дунав низ Ниш кон Охрид е приближна граница меѓу Илирите и Тр-
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аките“. Траките биле со помасовна употреба на темниот вокал во однос на Илирите, како кај тракиските Албанци. Меѓутоа, на тракиските простори во употреба се
повеќе скитски=готски=татарски зборови, како во Арбанија од Арнаутите.Значи, во
Арбанија се туѓи зборови грчките, романските и татаро-турските (монголските).
Иако авторите говорат за тракискиот албанскиот јазик, тој ги има сите бригиски=брзјачки гласови, уште и тн.Вукови гласови на српски јазик од 1868 година:
истата година бил и грчкиот. Ова било поради тоа што се спротиставувала Цариградската патријаршија, а во 19 век имало само Православни=Грци и Муслимани=
Турци. Вук Караџиќ во Виена можел да оди само како Грк, никако Србин, оти тогаш Срби не можело да има: сите тие биле Римјани=Ромејци. Ова е очигледно кај
Албанците: тие како православни биле Грци, а како муслимани само Турци. Неслучајно Албанците како Турци и по 1954 година се селеле во Турција. Следи ним
вон Албанија да им создаде не христијанска туку само исламска држава. Тие како
такви подигаат само џамии, а ништат сé што е само православно.
Па тие немале национално, туку само верско чуство. Вилкинсон пиши: „...
Според неговото (на Доминиан, Р.И.) сфаќање, Албанците во 1913 беа сосема лишени од секакво национално чуство...“. Тие „се уште не беа способни да се носат
со самите себеси“, а и „пред 1924 година не се случи тоа во училиштата да биде предаван албански или ‘шиптарскиот’ јазик“. Па тие за него и ништо не знаеле.
За Албанците да сфатат дека тие биле само тн.Словени, со тн.словенски јазик, е наводот на Густав Вајганд. Тој пиши: „Во 1911 г. слушнав во Елбасан една
песна, која децата ја пееа, без да ја разберат содржината, и која очигледно е силно
изопачена булгарска песна, се запазила од старите времиња, затоа што ширински и
должински во целата околина повеќе нема ниту еден Булгарин“.Значи, Албанците
биле само одродени Македонци, чија песна била македонска. Следи Албанците биле само Македонци, со „изопачен“ македонски јазик, кој дури станал повеќерасен.
Битно е да се образложи со Арбанија=Албанија, р=л: Во неа сé што било пронајдено, сé било варварско=пелазгиско=тн.словенско. Самите албански автори пишат, Албанците биле Пелазги и нивниот јазик бил Хомеров. А поимот Илири 78 бил
синоним на Словени (Милер), а самите Албанци велат биле Илири. Марин Барлети (16 век) вели дека тн.старословенски јазик бил илирски. Тој бил службен во
Охридската архипепископија, а 100% Албанија до 1767 година била под неа. Значи,
Арбаните биле тн.Словени. Тогаш во арбанскиот јазик 100% мора да е варварски=
пелазгиски=тн.словенски или тн.Хомеров=тн.словенски. Место Арбаните да ги остранат тн.неслвенски зборови, како што правеле тн.Словени, тие правеле обратно,
злостор врз својот тн.арбански народ. Ваквиот злостор е очигледен со менување на
варварски=пелазгиски=тн.словенски имиња со кавказки трорасен арбански јазик.
Следи совесните Арбани=Албани итно мора да се откажат од својот казказки јазик.
Албанската латиница била составена во Битола, но никако од Албанци.
78

Се додава за името Илири: „...Заштитното писмо на Леополд Први од 6 април 1690 година е упатено до населението на Албанија, Србија, Мизија, Бугарија, Силистрија, Илирија, Македонија, Рассна и други провинции од Балканот да се вклучат во војната на страна на австриската војска...Бидејќи
по војните меѓу Хазбурзите и Османлиите од крајот на 17 и првата половина на 18 век многу православни христијани, меѓу нив и Албанците, се нашле на австриските земји, во 1745, односно 1747 година при Дворот на Виена е отворена Илирска Дворска канцеларија (нешто како Министерство), за
проблемите на ‘Илирската нација’ (Illyrische nicht Unirte Nation)“: Арбанија била 100% тн.словенска.
Тоа што Албанците тоа го негираат,е само злостор врз својот род,од кого пред некој век се одродиле
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За да се потврди дека на Балканот немало народи со свои јазици, се доказ
Турците. Бидејќи тие владее на цел Балкански Полуостров, до 1809 година Македонски, променето со Цојне, а никогаш немало турски јазик, не можело да има балкански народи со свои јазици. Ова се потврдува со наводот што во Османовото Царство административен јазик бил Османовиот, трговски коине и исламски арапски.
Најбитно било, кој бил тој Османов јазик, и кога тој бил вклучен. Јозеф фон
Хамер (1836), за 13 век, пиши: Мехмед Караман „на престолот вовел мошне битни
промени во пописите за порезите. Овие дотогаш во целото Селџутско царство биле
напишани на персиски јазик. Мехмед Караман го помешал турскиот со персискиот
и нарочито во книговодството, помешан од двата јазика, по кој уште и денес се водат пописите на османските ризници нарочито со лошото писмо и јазик“.
Бидејќи, според Херодот, Анадолија и Ерменија биле бригиски, значи, Турција била бригиска Фригја, јазикот бил бригиски=фригиски, само тн.словенски:
За Турците се наведува печатот на Георг Кастриот. Тој бил напишан со кирилско писмо, значи на тн.Словени. Се мислело, тој им припаѓал на Османлиите.
Францускиот историчар Пејсонел, во неговото историско- географско дело, пиши
дека јазикот на Словените од сите јазици бил еден од најраспростран. Таков бил и
оној, со кого според него, а врз основа на сведоштвата на Eduarda Brerenwoda во
“Scrutinium linquarum”, се зборувал во дворот на турските цареви. Според Францискус Мариа Апендини (1769- 1837) „по цела Турција, нарочито во војската, во
употреба бил словенскиот јазик“. Јован Хаџи Василевиќ, Муслимани наше крви у
Јужној Србији, второ издание, печатница „Света Сава“, Белград, 1924 година, говори: „јазикот на јаничарите бил наш српско- хрватски јазик низ целиот 16 и почетокот на 17 век“. Следи тогаш тој да се монголизира.... Така јазикот постанал мешан.
Густав Вајганд вели: „месните луѓе коњари од Тесалија, Турци од Бесарабија, од Мала Азија, Арапите, Персијанците сите се служат со простонароден турски јазик, распространет насекаде во војската. Имено овој војнички јазик, а не литературен, е наследник на взаемните думи во балканските јазици“.
Овде не се говори за било каков народен јазик, туку за мешавина на јазици.
Бидејќи најбројни народи биле тн.Словени, во наведените говори најбројни
зборови биле тн.словенски. Кога немало турски народ, а Албанците и Власите биле
под Османовото=Отомановото Царство, што важело и за Еладците, никогаш не можело да има еладска, албанска и влашка народност.
Значи, турскиот јазик бил фригиски=бригиски со зборови со туѓо потекло од
персиски, коине, арапски, а и воглавно со татаро-турски зборови на Черкези, Татари... Ваквите Арнаути биле протерани од Русите. Тие биле колонизирани од крајот
на 18 век во Мала Азија и на Балканот. Врз нивна основа се создал нов јазик, учествувајќи и Кемал Ататурк. Тој бил само од Македонија: Дебарско, Солун, Битола.
Пак, Унгарија меѓу првите се ослободува од турското=исламско ропство.
Бидејќи во Унгарија живееле 95% тн.Словени а само 5% Маџари=Унгарци,
мноштво зборови во Унгарија биле тн.словенски. Токму затоа тие биле како сумерските: David Icke пиши: „Dr. Nagy наведува голем број примери како би ја покажал лингвистичката подударност измеѓу сумерскиот, старомаџарскиот и современиот маџарски јазик. Се повикува и на неколку дела напишани во текот на првото илјадолетие, вклучувајќи го Арпадскиот кодекс и De Administrando Imperio, а 50 години водел и сопствени истражувања. Кажува дека тука само две стотини маџарски
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зборови доаѓаат од угро- финскиот јазик, ама повеќе од две илијади зборови кои се
блиски на сумерскиот“. Слично е кај Вотсон кој пиши само за околу 5% Унгарци.
Тој станал службен. Следи 95% население биле со тн.словенски јазик, чиј јазик бил
монголизиран. Тоа што David Icke пиши за Dr. Nagy само се заскрива вистината,
англискиот исто така како германскиот бил трорасен јазик. Следи најголемото зло.
Како се прават вештачки народи доказ е Унгарија.Во неа 5% население говорело унгарски, а 95% тн.словенски. Врз мнозинството население се наметнал унгарскиот=монголскиот. За да се потврди дека тоа е можно, со 5% доволно е да се
управува земјата: 2% војска, 2% полиција и 1% управа. Ама денес во Унгарија нема Монголи, а вакви се Гагаузите и Арнаутите, со свои монголски навики и обичаи.
Втор пример се тн.Албанци. Тие во Р.Македонија се 90% Арнаути (Геги) и
10% Скиптари (Тоски). Со нив се создава исламска држава Косово на православни
простори, и тоа не се мнозинскиот арнаутски јазик, туку со малцинскиот кавказки
скиптарски јазик. за кого пишел Густав Мајер. За ваквиот јазик молчат тн.Албанци.
Па тн.Албанци се дворасен народ со мнозинство Арнаути и малцинство Скиптари.
Се говори за дворасен албански народ,а Албанците за нив си велат, тие биле
етнички народ. Бидејќи етнос, т=д, е еднос- едност, еднорасен народ, Албанците
никогаш не можат да бидат етнички народ. Следи нивниот службен шкиптарски јазик, кој бил трорасен, и тој не можел да биде етнички-еднорасен јазик. Како шкиптарскиот повеќе расен се и сите други европски јазици. Еднорасни јазици се само
тн.словенски. Меѓутоа, тие не се народни=говорни, туку само службени. Бидејќи во
Р.Македонија сé уште се говори на говори, никој друг државнотворен народ, само
Македонците во Европа се етнички=еднорасен народ. Токму само за него пишувам.
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