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ВОВЕД 
 

Бидејќи албанската историја се повикува дека Александар Македонски бил 
албански, следи да се наведува за античка Македонија. Дури тој бил Илир и според 
ЦИА, злоупотребено од албанските автори во Р.Македонија,зашто многу е пишено. 
На ова се надоврзувало дека според некои автори Албанците биле Илири. Меѓутоа, 
за други автори Албанците биле и Траки:самите Албанци нека одлучат со ждрепка.  

Историски било потврдено дека Балканците од Илирија, кои биле Тракијци, 
следи Илири=Тракијци, ја возобновиле античка Македонија како Источно Римско 
Царство(тн.Византија).Значи,се потврдува Илирите и Траките биле само едно исто. 

Следи да се наведи и за тн.Византија, поим кој не го познавале самите Рим-
јани (Ромејци)- граѓани на Источното Ромејско Царство. Нивни цареви биле и Ком-
нени. Токму од Комнените потекнале Османите со своето Османово Царство.  

Бидејќи тн.Албанци во тн.Албанија биле најбедни, тие во последните векови 
масовно го примиле исламот.Само така тие станале богати и биле носители на зло-
то врз православните- Македонците. Следи за тн.албанска историја да се говори са-
мо за време на исламот, а не порано.Значи,албанската историја е само фалсификат. 

Кога водев расправа во неделни весници во Р.Македонија, веќе наведеното 
стално беше кажувано, како и дека Албанците биле најстар народ, нивниот јазик 
бил со потекло од 10.000 г.п.н.е. Мене не ми преостана ништо друго туку да се ис-
мејувам и да велам, бидејќи според авторите човекот потекнал од мајмун, на тој 
мајмун му било потребно уште албанското бело капче, на бригиски кече. Меѓутоа, 
тоа не било од Бригија туку од Кавказ од каде во 19 век биле колонизирани Арнау-
тите. Со тоа кавказко бело капче албанските автори го прикажуваат тн.Скендербег. 

Пак, Скендербег никогаш немало, туку тој бил само т.н.Скендербег. Следи 
тој бил само тн.византиски наследник Георг Кастриотис. Бидејќи на Албанците за-
вршетокот -ис им пречело, тие него од наодите го бришат, само безуспешно, оти би 
дошло до уништување на наодот. Само тоа за ним како да не е ништо, во сите кни-
ги тоа го прикажуваат, без да признат дека тој ништо немал со исламот, ни со ним. 

До со 2005 година, само јас имав пишено книга со наслов за него. Исто така, 
само мојата книга говори за неговиот живот, со неговите борби...смрт итн. По по-
вод на неговата прослава во истата година, а организирана од МАНУ и Институтот 
за национална историја,јас не бев поканет,ниту имав право да учествувам, дури бев 
наречен лаик, неоградувајќи се ниеден историчар и академик. Следи тој собир бил 
сé и сешто, но никако научен. Токму затоа тој собир изврши најголемо предавство, 
учесниците него го прогласија за Албанец, само не Македонец.Дрскоста е огромна, 
што за Црногорците тој бил Црногорец, Србите Србин...,а само не само Македонец. 

Често пати сум се јавувал во разни весници, нарочито „Дневник“, кај нив 
Албанците пишат дека тн.Скендербег бил Албанец, во Македонија Албанците биле 
домородци Илири што и не друго,а Македонците како Словени биле Свемирци итн. 

Бидејќи албанската мафија била моќна, таа сé во светот си поткупила итн. 
Досега сум пренесувал книги на разни автори. А и во оваа книга е и Ларус.1 
Том 3 стр. 258 е наслов: Свет на Медитеранот и Блискиот исток во македон-

ското и хеленистичко доба (359- 201 пред н.е.) Следи хеленистичко доба е само под 
смртта на Александар Македонски.За него во претходната книга-овде е најбитното. 
                                                 
1 OPŠTA ENCIKOPEDIJA LAROUSSE ©1967. LIBRAIRIE LAURUSSE,PARIS-Vuk Karadžić,1971. 
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МАКЕДОНСКИ ОСВОЈУВАЊА 
 
„Економски и општествени промени во Грција. Благосостојбата и бедата. И 

покрај војната, Грција сочувала извесна благосостојба. Археологијата нам ни от-
крива дека орудието е усовршено и дека е зголемено занаетчиското производство. 
Нарочито трговијата е во голем успон, заблагодарувајќи го развојот и на помор-
ството и банкарството. Ама таа благосостојба не ја уживаат поеднакво сите слоеви 
на населението. Малите поседи нестануваат и се создаваат големи, па и земјата по-
добро се обработува. Ситното селанство ги напушта своите поседи после војните 
пустошења. Огромен прилив од селото го зголемува населението во градовите. Ама 
ни во градовите не е подобро распоредено богатството. Огромното мнозинство на 
населението живее од мршавите приходи. Невработеноста, која е ендемична след 
конкуренцијата на родовската работна снага, се погоршува со доаѓањето на селани-
те. Се заоштрува противречноста измеѓу богатите и сиромашните, што доведува до 
крвави граѓански судири. Атина успеала од тоа да се сочува, помагајќи ги наповеќе 
сиромасите. Многу Грци, кои се без работа или граѓанската војна ги натерала да ги 
напуштат градовите, стапуваат во служба како најемници. Тие економски и опште-
ствени преобразувања доведуваат до промена на менталитетот во овој окрутен свет 
во кој тешко се живее. Грците, нарочити оние од Пиреја, кои се во тежок допир со 
Исток, мошне се толератни и, мада секогаш не ги напуштаат своите традиционални 
богови, не се двоумат кога треба да ги прифатат, нарочито во почетокот внима-
телно, страните источњачки богови (египетската божица Изис). Градот трпи след 
овие промени. Неговата премногу тесна политичка рамка му остапува место на 
сојузите во кои се групираат повеќе градови и све повеќе се чуствува потреба за 
политичко обединување на сите Грци. Така, малку- помалку, извесни Грци се нави-
кнале на помислата за човекот кого ќе го испрати судбината и која на Хелада ќе и 
подари мир и единство“. 

Поимот Грци (Греики) никогаш не бил во употреба туку само Македонија и 
Елада, а Греики имало во јужна Италија. Поимот Греики (тн.Грци) бил во употреба 
за време на владеењето на Франките со Рим, од со Карло Велики- поточно од со 
Отон I, зашто има и докази. Тогаш Македонците со својата македонска династија, 
која владеела во јужна Италија од Франките биле наречени Греики- тие да ја осло-
бодат јужна Италија, што не било прифатено- повеќе во моите претходни книги. 

Кога се говори за сојуз на Грци се мисли на Хелени, според Хелиос=Илиос. 
Па затоа според Хелени постоела и Пан-хеленска идеја. Следи без хеленски народ. 

„Опаѓање или развиток: Спарта и Атина. Четвртиот век за Спарта е век за 
декаденција. Уште од време на нејзината премоќ, со прилив на богатствата е зголе-
мена  имотната нееднаквост и поткопаната државна власт заснована на староста и 
врлината. Штоповеќе, градот трпи след раселување на населението, бидејќи бројот 
на граѓаните стално опаѓа, да на крај на векот би се свел на неколку стотини. Без 
жители, лишен сем тоа Месенија после војниот упад на Теба на Пелопонез (369), 
овој град паѓа на ниво на обично варошче. Во Атина се развиваат институции. По-
сле поразот 404. олигарсите основале влада на насилие викана Триесетројца. И по-
крај подршката на Спарта, тие се одржале само година дена. Ама обновувањето на 
демократијата уште е погруба и порадикална отколку порано. Понекогаш, во желба 
да ја уништи опозицијата, таа се покажала како органичена и погрешна. Така 399. 
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Сократ е осуден на смрт, окривен дека не верува во боговите и дека ја расипува 
младината. Всушност, тој паѓа како жртва на многубројните напријатели кои ги 
стекнал во својот критички дух и презирање на предрасуди. Сенатот (буле) кој води 
помирлива политика, ја губи својата моќ во корист на собранието (еклезија), која 
паѓа под влијание на демагозите. Ама многу граѓани, приморани тешко да зарабо-
туваат за живот, престануваат да присуствуваат на собранијата. Да би се привлекле 
граѓаните, било потребно да им се плаќа на присутните нахнада (misthos eccle-
siastikos, 395). Воопшто земено, граѓанската свест опаѓа. Граѓаните ја избегуваат 
војната обврска, додека затајувањето на порезот осетно го смалил доходокот од 
сталните порези кои ги плаќаат најбогатите (eisphora, порез на целокупниот капи-
тал), а кога се појавува опасност од Македонците, на градот му недостасува духов-
на снага и материјални добра, со помош на кои би можело да се спротистави. 

Македонска експанзија.Земја.Македонија,која се најдува во соседство на Те-
салија, Грците ја сметаат за ‘варварска’ земја. Во споредување со грчките градови, 
тоа е мошне пространа територија.Природно заштитена со планини,нејзе може да и 
се пријде само од брегот,долж кого Грците основале колонии.Ама населението, во-
главно селани и пастири,не е заинтересирана за море.Власта е во рацете на велико-
поседниците кои ја подржуваат политичката анархија сменувајќи ги кралевите“. 

Следи Македонија била „варварска“ земја со селани и пастири. Значи, сточа-
ри како спротивност на Еладците поморци. Па и затоа Еладците биле само пирати. 

„Филип Македонски. Ситуацијата се менува кога Филип Македонски поста-
нува регент 359, а потоа крал 356. Ликот како што нам ни го оставиле уметниците 
на стариот век се истакнува неговата физичка снага, издржливост и храброст, како 
и голема интелигенција и бескруполозна амбиција. Во почетокот, тој ја јача својата 
власт ослободувајќи од претедентите и натерувајќи го благородништвото на послу-
шност. Му обезбедува сигурност на кралството, пресметувајќи се со соседните 
Илири, Пеонци и Траки. Потоа ја појачува својата превласт градејќи мрежа на па-
тишта и реорганизација на војската, за која сака претежно да биде составена од Ма-
кедонци. Пешадијата, сврстана во фаланга, ја снабдува со ново оружје сариса (дол-
го копје од преку пет метри), и го свкладува дејството на пешадијата и коњаницата. 
Најпосле остварување на неговото дело допринесува прилики: раздор измеѓу гр-
чките градови“. 

Поимот Траки го внел Редакцискиот одбор на Пизистрат (6 век п.н.е.) кој ра-
ботел на „Илијада“, а Илири се сретнува кај Херодот (5 век п.н.е.). Разликата била 
во темниот вокал: Тракијците, кои биле источно, него го употребувале помасовно. 

Се истакна: „пресметувајќи се со соседните Илири, Пеонци и Траки“. Па тој 
не бил ни Илир, нити Пеонец, а ни Трак, туку само Македонец само од Македонија. 

„Филип против Атина. Неговата голема надмоќност е во тоа што за оствару-
вање на својата амбиција ја користи секоја поволна прилика. И така, додека од една 
страна атинскиот сојуз се распаѓа, од друга страна кралот на Македонија се возди-
гнува.Навистина 357. Хиос, Родос, Визант, Еритреја и Кос стануваат против Атина. 
Нивната флота го пустоши Имброс, Лемнос и го опседнува Самос. Се исполуваат 
многу недостатоци на сојузот, и атинската флота е поразена кај Ембате 356. Филип 
ја користи таа прилика да го завземи Амфиполис на македонскиот брег (357). По-
тоа, ги завзема Пидна и Потидеја (атинска колонија) 356, како и рудникот на злато 
на планината Пангеј, кој претставува огромен извор на приходи за неговиот воен 
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буџет. Продолжувајќи ги освојувањата, го завзема Метон, последниот град во кој 
Атина уште држи клерухи (354) ама, при покушување да ги премине Темопилите, 
353. го зауставува една грчка коалиција; Филип не е упорен, се повлекува, ама се 
задржува во Тесалија. На Атина пак после пропаста на царството и е потребен мир. 
Скоро пет години таа живее повлечено под раководство на Еубул, кој ги обновува 
финансиите и флотата. Па ипак, пред или подоцна, мора да дојде сукоб измеѓу ати-
нскиот и македонскиот империјализам. Веќе во зимата 352-351, Филип ги напаѓа на 
море атинските сојузници, се истоварува на Лемнос и Имброс, а потоа на југ на 
Еубеја и во Маратонскиот залив. Возбудувањето во градот е големо, каде Демостен 
истапува со својата прва филипика, изнесувајќи снажни оптужби против кралот на 
Македонија. Ама покрај тоа што Атинците превземаат еден поход, Филип го завзе-
ма цел Халкидик, го освојува и руши градот Олинт (348). Напуштена од сојузни-
ците, Атина е принидена да го прифати Филократовиот мир (346). Во суштина, таа 
не се мири со судбината. Демостен постанува политички водач на градот и со сво-
ите огнени говори против Филип ја тера еклезијата да нешто превземе. Меѓутоа, се 
сукобува со пасивноста на своите сограѓани, па дури и со нетрпеливоста на некои 
кои се убедени дека Филип не е непријател на Атина. Демостен ипак успева да ги 
отстрани или ослаби своите политички противници (како што е говорникот Есхин). 
Тој поново воспоставува стална војна обврска и го зголемува војниот буџет. Во 
исто време се вложуваат големи напори на обновување на флотата. Бидејќи Филип 
започнал нови операции во Тракија (342) и го опседнал Визант (340), со што го до-
вел во опасност патот на житото, Атина му објавува војна (340). И покрај Филипо-
виот пораз кај Визант и подршката на Теба (Спарта останува неутрална), напорот е 
направен многу доцна. Оттогаш Филип може да го напаѓа само срцето на Грција, 
каде победува две сојузнички војски кај Херонеја (338). (Грција=Елада, Р.И.) 

Покорена Грција. Филип настапува пооштро со Теба (поставува еден маке-
донски гарнизон), отколку со Атина која губи на Херсонес, ама ја задржува својата 
влада. После неговата победа, во тек на неколку следни месеци, тој го наметнува 
своето туторство на сите грчки градови. Неговата војска ја опустошила Спарта, ко-
ја покушала да се спротистави. Филип постанал господар на цела Грција. Меѓутоа, 
не ги припојува на македонското кралство: градовите остануваат слободни и авто-
номни, и се здружени во стален сојуз од пет проедари, кои заседуваат во Коринт, 
откаде и називот Коринтски сојуз. Кралот на Македонија стои на чело на сојузот 
(хегемон) и е главен командант на војската за време на војната (стратег аутократ). 
На негов предолог, сојузот тогаш одлучува да поведе војна против Персија (јуни 
337). Кога веќе претходницата на грчките трупи ги преминала Босфор и Дардане-
лите, Филип го убива еден македонски благородник (летото 336). 

Александар Велики и освојување на Азија 
Човек. Филип го оставил зад себе дваесетгодишниот син Александар. Алек-

сандар тек треба да го освои своето кралство. Во самата Македонија се бори, про-
тив другите претенденти; на Балканот ги одбива варварските народи (Траки, Или-
ри итн.) кои му сде закануваат на неговите граници; најпосле, во Грција се судира 
со побуната која успева да ја загуши освојувајќи ја Теба и сравнувајќи ја со земјата 
(335); Атина ја принудува да му ги испорача главните непријатели. Од самиот по-
четок младиот владетел умеел да однесе победа и да се наметне. Е изузетна лично-
ст, снажен, неуморен, со силовит карактер. Истовремено, тоа е човек на широка ку-
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лтура, Аристотелов ученик. Убавината, храброста, политичката и војната генијал-
ност на овој потомок на Ахил и Херакле, како самиот себе се нарекува, врши из-
вонредно влијание на неговите современици. Тој е прв голем освојувач на античко-
то доба. 

Освојувач. Мала Азија, Сирија и Египет. Продолжувајќи го делото на својот 
татко, тој преминува во Азија со 37000 луѓе. Јадро на неговата војска ја сочинуваат 
13500 Македонци во фалангата и одличната коњица од 5000 луѓе. Оваа бројна со-
стојба се одржува заблагодаувајќи на појачувањата кои пристигнуваат од Грција и 
регрутирање на локалните трупи. Со овие релативно мали снаги ќе покуша да го 
освои светското царство.Наспроти него се најдува огромно царство, ама е во распа-
ѓање; на неговиот владетел, на Големиот Крал, му откажуваат послушност, така тој 
е принуден стално да се бори против огромните богатства кои го нагомилиле Ахе-
менидите. И така во пролетта 334. започнува еден авантуристички поход. Алексан-
дар се истоварил недалеку од Троја, каде ги прославува успомените на Ахил пред 
него што до нозе ќе ги победи сатрапите на бреговите на Граника (334). Потоа ги 
освојува градовите на Јонија; во Гордија го пресекува прочуениот Гордиев јазол,кој 
ќе го направи господар на Азија (333). Кога год поминува го примаат повеќе како 
ослободител отколку како освојувач; вместо персиски сатрапи поставува македон-
ски генерали, ама го задржува стариот административен систем на победените. То-
гаш Дариј III му тргнува во пресрет на чело далеку побројната војска. После по-
бедата кај Ис (333, ноември) заблагодарувајќи на својата вешта тактика, Алексан-
дар се откажува од гонењето на Големиот Крал, кој е во бекство, бидејќи намерува 
да ги потчини прво Сирија и Феникија. Дариј бесуспешно покушува да преговара. 
Завземајќи го Тир, а потоа Газа (332), Александар продира во Египет, напредува со 
Нил све до Мемфис, каде се издава за наследник на фараонот, а не за наследник на 
персиските кралеви. Одлучува да основа на устието на Нил град кој ќе го носи не-
говото име (Александрија) и кој ќе го надмине Тир во трговија со Грција. Потоа го 
посетува Амоновото светилиште во Сива (Амонова оаза), каде, спрема кажува-
њето на Старите, богот го потврдува освојувањето на неговото боженско потекло и 
му обеќал светско царство (зима и пролетта 332-331). 

Месопотамија, Иран, Бактрија и Индија. Враќајќи се во Азија, Александар, 
иако бројно послаб, ја уништил последната Дариева армија кај Гаугамела, недалеку 
од Арбела (331). Главните градови на победениот, Вавилон а потоа Суза, ги отво-
руваат своите врати на македонскиот крал кој на тој начин се дочепкал до благата 
на династијата Ахемениди; тоа му овозможува да испрати пари во Грција на на-
месникот Антипатар, кој се буни против побунетите на Спарта и кои ќе победат во 
октомври 331. кај Мегалополис. Најпосле е завземен и оплачкан Персополис. На 
Грците в раце им паднал огромен плен. Дариј уште секогаш се повлекува додека 
Александар надира. Александар го прати до Екбатан, а потоа низ Касписка врата. 
Кога најпосле го достигнал, Дариј веќе го убил еден негов офицер (јули 330). То-
гаш Александар зема титула крал на Персија. На многу негови другари им изгледа 
дека војната да би можела да се оконча, ама победникот, кој постанал наследник на 
Ахеменидите, мислат дека мора да му се признае власта на целото Персиско Цар-
ство. Тој води своја војска во освојување на источните провинции. Измеѓу 330. и 
327. доаѓа до границата на Индија, што бил тежок поход, оти го води веќе уморена-
та војска во пустинските делови на Бактрија и Согдиана. Штоповеќе, Александар 
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доаѓа до сукоб со своите сонародници кои се вознемирени оти гледаат дека тој 
освојува источначки обичаји, дека се жени со персиската принцеза Роксана и, баш 
како Ахеменидите, захтева пред него да паѓаат ничкум: е принуден да загуши не-
колку заговори склучени против него. Потоа тргнува во освојување на подрачјето 
на сливот на Инд, го победува индискиот принц Пор (326) и доспева до Хифазис 
(лева притока на Инд). Ама не оди понатаму, бидејќи војската одбија да го следи. 
Александар тогаш издава наредба за повраток. 

Повраток. Александар се спушта по Инд со бродови кои ги соградил, потоа 
ја дели армијата во три колони: една под водство на Кратер, се враќа преку север; 
втората, која ја предводи Александар лично, оди долж брегот; третта на чело со Не-
арх, се натоварува на бродовите и доаѓа до устието на Еуфрат; тоа е истовремено и 
истражувачко и освојувачко патување. Александар и останатоците од неговата 
армија 234. се во Суза. Недисциплина се јавува во огромното царство и освојувачот 
чуствува потреба да ја организира својата пространа територија. Тој сака да го ос-
твари спојувањето на Грците со освоените народи. Тоа се објаснуваат со неговите 
бракови со нови персиски принцези, како и женидбата на десетина илјади негови 
војници со источничките жени. Од Азија го решава проблемот кои ги мачи Грците; 
за цел на смирување на ситуацијата, им наредува на грчките градови да ги вратат 
старите изгнаници, а потоа, да би ја потврдил својата апсолутна моќ, ги принудува 
да го слават како боженство. Ама болеста го спречува да го заврши започнатото де-
ло. Умира покосен со изненадната болест кога му било триесет и две години и осум 
месеци (31. јуни 323). За неполни петнаесет години постанал апсолутен господар 
на Грција и Азија; неговото дело останало недовршено, ама било огромно. Основал 
колонии кои постанале жариште на хеленската култура; успеал делимично да го 
оствари зближувањето на победниците победените од Грција и од Исток; најпосле, 
ја обединува Грција, трудејќи да се уништи секое покушување на сепаратизам и да 
ја наметне својата апсолутна монархија. (Не Грци туку Хелени- и без Грција, Р.И.) 

Државата на Александар Велики после неговата смрт. Хеленистички свет. 
Александар умрел не одредувајќи си себе наследник. Меѓутоа, како едина полити-
чка врска која ги спојувала освоените територии била власта на монархот, един на-
чин да се спаси царството било образување на намесништво во очекување синот на 
Александар и Роксана да постане полнолетен и да стапи на престол. Намесни-
штвото му е поверено на Пердикас, а царството поделено на големи области на че-
ло со генералите. Ама тоа набрзо ќе се распадне. 

Прва последица на Александровата смрт е побуна на грчките градови, по на-
говор на Атина и огнениот водач Демостен кои сакаат да ја искористат приликата 
да би се ослободиле од македонскиот јарем. Меѓутоа, ламијската војна (323- 322) се 
завршува со неуспех кај Кранон (322),оти Александровите генерали одма се сложи-
ле како би ја загушиле побуната. Одмаздата е мошне окрутна, а Демостен извршува 
самоубиство да не би паднал во рацете на непријателот (322). Меѓутоа, првобитен 
споразум е постигнат измеѓу војсководците (дијадоси) не трае долго. Амбицијата и 
личното настојување мошне брзо ги разединало доскорешните сојузници кои, биде-
јќи се ставиле на чело на старите провинции на царството како монарси,водат гото-
во четириесет пет години огорчени, рушителни, често конфузни војни. Така е из-
вршено неколку поделби на Александровото царство, кои секогаш ги оспорувале 
оние кои се сметале оштетени. Потрајна равнотежа се воспоставила тек околу 277. 
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г. измеѓу три епигонски династии: динасијата Птоломеји или Лагиди, кои владееле 
со Египет; династијата Антигониди, под чие водство се управите на Македонија и 
Грција; најпосле, династијата Селеукиди, која ја наметнува својата власт од Мала 
Азија до Иранската висоравнина. Најисточните подрачја на бившото царство, Ба-
ктрија, Согдиана и северозападна Индија, постанува независна, иако на чело на тие 
држави уште секогаш доаѓаат потомци на бившите македонски генерали. 

Голема хеленистичка монархија 
Потекло. Добата од поделбата на Александровото царство до големите рим-

ски освојувања историчарите го нарекуваат хеленистички период. Тој трае нешто 
подолго од два века. Три монархии настанати со оваа поделба живеат една покрај 
друга. До меѓусебни, често жестоки сукоби доаѓа неминовно. Со обѕир на своето 
потекло, овие држави имаат извесни заеднички особини: тоа се, пред све, војни мо-
нархии принидени стално да ги контролираат освоените територии, како во Грција, 
каде градовите непрестано покушуваат да ја повратат слободата, така и во Азија, 
каде разединетото царство е склоно на распаѓање, и најпосле во Египет, кој нико-
гаш не бил ни потполно освоен. Освен тоа Селеукидите и Лагадите започнуваат кр-
вава борба за превласт на источното Средоземје (сириски војни), оти Птоломеј сака 
да потчини голем дел на островите и бреговите како поморската трговија би оста-
нала во нивни раце. Во тие борби се исцрпуваат двата противници. Ослабени, Селе-
укидите не можат да спречат некои свои покрајини да не се одвојат од царството, 
како на запад во Мала Азија, каде покрај останатите, се создава хеленистичка др-
жава Аталида во Пергам, така и на исток, каде се основа Парќанско Кралство. Што 
за Лагидите се однесува, тие сами себе си се туркаат во пропаст повикувајќи ги на 
помош Римјаните кои на крај ќе ги освојат овие сите кралства. 

Македонско кралство. Со Македонското кралство владеат Антигонидите. 
Тоа, воопшто земени, се најслаби и најневлијателни хеленистички владетели. Наи-
ме, тие се нашле во тешка ситуација оти експанзијата спрема Азија е извршена на 
штета на Грција која изгубила добар дел на жители; како војници, колонисти или 
чиновници, Грците им отишле на служба на Лагидите и Селеукидите. Освен тоа, 
грчкото стопанство ослабело след конкуренција на новосоздадени кралства, чии 
земјоделски и занаетски производи се поефтини и ги има во избилие. Упропасте-
ните селани, занаетчии без работа, тоа е слика која ја пружа Грција во хелени-
стичкото доба. Дури и трговијата е погодена. Поморските патишта се поместуваат 
спрема исток, поблиску на новите царства, те така се допринесува на благосостој-
бата на Родос и Делос, додека Атина и Пиреј опаѓаат. Економската криза е пратена 
со општествена криза. Додека населението во Грција е во опаѓање, се пооштруваат 
противречностите измеѓу богаташкото малцинство и све поголема маса сиромашни 
и, како во време на тираните, доаѓа до внатрешна борба. Основањето, подобро да се 
рече, обновување на сојузите во III век, со кои се обединуваат неколку градови 
(ахајски сојуз, етолски сојуз), не може да и ја врати на Грција некогашната моќ. 
Атина дури го губи и својот интелектуален престиж. И покрај тоа што големите 
филозофи, како Епикур и Зенон од Китион, уште секогаш предаваат во Атина, кни-
жевната и уметничката активност на бившата метропола опаѓа, а се развиваат во 
големите престолнини на останатите хеленистички кралства“. 

Се истакна: Антигонидите „се најслаби и најневлијателни хеленистички вла-
детели“. Следи да се потврди дека хеленистичката доба била само вон Балканот, а и 
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по смртта на Александар Македонски.Па истото следи и за јазикот коине, тн.грчки. 
Ова се потврдува и со доказот што во Македонија...Елада...сé до Римската Импери-
ја немало докази за Птоломејовиот Александријски јазик, коине.Токму затоа сé што 
на него било пишано било во Александрија... Па Балканот немал никаква важност. 

„Сириско кралство. Ова е најраспространето кралство и само тоа простран-
ство им задава на Селеукидите тешкотии околу уредувањето и одржувањето. Селе-
укидите себе се сметаат за наследници на големите ахеменидски кралства. Како 
апсолутни владетели со боженско потекло, опкружени со многубројни дворани, се 
придржуваат на источничките ритуали и се ослонуваат на бројното чиновништво и 
скоро потполно на грчката администрација. Да би ги привлекле и Хелените на своја 
страна, Селеукидите основаат многу градови (шеесетина) кои уживаат автономни 
повластици. Грците живеат во ним, ама го задржале својот јазик, својот систем на 
школување и култура. На најголем број домородци тоа не им е пристапно, ама ели-
тата е придобиена на ваков начин на живот. И така овие градови постануваат жари-
ште на хеленистичката култура. Грците освен тоа допринесуваат на развитокот на 
приватниот живот. Караваните крстарат по плодната земја и бреговите на Егејско 
море, допринесувајќи на тој начин богатење на големите градови како што се Ва-
вилон, Антиохија, Селеукија, Пергам. Ама Селеукидите не се во состојба да го од-
ржат своето пространстрано царство во целина: на средина на III век голем дел на 
Мала Азија се одвоила од Сирија; тука се создаваат независни држави (кралството 
Пергам, Понт, Кападокија и Битинија), додека во срце на Анадолија се населуваат 
Галати,освојувачи со келтско потекло.Најмоќното кралство е Пергам (281/280-133), 
чија престолнина, под влијание на Аталиди, кои (241) ги победиле Галатите, поста-
нува после Александрија втор уметнички и интелектуален центар на хеленисти-
чкиот свет (извонредна скулптура Ранет Гал, голем жртвеник на Зевс, библиотека 
од 300000 книги и производство на пергамент). На исток цела Иранска висоравни-
на им измакнува на власта на Селеукидите и влегува во состав на Параќанското 
Царство. И покрај способните владетели, како што е Антиох III Велики (223-187), 
кој успева привремено да воспостави власт над источните покраини на монархија-
та, Селеукидите набрзо се принудени да се задоволат со Сирија и Месопотамија. 

Египетско кралство. Од сите хеленистички кралства, Египет ја достигнува 
најголемата моќ. Династијата Лагиди, коа е на власт, го собира она што го насле-
дила од Александар, кого го сохранила во Александрија. Поносни што се Македон-
ци, прифаќаат да бидат египетски фараони и како такви да ги признаат за богови 
кои имаат свој култ и свои свештеници. Ја задржуваат постоечката администрати-
вно уредување,мошне тешка бирократија и дворани кои ги опкружувале фараоните. 
Цела египетска териотрија му припаѓа на кралот кој ја уредува и извлекува корист 
од обработка на земјата: селаните домородци постануваат на тој начин монархови 
закупци, на кого се должни да му даваат дажбина и кулук. Наравно, администра-
цијата строго ја контролира примената на тој систем. Ипак, еден дел, на поседот им 
бил отстапен на големите достојносопственици, било на клерусите (војните коло-
нии), кои го обезбедуваат редовното регрутирање на војската. Индустријата, како 
монопол на државата, исто така е во рацете на фараоните.По углед на Селеукидите, 
и Лагидите повикуваат многу Грци кои доаѓаат да служат како чиновници или како 
војници. Ама за разлика од своите соседи, Лагидите основаат само мал број градо-
ви, како би го избегле создавањето на поголем број слободни енклави, оти Грците 
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теоретски не потпаѓаат под нивната јурисдикција. Александрија навистина е најго-
лем, најбогат и најраскошен хеленистички град. Таа во тек на два века е нова ме-
тропола на грчкиот свет и огромно трговско складиште на производи од Азија и 
Африка (арапски мириси, индијски зачини и памук, свила и порцулан од Кина). Таа 
роба поново се извезува во сите земји на Средоземјето. На стотина бродови присти-
гнуваат, значи, во големата александријска лука, мошне добро уредена (тука на ос-
тровото Фарос е подигнат првиот светилник), Најпосле добар дел на египетската 
индустрија е концентриран во градот со украсени раскошни споменици. 

Хеленистичка култура. Ширење на грчкиот свет од основа ја изменила него-
вата култура. 

Монархија. Градовите во Грција, нема сумливост, ја сочувале својата авто-
номија, ама на собранијата сојузите морале да изградат заедничка политика; меѓу-
тоа, опаѓањето на хеленското полустрово, спречило собранијата да одиграат знача-
јна политичка улога. Малку-помалку, кај Грците се губи граѓанскиот дух, нарочито 
кај оние кои живеат во Азија или Египет, каде од граѓани постанале поданици. Мо-
нархијата, која во почетокот почнала да се ослонува само на силата (кралот пред 
све е војсководец победник), набрзина паѓа под влијание на религијата. Владетелот 
всушност однесува победа само затоа што е штитеник на боговите, те према тоа си-
те хеленски монарси го негуваат тоа гледање на власта. Затоа култот на династијата 
се наметнува во Египет како на Грци, така и на домородците. Влатетелите почнува-
ат покрај своето име да го ставаат уште и некои боженски епитети, како ‘спасител’ 
(сотер) или ‘доброчинител’ (евергет). Оваа апслутистичка власт допринесува на це-
нтрализација; кралот управува со политичкиот живот; министрите и намесниците 
се само негови застапници, чиновници. Преку големиот бирократски апарат, кралот 
владее и управува со својата земја, чие цело богатство му припаѓа. 

Стопанство. Грчкиот свет со својата експанзија го преобразува стопанството 
на источниот базен на Средоземно море, оти на освоените земји им е отворен за 
меѓународна трговија и размена. Со ковање пари Грците ставиле во оптицај огром-
ни блага на Ахемедитите и ја прошириле неговата употреба во многу краишта кои 
до тогаш знаеле само за трампа. Хеленистичките владетели го помогнуваат развој-
от во сопствен интерес; новите патишта и прометните луки го зголемуваат приход-
от од царината. Производството е монополистички уредено. Во почетокот богат-
ствата брзо се нагомилуваат, ама со времето, овој монархистички централизам се 
претвора во угнетувачки систем кој на крајот ќе парализира некои сектори на сто-
панството, нарочито во Египет, каде селаните бегаат од својата земја да би го избе-
гнале плаќањето на порез. 

Духовна култура и уметност. Ова ширење на светот доведува до промена и 
на поле на мислата и уметноста. Во страниот свет, во море на домородци, Грците се 
принудени да престанат со своите размирици и да го чуваат само она што ги обе-
динува. Ова ново единство мошне јасно се огледа во освојувањето на заедничкиот 
јазик, коине, кој е очистен од дијалектичките разлики. Далеку од завичајот, отсече-
ни од рамката на градот, свртени спрема широкиот хоризонт, Грците, кои изгубиле 
спокојство и бараат спас, не се задоволуваат повеќе со старите верувања ниту со 
многубројните боженства. Тие порадо се вртат спрема поапстракните богови, спре-
ма мистичните верувања, или пак го прифаќаат моралот кој како животно правило 
им пружа епикуреизам и стоицизам“.(Коине се среќава само во Александрија, Р.И.)  
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Коине бил македонски јазик од Александрија. Тој немал врска со дијалект-и. 
„Најпосле, владетелите допринесуваат на процветување на грчката култура 

на своите дворани, на поклоните кои ги делат на градовите, како и со заштитата 
која им ја пружаат на научниците и уметниците. Науката постигнува до тогаш не 
виден развој. Математичарот Еуклид и географот Ератостен го шират своето учење 
во Александрија; бидејќи Птоломеји дозволиле вршење на дисекција, се продлабо-
чува знаењето од анатомија и физиологија. 

Хеленистичките градови, со широки и монумнтални преспективи, кои ги со-
градиле големи архитекти, претставуваат средиште на оваа култура; во Алексан-
дрија постој ‘музеј’ во кој се собираат писатели и научници, со богата библиотека 
од 700000 книги, додека библиотеката во Пергам располага со 300000 книги; иако 
посиромашно опремени, малите градови, заблагодарувајќи на своите школи и ги-
мназии, претставуваат центри за ширење на хеленизмот. 

Зрачењето на хеленистичката култура се чуствува и во далечните земји, во 
источниот Иран и на север Индија, каде грчката уметничка традиција мошне јасно 
доаѓа до израз во грчко- будистичката скулптура на Гандхари (денешен Авгани-
стан).Ама тоа влијание се чуствува нарочито на Запад заблагодарувајќи на Рим,чии 
победоносни освојувања во областа на Средоземјето и овозможуваат на оваа култу-
ра да ја прошири својата влијателна сфера. 

Географската положба на Рим на домак на Голема Грција, а нарочото Сици-
лија, каде еден граѓанин на Сиракуза на почетокот на III век пред н.е. основал мо-
нархија хеленистички тип, овозможил Градот полесно да го прифати грчко- маке-
донско наследство“. 

Против Александар Македонски се бореле Албаните, кои биле од Кавказ. 
Токму затоа на Балканот никогаш немало некаква Албанија. Ова може да се види и 
во картата, наведена во претходната страна 259.Албанија била само во Македонија. 

На стр. 302 е насловот Византиски свет, кој владеел токму со т.н.Албанија. 
 
ВИЗАНТИСКИ СВЕТ 
 
„Тешкотијата со кој се сукобувал Ираклиј во своите настојувања да го по-

дигне Византиското Царство се наставува под неговите наследници. Принуден да 
му се посвети на запад, каде води опасна политика, Константин II (641- 668) му 
остава на исламот слободно поле на работа. Константин IV (668- 685) ги зауставува 
Арабјаните пред Цариград (673- 677), воспоставува нормални односи со папството 
(680), ама не е во состојба да се спротистави на населувањето на Бугарите јужно од 
Дунав (679). Наспроти тоа, Јустинијан II (685-695 и 705-711) води војна против Бу-
гарите (689) и Словените во Македонија (690),поново стапува во борба против Ара-
бјаните (692) и во судир со Рим. Годината 695. избива побуна. Јустинијан II е свр-
гнат од престолот и со тоа е окончена власта на Ираклиевата династија. Настанува 
период на анархија (695-717) кога царството, загорозено од сите страни очекува 
спасител“. 

Се истакнаа: Антипатар=анти патар, Антигон=анти гон: Анти=тн.Словени. 
Меѓутоа,само едно:Анти=Анти,Венети=Венети, Склавини=тн.Словени, спо-

ред склава=област, и Словени=Словени, според Слово=Реч со Божјо Слово. Следи 
Русите, кои пишеле со рецки, биле Рецкари. Токму затоа тие сé до 860 година не 
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биле Словени. Кога тие од Солунските Браќа го превзеле Словото, тие се изјаснале 
за Словени. А тоа било само од 860 година, што го пиши цариградскиот патријарх 
Фотиј (860), но никако порано. Па Русите до 860 године никогаш не биле Словени. 

„Кризи на Византиското Царство (717- 867).Со побуната до која дошло март 
717. е свргнат од престолот царот Теодосиј III. Стратегот на темата Анатолика Лав 
Исавријанец, тргна потоа во Цариград и се прогласи за цар. Тој ја основа династи-
јата на Исавријанците која владеела скоро цел век, а која ја оборил тек Ниќифор I 
со државен удар од 802.После преминиот период(802-820)една аморијска династија 
владее во Византија до 867. (Ниќифор=Никифор, Маќедонија=Македонија, Р.И.) 

Проблемите со кои се зафатени владетелите на тие две династии- сите од 
Азија освен Ирина- во све сличат на оние со кои се сукобувале Ираклиевите насле-
дници, а пред нив, Јустинијановите: надворешната опаност, верската борба, праша-
ње на наследството на престолот. 

Надворешни тешкотии. • Август 717, муслиманите, кои располагаат со голе-
ми поморски и копнени снаги, го опседнуваат Цариград. Упорноста на Лава III, ка-
ко и помошта која му ја пружаат Бугарите, ги принудува да ја дигнат опсадата по-
сле година дена (август 718). И така, како и на Запад (Поатје, 732), тие претрпат 
страховит пораз, а 739/740, на висоравнината Акроинон, поново се победени. Ама 
опасноста од Арабјаните со тоа не е окончена. Во првиот период, во доба на голе-
миот абисински халиф, тие се во надмоќност. Секоја година го преминуваат Таурус 
и пустошат по Мала Азија. Ќе го завзмат Крит (824-825), со завземање на Сицилија 
(827-859) и поставување бази во јужна Италија им се пружа можност да го кон-
тролираат источното и западното Средоземје. Годината 838. Византијците претрпу-
ваат потполен пораз кај Аморијум, родното место на династијата. Огромно возбу-
дување кое тој пораз предизвикал значело повик на прибирање на нови снаги. За 
владата на Михаил III царевите вујковци Варда и Петрон однесуваат сјајна победа, 
почнувајќи од 856. на граница спрема Азија. Кај Позон, близу до реката Лалакон, 
Петрон 863. до нозе ја победил војската на мелитскиот емир и со оваа победа за це-
ли два века ја отклонил опасноста од муслиманите на азиските граници на царство-
то.(Следи приказ на Византиски династии (717-1057), Р.И.)(Лео+в=лев-о, лав-о,РИ) 

• До 1018. Бугарите, сега настанети јужно од Дунав, претставуваат за Визан-
тија најстален и најопасен противник. Со освојувањата Бугарите ја зачврстиле хеге-
монијата над Словените, ама и сами примаат словенски влијание, Годината 807. 
Ниќифор I несмотрено го нападнува нивниот озлогласен хан Крум. Во два маха 
(809, 811) тој успева да се домогне до неговата престолнина во Плиска, ама при по-
вратокот од вториот поход претрпува пораз во балканските кланци каде и самиот 
погинал (26. јули 811). Неговиот наследник Михајло I е победен кај Версиникиј 
(813). Неколку денови после стапување на престол Лав V, Крум се појавил пред 
Цариград и немилосрдно го пустоши предградието. Ама отпорот кој го пружа пре-
столнината, а потоа смртта на бугарскиот хан (814), го спасуваат царството. Крумо-
виот син Омуртаг, потпишува триесетгодишен мир кој не го прекршил. За време на 
побуната и покушувањето на Томе Словенот (820-823) да ја приграби власта, тој му 
пружа помош на Византија.Наспроти тоа,Маламир ја запоседнува Македонија (845- 
846). Неговиот наследник Борис I (852-889) одржува мир“. (Словен=Склавин, Р.И.) 

Тн.Словени говореле со варварски=пелазгиски јазик- јазикот бил на Платон. 
Бугарите биле Татари со нивниот бог Асен.Името во Бугарија е во употреба. 



 14 

„Царството, кое тренутно се ослободило од Бугарите, му се заканува 860. 
нова опасност. Користејќи се на оддалеченоста на која се најдува војската и флота-
та, дванаесет илјади руски пирати го напаѓа Цариград. Азиската армија пристигну-
ва и ги растерува, ама овој препад значи опомена за Византија“. 

Во 860 година Русите за прв пат се изјасниле за Словени- според Фотиос.   
„Внатрешни прашања. • Иконоборство (иконоклазам). Од 7. ноември 680. до 

16. септември 681, после двевековни христолошки расправии, вселенскиот собор, 
одржан во Цариград на инцијатива на Константин IV, а уз согласност на папата, по-
ново се враќа мир. Маѓутоа, во овој VIII век, царството поново го разидира верски 
сукоб кој паѓа во доба на стапување на власт цареви од азиските покраини. 

Во византискиот дел на Азија се јавува во V век снажна струја против прете-
раното иконопоклонство и црковната пракса (света тајна, почитување на разапну-
вањето и реликвии, обожување на богородица и светците), а кои еретичките секти 
на павликијанците и масалијаците ги сметале сујевереје. 

Воспитан во таа средина, можда и под непосредно влијание на павликијан-
ците, Лав III објавува 725. или 726. указ против иконите, чие спроведување во дело 
предизвикува живо негодување во народната престолнина, кога калуѓерите иконо-
поклоници, и воопшто, во западниот дел на царството, ама затоа наидува на одо-
брување на просветените класи, високото свештетнство (кое нерадо гледа на моќта 
на калуѓерите), азиските провинции и војската. По пример на Лав III, царевите Иса-
вријанци и Аморијици, едни жестоко, а другите опрезно и умерено, стапуваат во 
борба против иконите. 

Сукобот достигнува врв под Константин V, под чие влијание соборот (фе-
вруари- август 751) свечено ги осудил иконите. Бидејќи добил таа подршка, царот 
постапува со крајна строгост спрема иконопоклониците. Некои видоки чиновници, 
оптужени за издајство, биле 765. ослепени, прогонети или погубени. Цариградски-
от патријарх Константин, најпрво е прогонет, а 767. му е одрубена главата. Под Лав 
IV ни царевата околина не е поштедена на прогонувања. Се јавува православна ре-
акција за влада на неговата вдовица царица Ирена. Седмиот вселенски собор во Ни-
кеја (787), поново го одобрува култот на иконите; на калуѓерите им се враќа имотот 
и привилегијата. Но после Ниќифоровиот државен удар, Ирина е прогонета и тогаш 
настанува втора фаза во борба против иконите, обележена со последното покушу-
вање на Лав V и Теофил да извојуваат победа на иконокластичките мисли (собори 
од 815, 831 или 832) со конечно враќање на иконите на новиот собор (843), под на-
месништво Теодорино (842-856). (Васеленски=вселенски, Р.И.) 

Спрема тоа, на догматски план иконопоклониците однеле победа.Всушност, 
црквата, која за време на сукобите поставувала захтеви за својата независност, по-
ново е потчинетана царската власт.Десеткованото монаштво го изгубило секое зна-
чење како политичка сила. Вон границата, борбата околу иконите ги погоршала од-
носите со папството и довело до губитоци на Италија (дар на Пипин Малиот, кој го 
обновил Карло Велики). Папата од сега се свртува спрема запад, и крунисувањето е 
обавено 800. ја оснажило оваа нова оријентација. Сопарништвото измеѓу Рим и Ви-
зантија доведува до првото раскинување. Кога 858. прв министер Варда, го отерал 
цариградскиот патријарх Ингнат и на негово место го поставил Фотиј, угледна све-
тковна личност, прогонетиот патријарх му се обраќа на папата Никола I. Латеран-
скиот синод го исклучува од црквата Фотиј (април 863). Врзувајќи ја својата лична 
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ствар на Византија, Фотиј тогаш издејствува да се свика собор кој фрла анатема на 
папата и го свргнува (867). Самиот Фотиј е оддалечен од патријаршиската положба 
од 867. до 867. Шизмата се продолжува до 879. кога Фотиј се мири со папството. 
Меѓутоа, по зборовите на Георги Острогорски, ‘поразот на иконокластичкото дви-
жење значело победа на грчката верска и културна оригиналност над азискиот дух, 
оличен во иконоклазмот’. Источното христијанство излегува од таа борба ојачано и 
спремно за нови задачи кои пред него ги поставува потребите на покрстување на 
Словените или Бугарите, или проповедувањето на евангелијата кај Русите. Почну-
вајќи од 863. на молба на моравскиот кнез Растислав, два браќа од Солун Конста-
нтин (Ќирил) и Методиј одат во Велика Моравија да таму ја шират новата вера на 
словенски јазик. Да полесно би ја вршеле својата апостолска мисија, тие создаваат 
азбука и преводи на Светото писмо на словенски јазик. Борис, царот на Бугарите, 
го прими крстењето 864. во Цариград. Тој нареди да се покрсти сиот народ, ама, 
866. и 867. загрижен поради хегемонистичките тенденции на цариградската патри-
јаршија, се врти на Рим. Папството кое упатувало мисионери во Бугарија, попушта 
пред негодувањето на грчката црква. На бугарското тло православието конечно се 
утврдува 869“. (Ќирил=Кирил, Р.И.) 

Отерал=протерал Игнат=и гнат=гонат, како Царски Пат Виа Игнација по кој 
биле гонети, прогонети, македонските робови по пропаста на Македонија од Рим. 
Не случајно, се говорио за гонади, кои се за нагон=на гон=ѓон, Гониди=гонити итн. 

Ова било на склавински=тн.словенски јазик-поточно варварски=пелазгиски. 
Овој јазик бил продолжување од последено доба, што важело и за писмено-

ста, како што биле руните, а такви користеле и Венетите. Такви биле и Етрурците, 
создавачи на Рим, ама и низ цела Европа. Ова важело и за склавинските Германи до 
реката Рајна. Во руните имало и тн.Киричилни слова. Токму затоа Кирил Солунски 
ништо ново не создал.Тие го ширеле верскиот правец од Цариград-види мои книги. 

Цариград со царот,под кого бил патријархот, бил за цело православие. Исто-
то било со Рим за католицизмот. И затоа е без основа „хегемонистички тенденции“. 
Следи Рим не смеел да се меша во православието. Мешањето било/е непријателско. 

„• Прашањето наследство. Непостоењето закони за наследство отвора во 
Византија пат на разни узурпации. Мошне рано, царевите најдуваат лек со тоа што 
својот наследник го врзуваат со престолот и го крунисуваат уште за својот живот. 
Додуше, признавањето на царот, во тренутокот на стапување на престолот, е усло-
вено со одобрување- акламација- на сенатот, народот и војската. Лав IV настојува 
тоа признание да го добие унапред.Пред него што ќе го круниса неговиот син (776), 
тој захтева да споменетите традиционални чинители, како и претставниците на за-
наетчиите, полагаат заклетва на верност. Но ипак, принципот на наследното право 
на престолот све повеќе се утврдува. Почнувајќи од Михаил II Мукавец, тој прин-
цип толку зачврстува да овозможува наследување без прекин и, покрај побуни и 
узурпации, одржување на начелата на законитоста, која македонската династија ја 
истакнува и појако после 867. 

Царството на врвот на моќта (867-1025). Додека Каролинското и Абасидско-
то Царство слабеат след политичката распарченост, јачањето на феудализмот, вер-
ската подвоеност и социјалните кризи, дотогаш Византија достигнува еден од врво-
вите во својата историја. Ама спротивно на оној што се случувало во претходните 
периоди кога успонот бил дело на поединци, сега е збор за низ владетели кои, од 
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867. до 1056, со своето војно или законодавно дело му ја повратиле на Царството 
големината и моќта, разнишана со арабиските освојувања.  

Внатрешна политика на Македонците. Законодавство. Исавријанците Лав III 
и Константин V наредиле да се состави на грчки јазик Еклога, кодификација на ви-
зантиското право, со кое, во правен поглед, е санкционирана ориентацијата на цар-
ството. Полни презири спрема законикот царевите иконокласти, кои го сметале ‘на-
рушување на добрите закони’, Македонците намеруваат да ги обноват Јустинијано-
вите реформи, прилагодувајќи ги на своето време. Василије I наредува први истра-
жувања и објавува 879. 886. две пристапни дела: Прохирон (практични прирачник) 
кој, бидејќи е преведен на словенски јазик, го прифатиле Бугарите, Србите, Русите 
и Епанагога (вовед) каде се изложени правата и должноста на царот, патријархот, 
граѓанските и црковните великодостојници. Ама вистинска прераоботка на Јусти-
нијановото право го остварил Лав VI, чии Василики (887-893) го сочинуваат ‘нај-
значајниот зборник на закони на средновековното Византиско Царство’ (60 книги 
во 6 томови)“. (Василиј=ва силиј=с илиј: Васила=ва сила=с/Σ ил а=женско, Р.И.) 

Ваилије I Македонски и други Македонци биле носители на превод на скла-
вински=тн.словенски јазик. Такви преведувачи биле Македонците Солунски Браќа, 
што продолжило потоа и во следните векови. А јазикот бил варварски=пелазгиски. 

Никогаш немало Византиско Царство, туку само Римско со свои Ромејци. 
„• Општествени реформи.Од доба на царот Ираклиј, ситниот слободен посед 

на селанецот и војникот (стратиот) е основа на која се заснова византиската моќ. 
Тој и обезбедува на државата нејзини основни средства по пат на порез, а на војска-
та потребно човештво по пат обврзана војна служба. Меѓутоа, во доба на немири, 
слободниот посед е загрозен од страна на моќните господари (динати) кои ја при-
својуваат земјата на сиромашките (пенати) било со сила било со препорака, претво-
рувајќи ги неговите поседници во кметови. Царевите мошне брзо увиделе каква 
опасност за државата би препоставувало нестанувањето на слободниот посед, каква 
опасност за нивната лична власт би значело несметаниот развиток на феудалната 
аристоктатија. Ама вистинската борба против големиот посед водат тек Македо-
нците. Годината 922, Роман I Лакопен објавува две новели со кои се регулира про-
дажбата или поклонувањето на поседите, на великодостојниците им се забранува 
стекнување земја од ситните слободни поседници и се предвидува враќање на вој-
ничките добра кои на стратиотите им биле одземени веќе триесет години. Констан-
тин VII и Роман II исто така ги штити војничките поседи. Ниќифор II Фока, прет-
ставникот на слојот на велможите, поништува извесни мери кои против нив ги за-
веле неговите претходници, зачврстувајќи го војничкиот посед, ама напаѓа на го-
лемите црковни добра(новела од 946). После побуната на два велможи, Варда Фока 
(971) и Варда Склира (976), Василиј II постапува строго против оние кои ја пригра-
буваат земјата на сиромасите. Со својата новела од 996. тој го поништува правото 
на секој посед стечен после 934, а со кршењето на едиктот на Роман Лакапин, на-
редува повратување на имотите одземени противно на прописот за четириесетгоди-
шното сопственишто, им се одземаат на манастирите добрата стечени на сметка на 
селаните, се предвидува богатите да плаќаат порез за сиромашните и најпосле, се 
забранува патронат. Всушност, овие мери имаат само ограничено дејство. Веќе вла-
дата за Владата на Роман III Агрир, типичен претставник на земјишните аристокра-
ти, се напушта политиката на Василиј II)“.(Стратиот=с трати от, Варда=варда, Р.И.) 



 17 

Се истакна: „сиромашките (пенати)“. Токму пенатите биле само тн.словен-
ски. Следи Склавините=тн.Словени имале „домашни богови (penates)“ Значи, пои-
мот пенати им припаѓал на домородците, а такви биле ромејските Склавини. Бидеј-
ќи тие биле домородни, Луј Леже пиши: „кај Јужните Словени нема нигде трагови 
за култот на домашните богови“. Ним со милениумски огништа тоа не им било по-
требно. За тн.словенската митологија во книгата „Египтјаните со словенска мито-
логија. Па се потврдува, дека Ромејци биле и Склавините, кои одникаде не дошле. 

„Успон и освојувања. Спротивно на своите претци кои биле принудени на 
одбрана, Македонците водат против непријателите на царството офанзивна поли-
тика на копно и море. 

• Борба против муслиманите. Дејството на адмиралот Никите Орифас и ге-
нералот Ниќифор Фока против западните Арабјани доведува, под Василиј I, до зав-
земање на Бариј (876), повраќање на Тарент (880) и, на југ на Италија, до образу-
вање на две нови теми, Калабрија и Лангобардија (886). На исток, со низ успешни 
победи, од 871. до 882. Византијците загосподариле на преодите Таурус и Анти-Та-
урус, а на крајот на IX век византиското влијание се зачврстило во краиштата на 
Ерменија каде владеел Ашот Багратид. (Анти-Таурус=Словени-Таурус, Р.И.) 

Неодлучната политика на Лав VI замалку не ги довела во прашање тие зна-
чајни резултати. Ама со плачкање на Солун, јули 904. од страна на муслиманските 
гусари предизвикало длабоко узбудување и благотворно реагирање. Измеѓу 922. и 
944. генерал Јован Куркуас однесува низ победи во Ерменија, во Месопотамија (за-
вземање на Мелитина 934) и во Сирија. Ниќифор Фока го повраќа Крит (960-961), 
Киликија и Кипар (946. или 965.), а потоа тргнува во поход на Сирија, кој се завр-
шил со освојување на Антиохија (29. октомври 969). Јован Цимијски во текот на 
војувањето 974. и 975. го завзема Дамаск, еден дел од Палестина и многу градови 
на брегот. За владата на Василиј II со голема офанзива во Сирија (995-999) се ос-
воени Алеп, Хомс и Цезареја. На запаното Средоземје, додека Арабјаните ја зачвр-
стуваат својата власт во Сицилија со освојување на Тоармине (902), византиските 
позиции, после завземање на Барија, се јачаат во јужна Италија која,под Василиј II, 
е претворена во катепанат2 (провинција во чиј состав влегуваат повеќе теми). 

• Со Бугарите поново почнува борба чим стапува на власт Симеон (893-927), 
син на Борис I. Византијците против него ги користат Маџарите и бараат опасна 
помош на Русите. Почнувајќи од 894, Симеон го напаѓа Византиското Царство. Би-
дејќи однел победа кај Анхиала (917), загосподарил со Едрење (923) и Тракија, тој 
го опседнува Цариград (924), ама одлучува да стапи во преговори со византискиот 
цар. Годината 927. умира Симеон а неговиот син Петар потпишува мир со Визан-
тија. Под Ниќифор II Фока, кралскиот кнез Свјатослав, сојузник на Византија, ја за-
взел Бугарија (967). Неговите претензии го приморуваат Јован Цимиски да се бори 
против него. Граѓанската војна, коа ја предизвикале побуните на Варда Фока и Вар-
да Склира, му одат на рака на амбициоозниот цар на македонските Словени, Саму-
ил (980- 1014),против кога Василиј II ‘Бугароубиец’ (Вулгароктон),бидејќи се осло-
бодил од внатрешните неприлики,водел одлучувачка борба“.(Унгарци=Маџари,РИ) 

Бидејќи Цар Самуил бил од родот на Василиј II Македонски, двата биле Ма-
кедонци. Следи фалсификат: во ниеден јазик во светот Вулгароктон не означува-л 
Бугароубиец, туку само вулгар октон=окто н: окто=окото, очи окати=вади. Следи 
                                                 
2 Катепанат=ка тепан ат: с + тепан = Степан, п=ф, Стефан.Кратко катепанат е само капан за гулаби... 
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Водача, Слепче итн. Бидејќи под царот биле двете цркви под Цариград и Охрид, 
Цариградската патријаршија била царска со коине, а Охридската архипепископија 
народна со народниот=вулгарниот (в=б, булгарниот) тн.старословенски јазик. То-
гаш имало само два црковни народи: Цариградски грчки и Охридски булгарски. За 
ова да се потврди е доказот што тогаш Василиј II Македонски ја основал македон-
ската тема Булгарија со главен град Скопје, а во дунавска Бугарија други теми. Ко-
га неканонски се отцепила Пеќката Црква, која подоцна прераснала и во патри-
јаршија, се појавил и Пеќки тн.српски народ.Следи Срби биле тн.српски владетели, 
како што бил Цар Душан. Меѓутоа, тој како Србин бил Македонец, што и самиот се 
прогласил. Бидејќи тн.Србин Крали Марко бил под Охридската архиепископија, тој 
не бил Србин туку само Булгарин - л = Бугарин.Значи, имало само црковни народи. 

Следи приказ „Бугарско- византиски сукоб измеѓу Василиј II и Самуил“: 
„980-986. Царот Самуил поново ја освојува подунавска Бугарија, ја завзема 

Тесалија, го загрозува Пелопонез; ја завзема Македонија изузев Солун. 
986. Василиј II претрпел пораз од Бугарите кај Тројанската врата. 
988. Сојуз на Василиј II и киевскиот кнез Владимир. 
995. Бугарите го опседнуваат Солун. Самуилов поход на Грција.  
996. Самуил го победил Ниќифор Уран кај Сперкхеиос. 
1008. Поново офанзива на Византија. Поново освојување на подунавска Бу-

гарија. (Па овие Бугари биле дунавски,каде што биле Старите Бугари=Татари, Р.И.) 
1000-1003. Покорување на западните Бугари. (Под Охридската црква, Р.И.) 
1003-1007. Самоил го плачка Едрење, го повратува Драч и Скопје. Василиј 

II го победува на Вардар (1004) и ја загрозува долна Македонија. 
1014. Крвав пораз на Бугарите на de Cimbalonga (29. јули). Смрт на Самуил. 
1015-1018. Довршување на освојување на Бугарија. 
1018. Свечено влегување на Василиј II во Охрид. Бугарија е приклучена на 

Царството“. (Самуил се одметнал од Македонското Царство, тн.,Византија, Р.И.)  
Василиј II Македонски само го сменат патријархот- сé друго останало по 

старо. Па тн.старословенски јазик бил дело на Македонците со својата династија... 
„После смртта на Василиј II, царството се простира ‘од ерменските планини 

до Јадранот и од Еуфрат до Дунав’. Од друга страна, од 989, со христијанизацијата 
на киевската држава после покрстувањето на кнезот Владимир, како и основање на 
руската црква потчинета на цариградската патријаршија, знатно се проширени вли-
јателните сфери на Византија. И така постепено јача моќта на царството и власта на 
црквата, чиј владетел, односно патријарх, подеднакво настојуваат да ја зачврстат 
својата превласт над Рим. 

Цивилизацијата во време на Македонската династија. Установи.Како што не 
постоеле можности да се обнови светското царство ‘Византија го пренесува своето 
тежиште на својата политика’ на исток. Почнувајќи од Ираклиј, Источното Римско 
Царство, кое се организирало околу Балканското полуострово и Мала Азија, поста-
нува све повеќе грчко царство. Во X век, по завршениот развоен процес, Византија 
пружа слика на источначките монархии. 

• Врховна власт и управа. Васиелус (цар) владее како апсолутен господар на 
државата и црквата. Стоејќи изнад законот, тој во потполност ја држи во рацете 
граѓанската и војната власт поврв на црквената власт, која почнувајќи од IX век, 
која ја стекнува со чинот миропомазување. До танчина утврдена етикеција го изо-
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лира од народот. Освен војската, од која потекнуваат мнозина узурпатори, ни се-
натот, кој под Лав VI ги губи своето законодавство и административна функција, 
ни народот, дури ни црквата, и покрај сите желби да се осамостојат, не се во со-
стојба да се спротистават на неговата свемоќ. 

Во X век, големиот логотет игра улога на прв министер. Други чиновници 
управуваат со разни министерства. На ним се подредени многу чиновници и кан-
целари (секрети или логотезија) кои ги стилизираат царските заповеди и ги прене-
суваат на покраините. Во покраинската управа главна реформа е извршена во VII 
век. Откинувајќи се на римскиот принцип на поделбата на власта, Ираклиј и него-
вите наследници го поделиле царството на теми, на чело со стратег, кој неосетно ги 
превзема и граѓанската и војната функција. Тој систем останува на снага и во X век, 
мада след честите реорганизации се менува бројот и големината на темите. Околу 
950. постојат триесет и една тема, со дел на исток, со дел на запад. Најважни теми 
се на исток Анатолика и Арменијака, а на запад Тракија и Македонија и Солун. Ни-
вните стратези се најдуваат во првиот ред на админстративната хиерархија“. 

Бидејќи коине не бил народен јазик, си „ги стилизираат царските заповеди“. 
А народен јазик бил склавинскиот, кој се говорел во склавините=областите. 

Нивниот број бил огромен, затоашто латинскиот не бил прифатен, а коине станал 
христијански јазик. И со промена од провинции на латински на теми од коине, а со 
Ираклиј коине станал единствен службен јазик, изчезнуваат Склавините. Токму за-
тоа во Источното Римско Царство биле заменети склавинските народи со тематски. 
Па никогаш немало етнички склавински=тн.словенски народи- тие се фалсификат. 

Како што Солун не бил склавински, а другите простори биле склавински, 
Солун останува како посебна тема, а и склавинските Тракија и Македонија станале 
теми. Поделбата на главната тема било како што било во „Илијада“ на тн.Хомер за 
време на Пизистрат со Тракија, а ја нема Илирија кој ја внел Херодот (5 век). Или-
рија ја внеле Римјаните. Значи, тн.Византијци говорат за Траки, а Римјани Илири. 

Како што Херодот пиши дека Анадолија и Ерменија ја создале Бригите, и 
овде се говори за теми Ерменијака и Анадотолка. Значи, добро ја знаеле историјата. 

Бидејќи „се менува бројот и големината на темите“, истото било и со темат-
ските=обласните народи.Дури во 950. имало „триесет и една тема“,никако етнички. 

„• Војни установи. Создавањето на темите е поврзано со реорганизација на 
војската, каде се регрутира човештво по пат на обрска служење на војска и по пат 
на ангажирање најамници. Во X век таа се состои од две групи: тагмати, во цари-
градскиот гарнизон, во кои заповедуваат доместици, и темати, или провинцијска 
војска под заповедништво на стратези. Посебни трупи ги бранат границите. И по-
крај недостаток (на регрутирање по регионалниот принцип, најамништво) војската, 
добро обучена, чврсто организирана, претставува извонредно орудие во рацете на 
царевите и му гарантира на Византиското Царство долг живот“. 

Значи, провинции или теми како области, што е истовето на персиски јазик 
сатрапии и на варварски=пелазгиски јазик склавини. Следи ако би имало народ са-
траписки, провинциски и тематски, тогаш би морало да има и склавински народ. 
Бидејќи ова правило не се прифаќа, склавински народи никогаш и немало.Од друга, 
страна, бидејќи сите склавини не се склавински народи, склавинските народи се 
најголем фалсификат на берлинско- виенската школа.За доказ е наводов дека  скла-
вини имало до реката Рајна...Австрија, Унгарија и Романија, како и на Пелопонез, 
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Епир со Албанија, Шпанија...на Арапскиот полуостров и Северна Африка. Следи 
не може да се сфати дека Склавини не биле Пелопонезците, Епирците, Албанците... 

„Самата географска положба на Византија неа и наметнува да постане и 
поморска сила. Реорганизацијата на морнарицата се врши напоредо со преуреду-
вање на администрацијата и војската. Царската флота, со која заповеда друнгарија 
на морнарицата, го штити Цариград.Флотата на поморската тема (тема Кивиреота, 
Егејска и Самос) под заповедништво на стратегот, крстари по морето и се спро-
тиставува на непријателски упади. Од опсадата на Цариград 674- 678, морнарицата 
се служи со грчки оган. Во повеќе махови таа ја спасува престолнината и му дава 
на возантиската флота, бар до IX век, очигледна надмоќност“. 

Бидејќи ништо немало грчко, немало ни грчки оган. Тој бил само таен оган. 
„• Црква. Во Византија се настојува отколку во останатите христијански зе-

мји да се повлече граница измеѓу црквата и државата. Како против теже на царска-
та власт на црквата постои можноста мешање на цариградскиот патријарх во држа-
вните работи. Епанагога во останатото повлекува паралела измеѓу царската и па-
тријаршиската функција. 

После арабиските освојувања, кога во домен на исламот е вклучена алексан-
дриската, ерусалимската и антиохиската патријаршија (до 969), авторитетот на ца-
риградското седиште расте се повеќе. Неговата надлежност, која најпрво се про-
стирала од Тракија до Анадолија, се проширува, после борбата околу иконите, на 
Илирик, а во доба на големите македонски освојувања ја обфаќа јужна Италија, 
Исток, Бугарија, Русија. Цариградскиот патријарх, поглавар на православната црк-
ва и втора личност во државата, има во принцип власт над митрополитите и епи-
скопите. Тој е духовен учител на царот и неговото семејство и може да учествува 
во владеењето.  

Иконоклазмот замалку што не му задал смртен удар на монаштвото. Измеѓу 
754. и 764. монаштвото е тешко погодено со законодавството уперено против него 
и со мерите за секуларизација. Меѓутоа, управо во доба на иконокластичното иску-
шение, измеѓу 797. и 806, Теодор Студит спроведува реформа со која во мана-
стирите се заведува работа, послушност и заеднички живот. Враќање на правосла-
вието е пропратено со многубројни задужбини. Најчуена е Атанасиевата лавра во 
Света Гора (963). 

Економски и општествени живот. • Економска благосостојба. И покрај на-
стојувањата на Македонците да го зачуваат ситниот посед, земјоделството во X век 
е во рацете на велепоседниците кои го собираат приходот од многубројните имоти. 
Богатата вдовица Данелис, современица на Василиј I и Лав VI, поседува четириесет 
и осум добра во темата Арменијака. На овие домени селаните одгледуваат житари-
ци, лози, овошје (смоква, маслина, дуд). Сточарството, кое нарочито е развиено во 
Мала Азија и висоравнините на Балканот, завзема исто така видно место во еконо-
мијата на поседите. 

Книга епарха, указот на Лав VI упатен на цариградскиот епарх, пружа дра-
гоцени податоци за индустриската делатност во престолнината. Во документите е 
изнесена организацијата на разните знаети на еснафот. Е воспоставен список на по-
едини занаети, се утврдени правила кои мораат да се придржуваат те нам ни ово-
зможуваат да го оцениме значењето на луксузните предмети (златарски работи, 
ткаенини и мириси) во економскиот живот на Цариград. След високите такси, еди-
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но припадниците на класата динати можат да им пристапуваат на еснафите. Строги 
правила, кои државата ги наметнува на еснафите, имаат, покрај лоши (претреси, 
оптужувања) и свои добри страни. Така еснафот им овозможува специјализација; 
тој јемчи за квалитетот на проиводството; ги укинува посредниците, спречува го-
милање на роба и, со посредство на еснафот за купување, прибавување на најпо-
волни цени на увозените производи. 

Со изузетната положба на раскрсницата измеѓу Европа и Азија, Цариград 
претставува, со Багдат и Кантон, една од најголемите светски пазари. Тука се сре-
тнуваат трговци на разни раси и народности; тука пристигаат најретка роби на која 
државата зема огромна царска такса. Меѓутоа, Византијците водат кратковидна по-
литика, оти, во желба да провлечат странци во Цариград, им го препуштат увозот и 
извозот на робата. Трговските односи со извесни народи се регулирани со уговор. 
Уговорите најчесто содржат неповолни клаузули за странците, како, на пример, 
уговорот на Лав VI и Роман Лакапин со Русите (911, 944), уговор на крајот 969. или 
на почетокот 970. со алепскиот емир. Спротивно на тоа, уговорот со Млетците, кој 
го потпишал Василиј II 992, се заснова на реципрочност: во замена за смалување на 
царината, за признавање на некои трговски или правни привилегии, Млетците и по-
могнуваат на Византија во одбрана на јужна Италија. Годината 1002. тие ги побе-
дуваат Арабјаните кои го нападнале Бари. 

• Селско и градско население. Законот за земјоделството донесен на крајот 
на VII или на почетокот на VIII век води сметка за заедниците на слободните села-
ни. Во наредните векови, ширењето на големите поседи се врши на штета на си-
тниот слободен посед, мада овој не се укинува во потполност.Спрема тоа, во X век, 
мнозина селани се преворени во кметови. Мада со еден збор дулеја означува и кме-
тство и ропство, изгледа дека, бар во извесни краишта, големиот посед имал прили-
чно патријахален карактер. Ама, покрај природните непогоди, селанецот носи и те-
рет на селидба и плачкашки упади, како и последици на разбојништва што е секој-
дневна појава. (Дулеја, е=и, дулија- до денес битолски и македонски поим, Р.И.) 

Царската власт се врши во Цариград преку епархот, а во останатите градови 
на царството преку стратези. Градските установи, странки сврзани за хиподромот 
или деми, мошне моќни до Ираклиј, се потчинуваат на крајот на IX век на царската 
власт. Власта на епархот, првиот судија на царството и одговорниот за благосо-
стојба на престолнината све повеќе расте. Еклогата (VIII в.) признава дека тој, ‘по-
сле василеус’, е најголем во градот. (Епарх=е п а рх + в = врх, х=в, врв, Р.И.)  

Интелектуално процветување. • Просвета. Веќе од IX век се јавува препород 
под живото влијание на Цариградскиот универзитет кој го обновил Теофило, реор-
ганизирал Варда 863, додека филозофскиот факултет го основал Константин IX. 
Наставата има световен карактер и се заснова на изучување на ремек-дела на кла-
сиката. Верската настава, монопол на патријаршиската школа, се заснива на маги-
стралната дефиниција на православното учење, која ја дал свети Јован Дамаскин во 
VIII век. Ама покрај реформите на Теодор Студит, манастирите ја отфрлуваат ху-
манистичката култура и ја сведуваат наставата на проучување на Светото писмо, 
патристики или житија на светците. 

• Книжевност. Составувањата на енциклопедиските расправи, претставува 
вообичаен облик на книжевната делатност. Историчарите, како Лав Ѓакон, Псел 
или Михаил Аталијат пишат мошне значајни хроники. Со реториката и филозофија 
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се бават Фотиј (IX в.) и Михаил Псел (X в.),кои предаваат на царскиот универзитет. 
Народната книжевност во X век се обогатува со ремек-делото за Диогенис Акрит, 
кој ја опева борбата на Византијците против исламот на границата на Мала Азија и 
пружа верна слика на војничкото општество во доба на македонската династија“. 

Се говореше дека Македонците пишеле на склавински јазик, а такви биле и 
Солунските Браќа. Е познато дека Македонците со до 19 век имале традиции со се-
ќавања на Филип и Александар Македонски, коњот Букефал=буке фал, бука фал= 
пали до денес за машки расплодник на македонски. И овде Ѓакон=ѓак он: ѓак=џак... 
Да не се изуми српскиот јазик на Вук Караџиќ бил македонски- тн.старословенски. 

„• Уметност. Скоро ништо не се очувало од спомениците од цивилното и во-
јното граѓевинарство во X век. Планот, во вид на грчки крст, е прифатен за мнозина 
црковни граѓевини, а нарочито во Цариград; наспроти тоа, во самата Грција се нај-
дуваат многубројни примери на базилики; во јужна Италија се мешаат романски и 
византиски облици; Ерменија веќе на крајот на X век гради споменици со преломен 
лак. Мозаикот е стален украс на значајните граѓевини, како палати така и цркви. 
Скромните згради се украсуваат со фрески кои помалку стојат. Византиската генија 
доаѓа до израз и во уметничките занаети кои дале илиминирани ракописи (преводи 
на светиот Григориј Назијански, псалтир 139. во Народната библиотека во Париз- 
[X в.]; минеј [месецослов] на Василиј II во библиотеката на Ватикан), икони, пре-
дмети работени во слоновача, во емаљ, бронзана врата, украсена ткаенина“. 

Се говори за минеј (месецовслов). Пак, мине си е мине, според Ман=Мен= 
Мин=Мон=Мун..., до денес македонски имиња и презимиња, но никако тн.грчко 
само од 1830 година, никако и никогаш порано, а јазик само од 1868 година, што 
важи и за српскиот јазик. Како што српскиот бил македонски, македонски бил и тн. 
грчки како реформиран македонски Птоломејов Александријски коине од Кораис. 

Значи, поимите означуваат човек, како што е и денес мина=луѓе на македон-
ски јазик. Следи месец=мина, со своја мена, според Мен, а мената=смената е месе-
чна појава позната не само кај жената и кај другите женки на цицачи. Токму затоа 
како последна и конечна мена=промена останува менопауза. И таа е на македонски. 
На македонски се фрески=прески (фриш=фрес=прес-но) пресни прикази, биста=ви-
ста=в иста, мозаик=мазаик мазаих, мазано=мачкано како со боја- боени камчиња... 

„Цариград, кој е веќе под Јустинијан бил центар на византиската уметност, 
доживува во X век ново златно доба. Неимарите и уметниците хрлат во Цариград и 
ѕидаат, односно ја украсуваат црквата Неа (Нова Црква) на Василиј I, која нажа-
лост нестанала, или ја разубавуваал Света Софија. Градот и понатаму им пружа на 
странците величествен призор со своите улици оивичени со мермерни портали, со 
своите тргови украсени со кипови и безбројни цркви. Животот е како и дотогаш, 
усредсреден околу тргот Августин кој го опкружуваат Света Софија, светата палата 
и Хиподром, симболи на моќта и сјајот на Византиското Царство. (Неа+в=нева, РИ) 

Крај на македонската династија. Наследниците на Василиј II се неговиот бр-
ат Константин VIII, кој уз него владее од 976, неговите синовици Зоја и Теодора, 
три мажи Зојини (Роман III Аргир, Михаило IV, Константин IX Мономах), Михаи-
ло V Калафат, кој е свргнат со побуната 1042, и Михаило VI, кој ќе биде принден 
да абдицира 1057. Сите тие се осредни владетели, неспособни да се спротистват на 
надворешните опасност (Руси, Печенези, Нормани населени во Јужна Италија од 
почетокот на IX век, Турци Селџуци, населени во Мала Азија веќе од средината на 
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XI век), а исто така, несе во состојба да го спречат јачањето на феудалната ари-
стократија ни со раскинувањето со Рим.  

Антимилитарсистичка политика на последните Македонци. Делото на обно-
ва и проширување на царството, на кое им се посветиме Ираклијевите наследници, 
го довршил Василиј II со своите освојувања. Во тој период војската во византиско-
то општество завземала главна положба; таа уживала наклоност и грижа на царе-
вите, ама само со тоа предизвикала суревност на нововојничкото благородништво, 
кое под Константин IX доаѓа на власт и води антимилитаристичка политика. Поре-
зот ја заменува војната обврска што доведува со смалување на човештвото, а се на-
дохнадува со ангажирање најамници; најпопуларни генерали паѓаат во немилост. 
Во побуните на Георгиј Манијакис 1043. и Лав Торникиј 1047. доаѓа до изразување 
незадоволство на војската. Тие се завршуваат со неуспех, ама неповерувањето на 
граѓанската странка расте.(Манијак=мани јак,Торник=тор ник,Торне, вторник,Р.И.) 

Расцеп на црквата. Извонреден озбилен настан се одиграл последните дено-
ви на власта на македонската династија. Све поголем расчекор во развојот на пап-
ството и источната црква, нивните узајмни претензии на универзализам, све тоа со 
векови ги гомилало неспоразумите, ги затровало односите и довело двете цркви на 
ивица на раскид. Едино царската власт, во желба да ги заштити византиските ин-
тереси во Италија, уште одржува привид на ‘духовна и верска заедница’. На крајот 
на власта на Константин IX, со стицај на околности, на власт се најдува интели-
гентен ама немарен цар, енергичен папа и Михаило Керулариј, крајно амбициозен 
патријарх, што го забрзува раскинувањето. На ден 16. јули 1054, пратениците на 
папата Лав IX во Цариград, кои ги предводи арогантниот кардинал Хумберт, го 
исклучуваат од црквата патријархот и неговите приврзаници: заправо за време на 
свечената литургија во катедралната црква Свети Софија, Хумборт се поставил на 
олтарот сам го прочитал текстот за изопштување на патријархот Керулариј од  цр-
квата. Тогаш против царевата волја Михаило Керулариј свикува собор кој сега ги 
екскомуницира Латините (25. јули 1054). Тоа е почеток на расцепот на црквата 
(шизмата) која до денес трае“. 

Па Католичката црква ништо немала со православието- таа била само наси-
лничка. Таа била носител на злото-место да покатоличува, следело исламизирање... 

Следи имало Коинисти и Латинсти на двете цркви-само два црквени народи. 
„Преврат од 1057. Моќта на граѓанската странка, која се одржала за време на 

краткотрајна власт на царицата Теодора, последна претставничка на македонската 
династија, добива под Михаило VI агресивен карактер. Најдобрите генерали паѓаат 
во немилост и се изложени на понижувања. Доаѓа до заговор кој го подржува Ми-
хаило Керулариј. Еден стратег од Мала Азија, Исак Комнен со акламција е прогла-
сен за цар (8. јуни 1057). На ден 31. август патријархот подигнува востание те Ми-
хаило VI е приниден да абдицира. Михаило Керулариј го крунисува, 1. септември 
1057, Исак I Комнен, чие настапување на престолот е победа на војното благоро-
дништво“. (Во Ларус на српски стои Комнин, а според изворите само Комнен, Р.И.) 

Комнени се Македонци. Поточно Бриги=Брјазци: бриг=бриж=брж=брз јак... 
Со тн.Византија никаде не се сренуваат Албанците- па таков народ немало. 
На стр. 312 е Феудално доба од крајот на X век до втората половина на XIII 

век, со поднаслов Проблеми на средновековна Европа (XI-XIII век).  
На стр.314 поднаслов Преобразување на средновековна Европа...,мој наслов: 
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РАСПАЃАЊЕ НА ВИЗАНТИСКОТО ЦАРСТВО 
 
„Византиско Царство (1057-1261). Неприлики на грчкото царство пред чет-

вртата крсоносна војна (1057-1203). • Со тоа што на престол е доведен Исак Ком-
нен (1057), војската всушност ја предала власта на великопседничката аристокра-
тија. Велепоседничкото благородништво ја нема онаа автономија која на Запад ја 
ужива витештвото. Како награда за војна служба, великопоседникот добива од ца-
рот посед, пронија, на која собира порез (дел и за себе) и дели правда, со тоа што на 
таа територија ќе се мобилизира војска за потреби на царството. Тие повластици, 
кои првобитно биле само доживотни, постанале наследни како лена на Запад. Ама, 
мада властелите го искористуваат слабењето на царската власт, во Грција не се со-
здава, како на Запад, оној сложен систем на меѓусависни односи кои го карактери-
зираат феудализмот. Византија го остварила само сениорскиот режим, ама централ-
ната власт, мада ослабена, ипак, постои, па властелите не ја чуствуваат, како на За-
пад, потребата да бараат други заштитници. 
 • Војската под команда на високите властели не се состои само од војници 
кои доведуваат пронијари, туку и од платениците (Нормани, Словени, и покрстени 
Турци). Таа војска не е одана на државата, туку на војните водачи, и таа ги подржу-
ва во борбите околу престолот, а помалку ќе се грижи за борбите против надворе-
шниот непријател (Нормани од јужна Италија или азиските муслимани). Опасно-
ста од Турците Селџуци се појавува на средината на XI век. За владата на Исак I 
(1057-1059) и Константин X Дука (1059-1067),тие ја напаѓаат ерменската покраина, 
чии жители мошне радо се предаваат оти се незадоволни поради присоединивање-
то на тие покраини на царството (1047) и на прогоните на кои се изложени при-
падниците на нивната монофитска вера. Многу градови (Мелитена, Себастеја, Ико-
ниот, Антиохија) и селата се уништени. Византиската власт во Азија е разнишана. 
Роман IV Диоген покушува да се спротистави, ама е поразен и паѓа во ропство кај 
Маницикерт (1071), бидејќи неговата разнородна војска потполно се растурила“.. 
 Никогаш немало народ Словени-Турците биле исламизирани тн.Византијци. 
 „• Тој пораз делимично е последица на внатрешните кризи. Под притисок на 
вечните непријателства граѓанската партија (бирократи), Исак I се одрекол од пре-
столот во корист на водачите на таа партија на Константин X Дука. Дукиниот син 
Михаил VII (1067-1078) војската всушност го остранила од власта (занемарувајќи 
им на граѓаните што ја замерувале одбраната на државните граници) наметнувајќи 
му го за совладател Роман IV Диоеген (1068), чија власт ја оспорувале во престол-
нината. Бидејќи Михаило VII го искористил поразот на трупите на границите по-
ново да се дочепка на власта, Роман IV, кога во меѓувреме го ослободиле Селџуци-
те, тргнале на Цариград, ама е заробен и погубен во маки (1071). Да би ја сузбил во 
Мала Азија побуната на норманските платеници под водство на Русел Бајелски 
(1073), Михаило VII бара помош од Турците, кои со тоа користат за ја завземат Ка-
падокија (1074), а потоа ќе му помогнат на Ниќифор III Вотанијат да дојде на власт 
(1078). 
 Граѓанските војни кои се наставуваат до стапувањето на престол Исаковиот 
синовец Алексиј Комнен (1081) им дозволуваат на Турците постепено да ја завзе-
мат Битинија и Никеја. После падот на Антиохија (1084) и Едеса (1087), Алексиј I 
(1081-1118) бара помош од папата (1095). Меѓутоа, првата крстоносна војна поста-
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нува узрок на нови тешкотии за Византија. Додека, од една страна, со помошта на 
крсташите на Византија и овозможува поново да ги освои малоазиските области и 
Никеја, од друга страна, со создавањето на грофовијата Едеса со грофот Балдуин 
Булонски (1098) и кнежество Антиохија, со Боемунд Сицилијански на чело (1098) 
ги доведува во сукоб Грците и западните Крстосници.3 Овие последни, сметајќи 
дека Грците недоволно ги подржуваат, ја одрекуваат заклетвата дадена на Алексиј I 
за териториите кои управо ги одзеле од Турците. Тој сукоб измеѓу Исток и Запад го 
ометува покушувањето на помирувањето на црквите и го позаоштрува сукобот на 
југот на Италија, каде Норманите ја искористуваат тешката положба на византиска-
та војска како, после поразот кај Бариј, кога овој град паднал во рацете на Роберт 
Гвискард (1071), потполно би ги отерале Византијците од Апенинското полуостро-
во.Гвискардовиот син Боемунд Сицилијански раскинува со Алексиј I поради Анти-
охија. Тој се враќа во Европа (1105), ама покушувањето на Византија да и го одземе 
Епир останува без успех (1107). Неговиот роѓак Рогер II и понатаму ќе ја загрозува 
таа покраина. Алексиј I, кои Норманите така го вознемируваат на два фронта, мора 
покрај тоа да се бори и против Печенегите во долниот тек на Дунав, кои ќе ги со-
влада тек уз помош на Куманите (1091). 

Главен напријател на Алексиј I ипак се Турците, основачи на Румелискиот 
султана, и тој секоја година ја испраќа на нив својата војска. Сите тие грижи на бој-
ното поле не го ометуваат царот во внатрешноста на земјата да воспотави и ја утвр-
ди својата власт ослонувајќи се на благородништвото, од кого поникнал и кои и го 
донеле на престол. Неговиот син Јован II (1118-1143) во главно ќе се посвети на од-
брана на границата. Тој ќе ги победи и растури Печенегите, (1121), ќе организира 
војна против Маџарите, кои завладеале во Далмација, и ќе покушат да склучат 
сојуз со Римското Царство против сицилијанскиот крал Рогер II, од кои секогаш му 
се заканува опасност. На Исток, прво го завзема кралството на Мала Ерменија, која 
во Киликија ја основале некои избеглици (1137-1138), а потоа го принудува анти-
охиското кнежество да ја признае неговата власт (1138). Наставувајќи ја така војна-
та обнова на земјата отпочната за владата на неговиот татко, тој успешно ја попра-
ва и финсиската состојба на царството. (Румелија Рум=Рим; султан=силат ан, Р.И.) 

Манојло I (1141-1180), син на Јован II, на жалост, ќе го употреби татковото 
дело на обнова. Оженет со Германка, обожувач на западните обичаи, а нарочито на 
турнири, кои ги пренесува во Византија, тој пред све ќе настојува да учествува во 
политиката на западна Европа, што ќе го доведе дотаму конечно да се раскара со 
мнозина христијански владетели. Конрад III и Луј VII на него ќе ја свали одго-
ворноста за неуспехот на втората крстоносна војна, а Норманите ќе го завземат Кр-
ит (1149), ама кога тргнал да ги покори Норманите во самата Италија, Млечаните 
го напуштаат оти не сакаат да ги видат истите господари на бреговите на Јадранско 
море. Претрпувајќи пораз (1155) кај Бриндизија, Манојло I е принуден да му ја при-
знае на Вилијем I Сицилијански превласта над целиот југ на Апенинското полу-
острово. Бидејќи Фридрих I Барбароса не му ја пружил очекувана помош во борба 
против Норманите на југот на Италија, Манојло гледа да го скара со папата, стари-
от непријател на германското царство, нудејќи му помирување на грчката црква со 
римската и подражавајќи ја побуната на италијанските градови (1176)“. 

Па не се работело за етнички народи, туку семејни држави само за грабежи. 
                                                 
3 На оваа стр. 315 има преглед на Крстоносни војни (1095- 1270), со вкупно осум злочински војни. 
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„Во Мала Азија, бидејќи ја покорил побуната на Малата Ерменија (1158) и 
го натерал антиохискиот кнез Рајналд, кој го помогнал востанието, да ја признае 
неговата власт. Манојло тргнал на Турците во Румелискиот султанат уз помош на 
Ерусалимското кралство, чие сојузништво го осигурал со женидба (1171). Меѓутоа, 
поразот кај Мириокефалон (1176) платил со губиток на Фригија. На север на цар-
ството среќата подобро го служи. Неговото мешање во сукоб околу угарскиот пре-
стол му пружа прилика да ја припои Далмација на своето царство (1167). Експа-
низинистичката политика, која скоро секаде наидува на неуспех, ги исцрпило ни-
вните поданици и допринела на непопуларност на овој цар, кого веќе го напаѓале 
поради неговите наклоности кон Запад. Црквата се буни против неговото покушу-
вање да се зближи со папата а народот негодува поради влијанието на Италијаните 
во стопанството. (Угарски + н = унгарски, Унгарија=Маѓарска=Маџарска, Р.И.) 

Млечаните уште од Алексиј I изнудиле мошне големи повластувања како 
надокнада за војната помош. Тие, наиме, имале право да тргуваат во целото цар-
ство не плаќајќи никакви порези (1082), покрај тоа, искористувајќи го опаѓањето на 
грчкото поморство ја држи под своја контрола целокупната византиска надворешна 
трговија. Целокупната транзитна трговија со скапоцена роба од Исток и преработу-
вачки од северна Европа (ткаенини, метали, засолено месо, крзно) кое се обавувал  
во Цариград, им користи исклучиво на млетачките трговци. Манојло I им ја пре-
взема превласта (1171) и му ја отстапува на Ѓеновијаните. Поради све тоа во на-
родот расте нетрпеливоста спрема странците од Запад, вотолку пред што Манојло 
му дава многу лена на својот зет Рајнард Монфератски (околу 1179-1180). Тоа ќе 
доведе до цариградски колеж 1182. (Венецијанци и Ѓеновијани=Ѓеновжани, Р.И.) 

Како жртва на таковата непопуларност Манојловиот син Алексиј II (1180-
1183) ќе биде свргнат од престолот, а ќе го замени Андроник I (1183-1185), кој ја 
смалува дажбината и го потврдува своето мразење спрема Италијаните и спрема 
благородништвото. Велепоседниците, кои за време на пораните владевини оствари-
ле големи добивки заблагодарувајќи на прониите и харистикариите (со приходи 
кои некој манастир му ги отстапува на благородникот а овој за возврат ги издржува 
калуѓерите), наместо Андоник I го доведуваат на престолот Исак II Анѓел (1185-
1195). На овој му поаѓа за рака да ги истера од Тракија Бугарите кои се побуниле 
под водство на Петар и Јован Асен (1188), ама мора да им признае независност на 
територијата измеѓу Дунав и Балканот. Во меѓувреме Норманите го завзеле остро-
вото Закинт и Кефалонија (1185), а Србите, кои исто така се побуниле, Ниш (1187). 
Истовремено избиваат и војнички побуни во Лидија и на Кипар. Со своите интриги 
со Саладин, Исак II му предизвикува непријателство на Фридрих I Барбароса, па 
западнаците на крајот на Византија гледаат само како препрека на своите крсто-
носни походи. Така Ричард Лавово Срце, ослободувајќи го Кипар (1191), не го вра-
ќа островото на Исак II, туку го дава како лено на Гвид Лузинјански кој тука по-
станува крал (1192). За тоа време, Петар и Јован Асен постепено го шират воста-
нието, па нивниот помлад брат Калојан (1198/1197-1207) ја обновил бугарската др-
жава 1204. под покровителство на папата Иноќентиј III. 

Во Цариград, Алексеј III (1195-1203) го свргнал од престолот братот Исак II, 
го ослепил и го фрлил во темница, и самиот ја превзел власта, ама царството и по-
натаму све повеќе се распаѓа. Се создаваат многу самостојни кнежевства, како што 
се Гаврасово кнежество во Трапезунт и на Лав Сгурос во Аргос, Коринт и Атина. 
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Опасно ослабена, стара Византија, за чие богатство уште кружат легенди, сега пре-
тставува предмет на похлепни желби било на пустоловите на морето, како што се 
Млечаните, било пустоловите на верата, како што се крстоносниците. 

Четврта крстоносна војна и Никејско Царство (1203/1204-1261). • Латински 
држави.Алексиј Анѓело,син на Исак II, им се обраќа на крстоносниците, кои управо 
го завзеле Задар (1202), да го ослободат Цариград и да го вратат на престол негови-
от татко. Под влијание на Млечаните непријателски расположени спрема Алексиј 
III, кој е склон на Ѓеновјаните, крстоносниците тоа го прифаќаат и покрај папиното 
нагодување. Завземајќи го Цариград 17. јули 1203, го враќаат на престолот Исак II 
и му го одредуваат за совладар Алексиј Анѓел под името Алексиј IV. Меѓутоа, во 
народната побуна (јануари 1204) двата ѕверски се убиени, а на престолот доаѓа да-
лечниот роднина Алексиј V Дука Мурзуфул, кој одма ги напаѓа крстоносниците 
влогорени околу градот.Овие понови го завземаат градот (12. април 1204) и на цар-
ски престол го воздигнуваат фландрискиот гроф Балдиун (мај 1204). Поседот на 
новиот владетел ја обфаќа само Тракија (која воостанато е делимично под бугарска 
власт)), пет осмини од Цариград и неколку острова. Останатиот дел на царството 
крстоносниците го поделиле, создавајќи Солунско кралство (со Бонифациј Монфе-
ратски на чело), Ахајско кнежевство и Атинско војводство. Лавовскиот дел им при-
паднал на Млетците; тие ги добиваат Јонските острови, Корон, Модон, Галиполе, 
Хераклеја и Родос те она со Крит, Наксо и Еубоја (во сопственост на големите мле-
тачки семејства) претставуваат цел низ погодни места за истоварување на пат од 
Венеција до Цариград, чии се 3/8 под нивна власт, а и понатаму до Блискиот исток. 
Млечаните имаат апсолутно право на слободна трговија во новосоздадените држа-
ви, во кои е забранет пристапот на сите поданици на државите кои би се нашле во 
војна со Млечаните. Балдуин I својата држава ја уредува на западен начин и вместо 
византиска администрација воведува феудален систем. Западначката култура про-
дира во грчките земји; остатоци на таа култура најдолго се задржува во Ахаја и на 
островата, оти тука и најдолго се задржала ‘латинска’ власт. Незадоволните Грци, 
не мирејќи се со странските обичаи, им се обраќаат на Бугарите за помош. Овие му 
нанесуваат тежок пораз кај Едрење (1205) на Балдуин кој паѓа во нивното ропство. 

Балдуиновиот брат и наследник Хенрих I (1206-1216), кој исто така владее 
под контрола на Млечаните, мора да се бори против трите нови грчки држави, од 
кои секоја тврди дека е наследница на Византија: Тоа се: Никејско и Трапезеунтско 
царство и Епирската деспотовина. 

• Грчки држави. Во Трапензут владее Алексиј Комнен, внук на Андроник I, 
кој ја проширил својата власт над оние покраини и себе се прогласил за цар 1204. 
Во Епир владее еден роднина на Алексиј III, Михаило I Анѓело, кој се нарекол де-
спот и потоа ги завзел Акарнанија, Етолија и дел од Тесалија (1205). Најпосле, во 
Никеја, во согласност румелискиот султанат, се најдува на престолот Теодор I Ла-
скарис, кој исто така се прогласил за цар (1206-1222). На неговата територија, која 
го обфаќа западниот дел на малоазиското полуострово- изузев брегот на Мраморно 
море кој му припаѓаат на Цариград- тој систематски воспоставува грчки установи и 
наспроти италијанскиот бискуп, кого крстоносниците го поставиле во Света Со-
фија, го поставува грчкиот патријарх независен од Рим, придобивајќи ги со тоа на-
родните маси кои, од омраза спрема Латините, се спротиставуваат на обединување 
на царството. Тие новосоздадени грчки држави скоро се непрекидно во војна, било 
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измеѓу себе било против царот во Цариград и неговите вазали. Епирскиот деспот 
Теодор I Анѓел (1214-1230), наследник на Михајло I, го нападнал кралството и го 
заробил (1217) Петар Куртенејски, кој го сменил Хенрих I. Постанувајќи господар 
на солунското кралство се прогласил за цар 1222, ама мора да се бори против бу-
гарскиот владетел Асен II, а против зетот и наследникот на Теодор Ласкарис, Јован 
III Дука Ватац (1222-1254). Бидејќи Теодор му паднал во ропство на Асен II (1230) 
и бидејќи и овој последниот умрел 1241, му се укажала прилика на никејскиот вла-
детел, кој истовремено се бори против Латините во Цариград, да се дочепкаат на 
поголем дел на Тракија и истовремено да ја поправат економската положба на сво-
јата земја. Неговио син Теодор II Дука Ласкарис (1254-1258) се впушта во борба со 
моќното благородништво, кое под Јован IV Ласкарис (1258-1261 ќе успеат да се 
одмаздат и да му го наметнат својот водач Михаило Палеолог за совладетел (деке-
мври 1258. или јануари 1259). Победувајќи го епирскиот деспот и ахајскиот кнез 
кај Пелагонија (1259), Михаило VIII се спрема да го поврати Цариград. Тој добива 
поморска помош од Ѓенованите, со чии трговци обеќал дека на ним ќе ја пренеси 
повластицата која дотогаш ја добиле Млечаните. Освојувајќи го (25. јули 1261) гра-
дот, кој дотогаш го држел Балдиун II, го ослепил и фрлил во темница својот помлад 
совладетел Јован IV и така постанал едини владетел на изглед на обновеното Ви-
зантиско Царство. Меѓутоа, под Михаиловата власт се најдува само мал дел на не-
когашната византиска територија. Со поново освојување на Цариград треба да се 
сфати помалку како вистинската обнова на царството, а повеќе како една етапа во 
испреплетените борби измеѓу Грците, Латините и Словените, уз истовремено ши-
рење на влијанието на трговските градови Венеција и Ѓенова. Всушност, Византи-
ското Царство престанало да постои 1204, а земјите кои су му припаѓале ќе ги обе-
дини тек турските освојувачи“. (Во преводот стои Млечани,а овде е Венеција, Р.И.) 

Бидејќи никогаш немало етнички народи, овде се само црковни народи со 
свои јазици: латински на Католичката црква, коински на Цариградската црква и тн. 
старословенски на Охридската црква и нејзините наследнички. За ова да се потврди 
се наведени дури Турците. Тие биле само муслимани со службениот арапски јазик. 

На стр. 335 е Средновековен свет од крајот на XIII до средина на XV век. 
На стр, 346 е поднаслов На границите на Европа.А стр. 347 е продолжување: 
„Последни искри на Византиското Царство. Политичка поделеност и анар-

хија. • Поновно освојување на грчките земји од страна на Палеологите, кои Лати-
ните ги истерале од Цариград, секако одбележува една национална обнова, која ќе 
се одржи све додека царството не поклекне под Турците (1453). Тие две столетија 
на византиската историја, меѓутоа, малку се познати и како да не постојат. Полити-
чкиот живот така е замрсен да ги заморува историчарите. Меѓусебните сукоби пре-
многу се многубројни, мали династии поврзани за мајушни држави и регионални 
побуни. (За сé се виновни Католичката црква и Континенталците арамишта…, Р.И.) 

• После победата 1261. Михаило VIII Палеолог постанал господар на мала 
територија. Голем дел на Мала Азија е веќе во турски раце. Латините уште долго се 
борат против Грција и на островите и го задржуваат своето поморско царство, кое 
се состои од колонизирани острова и трговски испостави на копно. Венеција го др-
жи Крит, Модон, Корон и Еубеја (Негропонт), а Ѓенова, која на царот му ја напла-
ќа својата помош, има поседи на Егејско море и на Црно море (Галата-Пера, Хиос, 
итн.) Мада длабоко одбележани со византска култура, Бугарија и Србија се само-
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стални држави на Балканот.Царството на Палеолог, сведено на неколку провинции, 
покрај тоа е и мошне распарчено. Наиме, ослободените грчки територии од Лати-
ните се ослонувале, во покраините оддалечени од Цариград, на некакво сепарати-
стичко национално чуство. Така се создадени многу мали држави, на чие чело по-
некогаш се најдувал некој член на царското семејство, ама кои живеат со својот 
живот. На Балканот, а нарочито по Грција, има повеќе деспотовини: Солун, Влаш-
ка, Епир, Јанјин, и најпосле Мистра, сосвен на југот на Пелопонез, кои Палеолозите 
го освоиле после долги борби и каде е сочувана една од најубавите целини на сре-
дновековните византиски фрески од XIV и XV век. На бреговите на Црно море, за-
штитено со високи планини, се одржало во својот сјај кнежевството Трапезунт, кој 
востанатото ќе го надживее падот на Цариград и тек 1461. ќе падне во рацете на 
Турците“. (Пера=Перун, Перу..., види во моите преходни книги и за сé друго, Р.И.) 

Со создавањето на Елада во 1830 година имињата нагло почнале да се ме-
нуваат. Така тн.Грци самите си се истребиле од својот корен. Следи стариот Јолкос 
го променале во Волос, кој бил тн.словенски бог Велес, а овде се говори за Еубеја 
во Негропонт. Всушност, Еубоја=е у боја, откаде се тргнало во бој: у=в, бој=бој... 
Следи “Akhaiwashi”=„Акхаивасхи“, а=о, сх=х и без х само „Акахаивои“=а к (ко= 
како) хаи=хај или само ај (ајде) вои (вој): ко ајде (во) вој (бој), што било само за-
нимање војник, Агамемнови војници. Повеќе за тн.Тројанска војна во моите книги. 

„• Царот стално мора да ги сузбива феудалните или народните побуни. До-
некаде под влијание на Латините, а и потоа што му недостасуваат извори на при-
ходи. Византиското Царство постанало феудална држава, во која големи семејства 
како надохната на своите услуги (во кои царот све помалку може да се поузда) до-
биваат големи територии и голема заповедна централна власт. Тоа распаѓање на 
власта е подржана со политичката поделеност, слабост на централната влада, не-
способност да се одржи редот, а понекогаш и со вистинска анархија. Високото бла-
городништво е свемоќно.Странските најамници можда се уште поопасни,а нивните 
заповедници не се устегнуваат да приграбат мали државички, како што направиле 
Каталонците со Атинското војводство. Така дошло и до чудни, малку познатата пу-
столовина Цакарија, типична за тоа доба. Бенедето Цакарија бил еден од оние ѓено-
вански адмирали кои своите лаѓи ги ставиле на располгање на царството; ама одма 
потоа тој и неговите луѓе го завземаат Хиос и владеат на островото (1304-1329). 
Многу подоцна, на почетокот на XV век, сретнуваме извесен центурион Цакарија 
како морејски кнез. (Пелопонезците и во XIX век биле само едно: Морејци, Р.И.) 

Народните востанија, предизвикани со општата беда и незадоволство на се-
ланите, мошне се жестоки во областа Солун, која и инаку веќе ја мачат верски су-
коби со хезихастите, монасите кои го спроведуваат животот во размислување. Во 
Солун, зелотите, пријатели на народите, кои царот во почетокот потајно ги подр-
жувал, се дигаат против локалното благородништво (1342-1349), прогласуваат на-
родна влада и вршат колеж на големците. Меѓутоа, со своите социјални захтеви, а 
посебно со захтевот за конфикскација на земјата, тие го навлекуваат против себе 
сојузот на граѓани, благородници и царот. Така нивната побуна е загушена. Таа е 
ипак знак за социјален расул и политички слабости на царството. 

Стопанство и култура. • Истата слабост се покажува и во стопонството. Ца-
риград во XV век не е повеќе онаква метропола каква што некогаш бил, град на гр-
адови, во кој стигале трговците од цел свет. Затворувањето на ‘монголскиот пат’ во 
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многу го смалува интерсувањето за трговскиот промет со Црно море и неговите тр-
говски испостави (крај на XIV в.). Зачините и другите производи на далечните зе-
мји, Кина и Индија, поново стигаат во караванските градови на Сирија и Египет“. 

Се говори за караван=ка раван: ка=како раван, па ка оди раван. Следи крава. 
„Останувајќи вон големите патишта на трговијата со Азија, Цариград тргува 

уште само со производи на царството, што исто така е безначајно. Улогата која ја 
играле зачините во тогашната трговија со Истокот е преувеличувана. Многу пова-
жна улога играле производите на Мала Азија и Грција,на пример вино, овошје, сви-
ла и шеќер.Повеќето на тој промет е во рацете на странците.Во самата престолнина 
Млечаните ги задржале повластиците, пристаништата и стовариштата во стариот 
град.Од друга страна на Златниот рог, Ѓеновјаните ги поседуваат под управа градо-
началникот на независниот град опкружен со дебели ѕидини, над кои се издига мо-
ќната кула Галата. Стопанското средиште на царството сега е Пера, град на стран-
ци, чврсто всаден на обронците обрастени со маслини и лози. Од живиот промет во 
Пера царот нема никаква добивка. Цариград постанува све посиромашен. Еден 
шпански патник (Перо Тафур) кој го посетил 1437. го опишува бедниот изглед на 
неговите жители, валкаштини, трева која расте по улиците. Далеку сме од сјајот на 
златното доба на Византија. (Значи, Пера, Перо, Перу...до Перун- без Педро, Р.И.) 

Па ипак, во тоа поделено, загрозено и осиромашено царство понекогаш на-
идуваме на мошне сјајни култури. Мада латинското влијание преовладува во фило-
зофијата, а нарочито во книжевноста, во која се подражуваат витешки романи и 
приказни и сказни на Запад, на сите останати културни полиња се јавуваат ориги-
нални текови на мисли и уметнички изрази. Не треба, исто така, да се премине мол-
чејќи ни преку византискиот хуманизам: античките писатели внимателно се про-
учуваат, поново се обработуваат хеленстичките и римски мотиви. Византија таа но-
ва склоност ја пренела на Запад уште многу пред 1453. Таа таму испраќа свои фи-
лозофи, професори и голем број ракописи. Па ипак, тоа подражување на антиката 
не ги потиснала другите влијанија.Никогаш порано византиската уметност толку не 
превземала од Истокот: склоност кон живи боји, раскошниот накит, шарени одела 
(мозаици во Цариград и на Хиос, а уште повеќе минијатури на кои религиозни при-
зори се ставаат во необични декори). 

• Најоригинални обележја, и всушност најголемата моќ на Византија е неј-
зината црква. Уште помоќна отколку што била, ослободена од надзорот на држава-
та, црквата останала сред сите тие нереди едина постојана установа, едино прибе-
жиште. Тоа е доба кога се основаат или развиваат моќни калуѓерски заедници на 
Света Гора и Метеор.Влијанието на византиската црква се простира на поголем дел 
на Балканот и на цела Русија, така преку црквата Византија го одржува огромното 
духовно царство. Покушајите на обединување со римската црква е дело на царе-
вите Палеолози, кои останувајќи без пари и без војници, бараат ослонец на Запад и 
сакаат да ја покажат својата добра волја. Ама грчкото високо свештенство на тоа се 
противи; тие се ослонуваат на верското чуство на народот, мошне поврзан за обре-
дите на својата црква. Вселенските собори одржани во Италија (Ферара 1438, Фи-
ренца 1439, и Рим 1443) прогласуваат додуше обединување на двете цркви, ама ца-
рот мора да сочека 1452. тоа обединување да се обнароди во Света Софија, кога до-
аѓа до нереди и големи нерасположенија“. 
 Православниот народ не можел да им ги заборави злочините на Католиците. 
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„Народите на Византиското Царство без сумливост се свесни на тоа дека се 
создала една оригинална и уметничка култура и еден посебен начин на живот; и по-
веќе сакале да го зачуваат под Турците отколку да го уништат со обединувањето со 
Латините. Такво расположение донекаде го објаснува слабиот отпор кој Цариград 
го пружа на турските потфати. Нивното мразење спрема Латините, од кои толку се 
разликува, е појако од сé. 

Падот на Цариград (1453). • Османова опасност. Веста за падот на Цариград 
во турски раце го запрепастила целиот христијански свет оти секогаш се верувало 
дека градот е неосвојив. Во текот на својата долга историја Цариград одолевал на 
толку напади: на Персијанците, Арабјаните, Бугарите и Русите. И после секој напад 
тешко ранети или победоносниот град поаѓа поново да ги освојува своите провин-
ции. Ама, веќе од 1204. година тешко се опоравуваат од пустошењата. Неговото на-
селение, кое страдало од неколку епидемии од чума, поделено со верски и политич-
ки размирици, ипак пружа 1453. жилав отпор. Бедемите се обновени, сите кули по-
ново се подигнати и, по наредба на царот Константин XI, тежок ланец е префрлен 
преку Златниот Рог. На брзина е насобрана војска со број, кажуваат, 20000 војници, 
меѓу кои многу Млечани и Ѓеновани. Ама Турците довеле замашени снаги. Бидејќи 
веќе господареле со поголемиот дел на Балканот, не се брзаат да го нападнат ча-
робниот град. Мехмед II собира војска од преку 100000 луѓе и повеќе 100 лесни га-
лери и со ним април 1453, се влогорил пред градот“. 

Се истакна: „Цариград одолевал на толку напади: на Персијанците, Арабја-
ните, Бугарите и Русите“. Меѓутоа, никаде ги нема најбројните Ларусови Словени, 
кои и денес според него се најбројни. Следи заклучокот, словенски народи никогаш 
и немало. Ако Склавините би биле тн.словенски народи, такви би биле и сите Скла-
вини низ Европа: Пелопонезците, Епирците, Албанците...Романците...Унгарците... 
Австријците, 100% Германците, Шпанците, во Арабија... и Северна Африка. 

Мехмед II самиот си признал дека бил Комнен- до денес тн.словенско прези-
ме е Комнен, со Комненови. Така била и Ана Комнена со тн.словенски женски род. 

„• Осаменоста на Византија. Соочени со таквата опасност, се поставува пра-
шање: дали Византија навистина била осамена ? За чудење како Запад можел да би-
де така равнодушен. Поделената Европа, зафатена со своите војни меѓу државите и 
меѓу градовите, не го кријат непријателството спрема Исток. Бетрандон де Ла Бро-
кијер, фламенски патник кој ја посетил Бруса и Пера 1453, отворено изјавува дека 
повеќе ги сака Турците од Византијците, на кои не е да им се верува. Ипак не може 
да се рече дека Италијаните ништо не превзеле да го спасат градот. Ѓенова во по-
следниот трен испраќа четири големи грода. Таа смешно мала бројка често се на-
ведува како доказ на незаинтерсираноста на Запад и нивната огромна надмоќност 
над турските лаѓи, кои ги надвишувале за некоплку метри. Тие сами се доволни да 
ја држат во шах целата непријателска флота. Хроничарите го опишува секој од тие 
бродови како ‘опкружен со турски галии кои се прилепиле уз нивните бокови како 
рој ободи на бик’. (Гали=гали земја- Тацит дрвата ја галат земјата Галија, Р.И.) 

• Османова победа. Султанот, меѓутоа, чврсто го држи Мореузот во своите 
раце. Тој се ослонува на својата снажна тврдина Румели Хисар која, покрај капиите 
на градот, господари на сите патишта. Во ноќта 23. април, неговите галии ги пре-
фрлува по сув пат (направен од штици намачкани со лој и масло) во Златниот рог. 
Кога се разденало, Грците ја гледаат пред себе целата турска флота која им отишла 
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зад грб. После одлучните напади од северот кај Едрење-капија, градот 29. мај паѓа 
во турски раце. Отпочнува колеж и плачкање, а султанот Мехмед II Освојувач вле-
гува во Света Софија, која сместа е претворена во џамија“. 

Мехмед II Освојувач (ел-Фатих). Следи Бригот Мехмед бил само Фатих. Би-
дејќи ф=п, тој бил само патих. Значи, од него Православните само пателе. Секое ос-
војување е поврзување со патење и страдања.Имало масовни силовања,убиства итн. 
Ова говори дека Турците биле само бригиски=фригиски Муслимани=Турци, ништо 
повеќе. Па затоа нивнот говор бил фригиски. А овој му припаѓал на варварски=пе-
лазгиски јазик, како што било со Мореуз=море уз; Едрене, н + ј = њ, да се едри, а се 
едри со едро кое е големо, како што било Јадранско море- јадро=ј адро е најголемо. 

„Држави на источна Европа. Балкански Словени. • Успон на Србија, големо 
балканско царство, покрај останатото е овозможен со слабоста на Византија против 
која српските кралеви во XIII и XIV век често водат непријателска политика. Нај-
голем успон на српската држава, е наговестен веќе за власта на кралот Милутин 
(1282-1321), воглавно е дело на царот Душан (1331-1355). Со својата женидба тој 
го проширува влијанието на Бугарија, потоа со војните походи постепено ја осво-
јува Македонија, Епир и Тесалија. Годината 1346. свечено е крунисан за цар на Ср-
бите, Грците и Арбанасите. Пеќ постанува средиште на српската автономна право-
славна црква, на чие чело се најдува патријархот. Србија се богати. Нејзините вла-
детели ја поттикнуваат експлотацијата на рудното благо, злато, олово, бакар, а на-
рочито сребро. Металите се извезуваат со млетачките или дуборовачките бродови 
од јадранските луки.(Арбанаси=арбан...=ар бан, земја управител тн.словенски,Р.И.) 

• Меѓутоа, царот Душан има многу опсежни планови. Тој сака да го завземи 
Цариград и вместо ослабената Византија да изгради српско царство, способно по-
добро да одоли на турските налети. Душановите настојувања не воделе само јачање 
на српската држава, туку и одбрана на загрозеното христијанство. Всушност, Срби-
ја на Балканот го продолжува животот на византиската цивилизација: установи и 
администрација, вообичаените и политички церемонии, верскиот живот. Снажно 
византиско влијание се чуствува и во законите на Србија, кодифицирани 1349. и 
1354. (Душанов Законик), во богослужење и уметничките изрази. И покрај знатната 
оригиналност на средновековното српско сликарство, архитектурата, а пред све 
книжевноста, тие припаѓаат на византискиот израз. Ипак, Србија не е како Визан-
тија затворена спрема западните влијанија кои доаѓаат од Угарија и уште повеќе од 
Франција и Италија. После Душановата смрт Србија доспева во фаза на феудална 
анархија и доживува два судбоносни порази во борба против Турците, на Марица 
(1371) и на Косово (1389)“. 

Ако склавинските Германци би биле Склавини=тн.Словени, тогаш би биле 
Склавини=тн.Словени и балканските Склавини=тн.Словени. Бидејќи тоа не го при-
фаќа берлинскато-виенската школа,до денес злостортничка врз тн.Словени, значи и 
врз нивниот склавински род, балканските Склавини биле само едно: тн.византиски. 

Да не се изуми, дека до денес тн.Словени се еден народ. Ова се образложува 
на наједноставен начи, тн.Словени меѓусебно се разбираат. Ова не важи за тн.Гер-
мани. Ова се објаснува и со доказот што тн.Словени говорат со еднорасен јазик на 
Белците варварски=пелазгиски=тн.словенски.Пак,тн.Германи,со балканско име Ге-
рман, кој бил и тн.словенски бог,што важи и за Deutscher...Деути=Теути балканско, 
денес говорат со повеќерасни јазици, и монголски од Готите=Татари со богот Асен. 



 33 

ОСМАНОВО ЦАРСТВО 
 
На стр. 296 се говори за Почетоци на исламот, со Арабија пред појавата на 

исламот, како и Мухамед и ислам. Следи негово ширење на Исток: Персија ... 
На стр. 305 е Муслимански свет. Тоа продолжува на стр. 327, а на 329 следи: 
„• Иран. Иран не знае за опасност од христијани, ама е изложен на наезди од 

средна Азија. Монголското племе на Каракитајците, кое не е муслиманско, прво го 
победило и потчинило Караханд (1130-1140), а потоа, кај Катван Санџар, го побе-
дил селџучкиот султан на источниот Иран (1141). Само им се спротиставило крал-
ството Хоразмија јужно од Аралското езеро и Ами Дарја, кое додуше привремено 
го прифаќа нивниот протекторат, ама наскоро го одфрлува (1204). Кралот на Хора-
змија Ала ед-Дин Мухамед ибн Текеш (1200-1220), поново го обединува под своја 
власт еден дел на Иран, Хоросан и 1216, Азербејџан, кои ги освоиле авганските Ру-
риди, уништувајќи ја разневидската држава (измеѓу 1173. и 1186). Кралот на Хора-
змија, мада самиот е штит, сака да го протегне своето влијание на абасидскиот ха-
лифат, ама до нозе го поразил Џингис-хан (1220), и неговите трупи се повлекуваат 
на Среден исток, плачкајќи и палејќи веќе пред наездите на Монголите. Сите тие 
немири ипак не го ометуваат процветувањето на иранската култура, која ја прет-
ставиле на персиски јазик песниците кои живеат на разни мали дворови. 

• Мала Азија. Во Мала Азија една гранка на Селџукидите го основала околу 
1081. султанатот Рум и бившата римска провинција, чија престолнина била прво 
Никеја, а потоа Кониј, потполно потиснувајќи ги своите сопарници Данихмендите 
(1173). Султанатот Рум го освојува од Византија поголемиот дел на Мала Азија и 
(Мириокефалон, 1176). Ама, во XIII век неговата моќ слаби поради одењето и по-
буната на новите турски племиња, кои не сакаат да се потчинат на постоечката 
административна организација“. 
 Се говори за „султанатот Рум“, кој бил на Селеукија. Па следи Селеуки, е=џ, 
ц=к (Carlo=Карло), Селџуци.Бидејќи Селеук=селе ук бил Македонец, Белци=Белци. 
 Според Херодот, Бригите ги создале Анадолија и Ерменија.Следи ист говор: 
Кониј од кон (н + ј = коњ- ј е најнов); Мириокефалон=мирио кефалон=ке фалон= 
палон=пал он. Меѓутоа, денес таму не е Х-омер туку Омир.Следи промена е=и итн. 
 Стр. 348 поднаслов Воневропски земји, назначено Азија и Ислам, стр. 349:  
 „Преокрети во Средна Азија; Персија; Темрлан. И другите монголски држа-
ви ја губат постепено својата особеност и единство. Тие мораат да устукнат пред 
исламот. Ханан Џагатај брзо го прима исламот и се дели на мноштво државички. 
Веќе на крајот на XIII век иранските Монголи подлегнале на ширење на исламот. 
Династичките размирици често се ослонуваат на стари регионални партикулари-
зми, што оди на рака на создавање на снажни независни држави. Набрзина отпо-
чнуваат бескрајни граѓански војни.Монголска Персија, откако го примила исламот, 
нема повеќе никаков ни политичко ни верско единство. 

Единството, меѓутоа, набрзина ќе се воспостави на свиреп начин, со доа-
ѓањето на Тамерлан (Тимур Ленка), свирепиот и фанатичен освојувач од средно-
азиските степи (1365). Тој Самарканд ја бира за престолнина и отаму тргнува во 
напад на сите монголски и турски држави. Ги завзема прво Авганистан и Куман-
скиот ханат, а во Русија стигнува до јужните брегови на Црно море. Потоа испраќа 
хорди коњаници на северна Индија, Месопотамија и Сирија. Најпосле 1402. кај Ан-
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кара однесува далекусежна победа над османскиот султан Бајазит, и ја завзема цела 
Мала Азија. Неговите наследници Тимуриди успеале да се одржат едино во Самар-
канд, во кој донеле оплачкани богатства на далечни земји и во кој се развива една 
оригинална култура, позната по богатите палати и џамии со куполи од сина и зеле-
на керамика. 

На сите останати подрачја Тимуридите се потиснати. Тие се исцрпуваат во 
јалови семејни и верски сукоби, каков што е на пример, сукобот измеѓу хордите на 
Бели и Црни овци на западните граници на Иран. Тоа муњевито и свирепо освоју-
вање оставило траги на некогашните монголски ханати. Историјата на тоа освојува-
ње должи и развојот на својавидна персиска уметност, која многу се разликува од 
уметноста на останатите земји на исламот и во која има многу траги на уметноста 
на степите и од Далечниот исток. 

Османлиите и Османско Царство. Прво царство. • Османска држава во Мала 
Азија. Во почетокот на XIV век монголската превласт над турската Мала Азија се 
чуствува само од далеку и доста површно, а Византијците се задоволуваат со тоа 
што ги бранат своите граници. Тогаш во Анадолија се создаваат неколку мали тур-
ски кнежества, со кои владеат војници или гусари. Тоа, измеѓу останатите, се еми-
ратот Сарухан на западниот брег, емиратот Караси малку посеверно, околу анти-
чкиот Пергамон, и други помалку значајни државици. Сосем на север, на вечито 
немирната граница на Византија, се појавува една млада војничка држава, која чека 
огромен напредок. Тоа е државата Османлија. Османи или Османлии го добиле 
името по султанот Осман I. Тој во последните години на XIII век се најдува на чело 
на племето Каји кое дошло од степите источно од Каспиското езеро. Тој и неговите 
наследници грабнуваат од Византијците неколку погранични градови: Бруса, Нико-
медија (1326) и Никеја (1330. или 1331). (Осман=ос ман: ос + ка = оска-коска, Р.И.) 

• Прво турско навлегување во Европа. Мада уште секогаш мошне оганичена, 
османската држава е добро сместена близу Цариград и мореузот. Оттаму Османли-
ите во XIV век ќе ја напаѓаат Византија. Тоа се систематски и смислени освојувања 
кои ни по што не личат на рушилачки походи на степските коњаници: со ним, 
напротив, се настојува со окупираната земја и да се завладее и во неа да се оствари 
снажна политичка власт. Прво турско царство во суштина е балканско. Османлиите 
малку се интересираат за Азија и само искористуваат понекоја прилика кога во неа 
појават караници околу наследството. На Балканот тие вешто ја искористуваат не-
слогата меѓу словенските владетели, верска нетрпеливост, непријателство измеѓу 
Словените, Грците и Латините. Тие во своја корист окренуваат народно незадовол-
ство настанато поради економските кризи, кои во некои краишта е предизвикана со 
злоупотреби на византиските административни и порески власти, а во другите со 
феудалниот режим, кои на словенското селско население му се наметнува тешки 
услови. Турците мошне често надоаѓаат на сојузници на лице место“. 

Турците биле домородци, Балканци со варварски=пелазгиски=тн.словенски 
јазик, како што било во Мала Азија, каде Бригите ги создале Анадолија и Ерменија. 
 • Годината 1357. Турците ги преминуваат Дарданелите, и Мурат I (1359- 
1389) го завзема (1361. или 1362) Едрење, која наскоро ќе постане негова престол-
нина, покажувајќи со тоа дека намерава да создаде европска држава. Турската вој-
ска ја завзема Бугарија, а потоа ја напаѓа Србија, која ја победува во косовската би-
тка (1389). Турскиот ‘султан’ веќе од сите страни го опкружува Цариград. Тој се 
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меша во внатрешните сукоби на Византија, неа и дава најамници, ја подржува оваа 
или онаа странка, пресудува во сукобите, а и наметнува цар и плаќање тежок данок. 
Годината 1396. против султанот Бајазит I (1389-1402), кој малку пред тоа, 1396. ја 
освоил Бугарија, е покрената цела крстоносна војна, со угарскиот крал Сигисмунд 
на чело, за која се собрале витези на целиот западен свет. Победувајќи ја кај Нико-
поле таа крстоносна војска, Бајазит им ја наметнува својата врховна власт на госпо-
дарите на Пелопонез и тргнува под цариградските ѕидини. Цариград е спасен уз 
помош на една француска флота под команда на маршлалот де Бусикоа, бившиот 
никополски борец. Е спасен и заблагодарувајќи на катастрофата која Османлиите ја 
доживеале во Азија. 
 • Неуспех во освојување на Анадолија. Заблагодарувајќи на јаничарите, а 
понекогаш дури и со помош на последните византиски цареви, Бајазитовите прет-
ходници донекаде ги прошириле своите поседи кон исток. Бајазит I ја завзема по-
краината Китахија и брегот на езерото Писидијеа, а на југ дури го победува и мо-
ќниот емир Караман. Тоа напредување на Османлиите, меѓутоа, се сукобува со на-
стојувањето на емирот за независност. Кога Тамерлан подоцна тргнал да ја завземи 
Мала Азија, не му било тешко да ги собере емирите во широкиот сојуз кој под ѕи-
дините на Анкара ќе го победи Бајазит и зароби. Бајазит набрзо умира во ропство. 
Сите емири се вратени на власт. Мала Азија поново се претворила во мозаик на вој-
нички државички. 

Второ царство; пад на Цариград. • Обнова на Османовата држава. Османли-
ите ипак ја преживеале таа катастрофа, која само го одложила за долго време ни-
вното освојување. Тамерлан се вратил во Сармаканд, а на северната страна ни Ви-
зантијците ни Словените, па ни западните Латини не мислат да се борат против 
една така ослабена турска држава. Меѓутоа, со сплетките, а понекогаш и со брато-
убилачките војни измеѓу Бајазитовите синови, османската држава во Азија се обно-
вува и постепено ги враќа своите поседи. Веќе 1413. султанот е довлно снажен по-
ново да ја пресели својата престолнина во Едрење. Во Азија, тој го завзема новиот 
емират (Ментес 1426); во Европа им нанесува на здружените христијани тежок по-
раз кај Варна (1444), а на Угарите кај Косово 1448. (Емират=е мират=мир ат, Р.И.) 

Така обновеното царство, кое се проширило преку своите стари граници, е 
поставено на сигурни основи и во него цвети благостојба. Неговите установи се 
чврсти од самиот почеток. Редот, кој едно време го пореметил побуната на добро-
волците (газии), е повратен. Тоа важи и за верското единство. Османлиите ги избе-
гнале во својата држава верските несогласици измеѓу правоверните сунити и шии-
ти, чија вероисповед поникнала во Иран. Султанот може да смета на познавачите 
на Куранот, на тајните здруженија, на наставниците во медресите, на дервишките 
редови. Мада секаде подигнува џамии, султанот ипак е трпелив спрема христијани-
те на сите цркви и секти. (Гази=гази; дервиши=дер виши: дери виши=виси, Р.И.) 

• Османска држава му ја должи својата благосостојба голем дел на караван-
скиот промет кој се обавува на големите патишта на Анадолија. Совршено органи-
зирани со цел систем на каравансараји, кои патниците со одушевување ги опишува-
ат, како, на пример, Бетран де Ла Брокијер. Тој, 1437, го прател од Дамаск до Бруса 
караванот на турските трговци и аџии кои донесувале индијски зачини. Ама и сама 
турска Азија произведува голем дел роба која од Блискиот исток се извезува преку 
Италија во Европа. Таа дава: памук од Битинија; овошје и свила; дрво, смола и ка-
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тран за бродоградбата, крмез за бојадисување, а пред сé стипса, најбараниот арти-
кал на тоа доба, неопоходен за штавење на кожи и апретирање на ткаенини. Без ту-
рската стипса од рудникот во Карахисар, Китахија и нарочито Фокеја, чиј целокуп-
ен промет оди преку Ѓеновани од Хиос, не би било ни западноти сукнарство. Во 
италијанската трговска размена од Истокот турските производи завземаат во тоа 
доба поважно место од зачини од Далечниот исток. (Стипса=Штип.., стега..., Р.И.) 

Стопанската благосостојба му донесува корист поглавито на Бруса, бившата 
престолнина, на светиот град, срце на царевината. Како стечиште на трговските па-
тишта во кои стигнуваат припадници на сите народи, Бруса живее од своите скла-
дишта и раце на своите занаетчии, златари, ткаачи на свила, везилки, керамичари. 
Бруса на средината на XV век е голем град на исламот. По налог на Мехмед I во 
него 1421. е изградена чуената Зелена џамија, украсена со раскошни мозаици, цела-
та маштовитост и богатство му дава слика на благосостојба на османовата држава. 

Кога Мехмед II 1453. најпосле го завзел Цариград, нема повеќе сумливост 
во крајниот исход на борбата. Таа победа над бедемот и симболот на христијан-
ството на победникот му донел огромен углед. Од таа последна војна против Виза-
нтија Турците излегуваат ојачани, спремни покрај Балканот да го освојат и целиот 
муслимански свет“. 

На истава стр. 350 има слика: „Турска опасада на Цариград (1453). Во прв 
план, логорот на Мехмед II на приодот на византиската престолнина, која така ќе 
остане изолована измеѓу Златниот рог (лево) и Босфор. Минијатура од XV век. 
Фот. Н. Б. Париз“. На неа се гледа само Белци со повеќешилести бради на Белци, а 
никаде нема Монголи=Турци со ретка или едношилеста брада како на прч. Следи 
заклучокот, војните биле меѓу Белци4 само верски поделени: Православни и Турци. 

Бидејќи во Ларус скоро ништо нема за албанската историја, затоашто ништо 
немало било што албанско, се пренесува историјата на југословенските земји. Во 
книгава сé се внесува што е во врска со албански т.н.народ-всушност таков немало. 

 
СРПСКА, МАКЕДОНСКА И ЦРНОГОРСКА ИСТОРИЈА 
 
Во Ларус, стр. 353, е Југословенски народи во Средниот век. Следи стр. 357:  
„Први векови на српската држава. Племенските сојузи на Србите почнала со 

добивање значење на државната организација во IX век. Било неколку средишта ка-
де кнезовите и жупаните, доаѓајќи на чело на еден појак племенски сојуз,ги собрале 
околу себе соседните области и обраузвале прва српска држава. Почетоците на др-
жавниот живот кај Србите, меѓутоа, не се само обележени со менување на она сре-
диште околу кое се соединувале поедини области создавајќи поголема политичка 
целина. Тие држави, најчесто, не биле со подолго траење поради повремените напа-
ди на Бугарија, сталното настојување на Византија да ја обнови својата власт, со 
внатрешно родовските и племенските подвоености и честите немири околу насле-
дството на власта. Ипак, е воспоставен извесен државен контунуитет на кој ќе се 
ослони династијата Неманјиќи создавајќи најголема и најдолготрајна држава во ср-
пската историја. 

                                                 
4 Бидејќи денешните тн.Турци биле само исламизирани тн.Византици, чија држава тн.Византија би-
ла најразвиена, и денес Турција е со најголем стопански напредок во Европа. Следи заклучокот, тн. 
Византијци=тн.Турци биле/се само со променета вера. Тие денес се со традиции, музика... на Бриги. 
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Прва српска држава се образувала во подрачјето на реката Тара, Пива и гор-
ниот Ибар. Во неговото јадро се најдува сојуз на војнички племиња под водство на 
кнезот Властимир. Оваа држава се нашла на пат на големата бугарска експанзија 
спрема запад; Бугарија територијата на српската држава особено ја загрозила од се-
вер, освојувајќи ја браничевската област, Белград, Срем и дел на Славонија. Вла-
стимир и неговите наследници со успех одолевале на бугарските напади поради тоа 
што имале одани властела и одлична војска создадена на родовската основа. Влади-
слав, покрај тоа, ја проширил својата граница на својата држава придружувајќи и, 
на југ, Травунија. Србија, иако за кратко време, ипак е покорена, и од 924. година 
кога бугарскиот цар Симеон, ја ојачал својата држава, нашол начин да се вплетка 
во внатрешните борби на поедини претенденти на кнежевската власт во Србија. 
Ама, во таа борба, покрај бугарските штитеници се запазени и оние кои се ослону-
ваат на Византија и покушавале да се домогнат на власта уз признание на нејзиниот 
суверенитет. При прилика на интервенцијата на царот Симеон, во Србија, покрај 
останатите, е заробен и членот на владетелската куќа Часлав. После смртта на цар-
от Симеон 927, Византија го потиснало Бугарското Царство и уште еднаш ја во-
споставила својата превласт на Балканското полуострово. Часлав побегнал од бу-
гарско ропство и, уз византиска подршка, ја обновил српската држава. Сем среди-
шните српски територии, под власта на кнезот Часлав се нашле и Травунија и Бо-
сна. Во негово време, српската држава била изложена на нова опасност. Во Босна 
почнале да провалуваат Маѓари. На кнезот Часлав му пошло за рака да ги победи, 
ама во понатамошните борби го изгубил животот. На крајот на X век српската др-
жава поново доспеала под византиска власт.(Стои Београд- таков град немало,Р.И.)  

Српската држава е обновена во втората половина на XI век во планинската 
земја Дукла. Во меѓувремено, на Балканот се одиграла крупна промена која сигур-
но влијаела на начин на обновување и ширење на српската држава.Е создадено Ма-
кедонско Царство, на чело со Самуил, кој го опфатил голем дел на балканските зе-
мји, а потоа Василиј II, поразувајќи ја македонската војска, ја обновил византиската 
превласт на истиот простор. Ама, традициите на независен живот постоеле меѓу Ју-
жните Словени све поделотворно, така да дошло до низ востанија и нови покушу-
вања на државна еманципација. Еден од тие востанија ја зафатила и Дукла под во-
дство на кнезот Војислав. Првата византиска интервенција против побунетата Ду-
кла била успешна. Востаниците се поразени, а Воислав е заробен и одведен во Ца-
риград. Случаите потоа се одиграле како во легендарната историја. Воислав побе-
гнал од Цариград, ја ослободил својата земја, неа ја присоединал на Травунија и За-
хумлје и стекнал знатни парични средства запленувајќи еден брод натоварен со ви-
зантиско благо кој се разбил на неговиот брег. Тоа само ја поттинало Византија на 
нова интервенција, ама оваа 1042. година е одбиена. Под кралот Михаило, Вои-
славовиот наследник, Дукла уште повеќе се истакнала во улога на оние средишни 
области кои со собирање на соседните се обновува и создава српска држава. Миха-
ило ја проширил својата власт на соседната Србија, всушност онаа област околу те-
ковите на Тара, Пива и Ибар која од тогаш ќе се нарече Рашка. Иако Византија по-
кушувала над неговата земја да ја задржи својата врховна власт, давајќи му високо 
достоинство, Михаило побарал кралска круна од папата и, добивајќи ја 1077. годи-
на, создал традиција на кралство, која подоцна ќе биде обновена во државата на 
Неманиќи. Михаило го наследил неговиот син Бодин, и тоа на стеснетата државна 
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територија, оти Византија, пред тоа, го скршила востанието во Македонија и, вра-
ќајќи ги своите поседи, поново загосподарила со Рашка. Во текот на последниот од 
тие востанија Бодин, како престолнаследник, по налог на својот татко им притек-
нал на побунетите на помош, а тие го прогласиле за цар. Поради тоа Бодин доаѓајќи 
на престол, ја сврзал неговата политика за Норманите, во тој тренуток најприста-
пен непријател на Византија. Заблагодарувајќи на норманските напади на византи-
ската област, тој се вратил во Рашка, а потоа на својата држава ја придружил и Бо-
сна. После смртта на кралот Бодин, Дукла го изгубила своео значење на земја која 
значи основа за окупување на српските земји во една државна организација. Сре-
диште на таа држава се поместува во Рашка, која во текот на XII век водела непре-
кината борба да се осамостои од византиска превлст“. (Без ј, ќ, ѓ, њ, љ, Р.И.) 

Се потврдува, балканските тн.држави биле сојузници на крстоносниците,кои 
ја уништиле тн.Византија. Па следи балканските тн.држави му биле унијата на Рим. 
Неслучајно, иако Рим не надлежен, тој во проваславието прогласувал кралеви и ца-
реви,зашто било неопходно за крал архиепископија и цар патријаршија дело на Рим 

Со Бугарите...Самуил...Душан... Рим постепено го уништува православието. 
„Изворите кои говорат за настанокот на српската држава не се доволно ис-

црпени и поуздани хронолошки податоците да би можеле со сигурност да се во-
спостават. Властимир се јавил на средината на IX век. Негови наследници се сме-
нувале, колку е утврдено, со следниот ред: Мутимир владеел до 891, Првослав 891- 
892, Петар Гојниковиќ 892-917, Павле Брановиќ 917-920, а Захариј Првосављевиќ 
920- околу 924. година. Часлав Клонимировиќ, кој 927, ја обновил српската држава, 
се најдувал на власт поуздано до 950. година. Во Дукла, Воислав владеел од околу 
1040. до околу 1052. година. Власта на кралот Михаил можела да трае до околу 
1081, а на неговиот син Бодин до околу 1101. година. 

Македонска држава.На крајот на X век,после сломот на Бугарското Царство, 
бидејќи Византија ја воспоставила својата власт на Балканското полуострово, во 
Македонија избило големо востание. Почетоците на востанието биле сврзани за кр-
ајот околу Преспа и Охрид, а неговото раководство им припаднало на четворица 
синови на еден локален кнез, војвода-комес Никола. Востанието набрзо ја зафатило 
цела Македонија, а меѓу кнежевските синови Самуил се истакнал како една од нај-
значајните фигури на своето време. Самуил владеел 976-1014. година. Двата поста-
ри браќа, Давид и Мојсиј, погинале во борба; третиот брат Арон, Самуил подоцна 
го погубил. Поттикнувајќи го ширењео на востанието, Самуил ја освоил Тесалија и 
дошол со војската до ѕидините на Солун, потоа под неговата власт припаднала цела 
Бугарија, додека на запад го придржил на својата држава Епир и поширокото под-
рачје на Драч. Распространувањето на Самуиловата држава е усмерена, истовреме-
но, и спрема северозапад. Со нејзините подрачја се обфатени и земјите на доскоре-
шната српска држава, најпосле и Срем. Продирајќи во тој правец, Самуловата вој-
ска се движела и кон југ, продирала во Далмација и стигнала под Задар. ‘Експан-
зијата на Самуиловото Царство била пред сé свртена кон југ’.Во првите непосредни 
сукоби со византиската војска, 986. Самуил излегол како победник, што му овозмо-
жило освојување на поголемиот дел на Балканското полустрово. Бидејќи ги пости-
гнал овие успеси, Самуил зел царска титула. Средиште на царството најпрво било 
во Преспа, а потоа во Охрид. Во Охрид се задржало и средиштето на обновената 
патријаршија. 
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Византиската превласт на Балканот наскоро, меѓутоа, ја воспоставил цар Ва-
силиј II, кој со сломување на племството, ги обновил војните снаги и со зачврсту-
вање на источните граници можел со појачани и концетрирани снаги да изврши 
продор во македонската држава. Од 1001. година притсокот на Македонското Ца-
рство стално го обновувал, и тоа од разни страни. Византија ја потискувала Самуи-
ловата војска, превземајќи походи од година во година, од една страна од Бугарија, 
а од друга од Епир и Албанија. До отсудна битка дошло на Беласица 1914. година. 
Македонската војска доживеала голем пораз. Триумфот на Василиј II бил ужасно 
убедлив: тој наредил да се ослепат 14000 заробеници; само на секој стоти војник му 
оставил по едно око како своите другари би му ги одвеле на Самуил во Прилеп. 
Цар Самуил умрел од капка, која го погодила ‘кога ја видел стравичната поворка’. 
Самуловиот син, Гаврил Радомир, долго не го надживеал таткото. Го убил неговиот 
брат од стрико, Аронов Син, Јован Владислав, 1015. година. Јован Владислав поги-
нал при прилика опсадата на Драч, 1018, и наскоро цар Василиј II свечено влегол 
во Охрид“. (Значи, семеството на Никола било само тн.византиско, Р.И.) 

Вадење на очи било казнена мерка на неверниците, а кај Самуил имало бо-
гомили, чии претходници ги истребувал Василиј I Македонски. Истото се случило 
и со Русите. Како што тн.Византијци за Русите не биле убијци, истото било и за пр-
ипадниците на народната=булгарната Охридска архиепископија. И следи без „Буга-
роубиец“. Токму затоа Василиј II Македонски бил само оковадач. Сé ова говори 
дека битката била меѓу Македонци, кои се бореле за власт: тн.Византијци биле Ма-
кедонци од македонската династија, а другите исто така Македонци само соработ-
ници на Рим.И само така Рим постепено го искоренувал македонското православие. 

„Создавањето на Македонското Царство, во кое доспеале разни јужносло-
венски земји, останало трајно поттикнување за понатамошни ослободителни насто-
јувања со тоа што пред положбата на народите после повратокот на византиската 
власт повеќеструко се погоршала. Поради тоа дошло до избивање на нови востани-
ја. Во Дукла е обновена српската држава, а востаниците во Македонија ја покажу-
вале намерата со поврзување со другите јужнословенски востанички или државни 
средишта полесно да се ослободат од византиската власт и обнови движењето кое 
би потсетувало на Самуиловото. Така востанието на Петар Делјан (1040-1041) из-
било во Повардарието, ама го зафатило и Поморавјето. Ова востание немало траен 
успех поради несогласувања на неговите водачи. Новото востание во Македонија 
го покренал 1072. година Петар Војтех. Востанието е загушено, а неговите водачиц 
се заробени и покрај све пошироката востаничка концепција. Дуклинскиот кнез 
Михаило ја упатил во Македонија помошта и својот син Бодин, кој меѓу воста-
ниците бил прогласен за цар, а самиот извршил продор во областа Драч. Ама, виза-
нтиските снаги биле далеку надмоќни, така да привремено, све додека не се појави-
ла норманската опасност, ја загрозиле и Дукла“. 

Ѓорѓи Војтех бил крупен феудалец од Скопје, кој кренал востание. Бидејќи 
се барала „царска крв“, бил повикан зетскиот кнез Константин Бодин. Тој по баба 
бил од царско семејство на Самуил. Него го нарекле Петар. 

Држава Немањиќи (Немани, Р.И.) 
„Држава на првите Немањиќи. Во текот на XII век српската држава се обно-

вувала во Рашка во условите кои претежно биле неповолни. Тоа е време кога Ви-
зантија, под династијата Комнени (1081-1185), поново нашла снага да го обнови 
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својот престиж во балканските земји. Византија тогаш се ослобдила од крстоно-
сните опасности и ги усредсредила своите снаги да ги потиснат Маѓарите кои, при-
држувајќи се на Хрватска 1102. година, воспоставила своја превласт не само во Бо-
сна туку и во Србија; покрај тоа Маѓарите загосподариле и со византиските градови 
и островата во Далмација. Ама, додека банот Бариќ, кој, како прв познат владетел 
на Босна, се споменува околу 1154. година, се приклонувал на Угарска како нејзин 
вазал, господарите на Рашка, кои носеле назив жупани, им се приближувале на Ма-
ѓарите едино со цел да на тој начин би се ослободиле од византискиот притисок. 
Средината на XII век српската историја не дава да се расветли со богати извори на 
вести. Постојат, ипак, поуздани наговестувања дека Рашка имала знатен углед, оти 
со приближувањето на нејзините жупани на Угарска извршено е и на тој начин што 
тие се ородиле со угарската кралска куќа. Кога царот Манојло I Комнен 1166. годи-
на однел пресудна победа над Маѓарите и, после неа, ја проширил својата власт над 
зетското приморје, Далмација и дел на Хрватска, како и над Рашка и над Босна. 
Ова византиско обновување на својата превласт на Балканот не значело и укинува-
ње на посебната положба на Рашка и остранување на нејзините жупани. Дека дото-
гашниот државен развиток а Рашка бил и за византискиот цар извесен чинител, по-
кажува неговото настојување жупаните на тие земји да му бидат приврзани, а тоа 
значело можност понатамошна еманципација на српската држава во поволни тре-
нутоци. Таа улога, 1166, му припаднала на Стефан Немањи, најмладиот брат на го-
лемиот жупан Тихомир кој тогаш управувал со Рашка во знак на оданост на Виза-
нтија. Немања се побунил против братот, му ја превзел власта и во почетокот со 
успех ја одбијал византиската војна интервенција. Покушувал својата борба да ја 
подеси спрема операциите на млетачката флота која вршела притисок на византи-
скиот брег во цел да ги заштити своите трговци и нивните повластици. Истовреме-
но, Немања барал и помош на Угарска. Византискиот цар Манојло Комнен со нај-
големо внимание ги прател настаните кои, во Рашка се развивале во смисол на со-
здавање све поголем углед и моќ на еден голем жупан. Поради тоа тој лично ја по-
вел војската на Немања, го скршил неговиот отпор и го одвел во заробеништво во 
Цариград. Немања, ипак, се вратил во својата земја и го уверил царот дека ќе му 
остане приврзен, а овој сфатил дека во Рашка е подобро да се има верен сојузник 
отколку неодрдена ситуација која може да постане извор на нови пречки и сукоби. 
Навистина, Немања почнал да работи на проширување на својата држава тек после 
смртта на Манојло Комнина, 1185. година: ги завзел краиштата измеѓу Западна и 
Голема Морава, врањската област, Косово, подрачјето Лаба, Хвосно (Метохија), 
Зета со Скадар и приморските градови со Котор, Бар и Улцињ, како и двата Пилоти 
во Албанија. Војувајќи со Византија, Немања 1190. година поново пртрпел пораз, 
ама овој не се завршил со неговото свргнување од власта туку со поновно сврзува-
ње за Византија, што овој пат е остварено и со ородување: средниот Немањин син, 
Стефан, ја добил за жена царевата синовица. Немањ се повлекол од престолот и пр-
еминал во манастир 1196. година, не занемарувајќи ги своите обврски спрема Ви-
зантија, оти власта ја предал на Стефан, зетот на царското семејство“. 

Се разликуваат само борби на православни тн.Срби во сојуз со католици, от-
секогаш непријатели на македонското православие, а католицизмот бил римски. 

„Немањината одлука довела до тешки потреси во српската држава, ама и до 
напори во земјата да се постигне чврсто единство, династијата трајно да се вкорени 
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и да се направат чекори во политичката и црковната еманципација на Србија. Во 
тренот на Немањиното повлекување од престолот, Србија, покрај земјите под непо-
средната влатетелска власт, ја сочинувале и принцевите земји. Со Зета управувал 
неговиот најстар син Вукан кој носел кралска титула на пораните српски владетели 
во Дукла; во Захумлје најпрво бил на власт Мирослав, братот на основачот на ди-
настијата Немањиќи, а потоа Растко, најмладиот Немањин син. Сметајќи се за пол-
ноправен наследник на престолот, Вукан, да би се спротиставил на Стефан, нашол 
ослонец во Угарска и во католичкиот Запад, така да за тренот на потиснување на 
помладиот брат и завладеал со целата земја. Во војната за наследство на престолот 
Стефан се ослонил на Бугарите, кои меѓувреме ја обновиле својата држава, и брзо 
го сузбил Вукан. Меѓу браќата, заради помирување, посредувал Растко, кој се одре-
кол од сите права на световна власт, се повлекол на Света гора во манстир и, доби-
вајќи го во монаштвото името Сава, почнал да работи на духовниот развиток, на 
верското единство и на општата културна преобразба на својата земја, и да ја за-
чврстува легитмноста на династијата која ја основал неговиот татко. Измирувајќи 
се со братот, Вукан се повлекол во Зета, и оваа земја останала уделно кнежество, 
кои добивале на управа престолнаследници од династијата Немањиќи“.  

Српството било во сојуз со сојузниците на Рим,православен противник. Сле-
ди до денес Католичката црква е против македонското православие.  

„Стефан Немањиќ ја сочувал државата на својот татко како територија и ја 
зачврстил неговата независност и меѓународен углед. Бидејќи 1204. година, во че-
твртата крстносна војна, е уништена Византија, на нејзините територии се обно-
вуваат латински држави, на чело со Латинското Царство, во Цариград и околината; 
од некогашната византиска териоторија преостанале само нејзините периферни де-
лови кои се осамостојувале во посебни држави: Епир на Балканското полуострово, 
а во Мала Азија Никејско Царство и Трапензутско Царство. Во склад со овие про-
мени, Стефан Немањиќ прво му се приближил на Запад и 1217. година добил од 
папата кралска круна. Ама неговиот брат Сава, кој играл све поистакната улога не 
само во духовното образување на Србите туку и во дипломатијата на својата земја, 
добил 1219. година пристанок на никејскиот патријарх во Србија да се основа са-
мостојна православна црква и да постане нејзин прв архиепископ. Како прво-
свештеник на српската црква, Сава го посветил својот брат за крал во манастирот 
Жици, со што интересите на српската држава и црква во потполност се изедначени. 
Како прв крал, од родот на Неманиќи, Стефан добив назив Првовенчани“. 

Бидејќи повеќе не постоел царот во Цариград, под кој бил патријархот на 
Цариградската патријаршија, никејскиот патријарх не бил надлежен за прогласу-
вање на било каква српска црква со свој архиепископ- само антиправославен чин. 

Следи најбитното, српската црква не била канонска- таа била отстапничка. 
„За време на првите Немањиќи, посебно со заслугата на архиепископт Сава, 

кој подоцна, поради својот предан монашки живот, ја организирал црквата и зачвр-
стувал верата, е прогласен за светец. Србите биле зафатени уште со еден нахнаден 
бран на христијанизација во рамките на источното православие. Веќе во Немањи-
ќино време, во Србија потполно е истребена ‘мрската и проклета ерес’, веројатно 
богомилското движење кое се ширело во Македонија. Почнувајќи од Немања, срп-
ските владетели редовно се меѓу најпобожните во своето време. Готово сите граде-
ни цркви и подигнување на манастири за потребите на православните манастири 
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имаат задужбинско потекло. Најголем дел, ктитори се самите владетели, а потоа и 
нивни властели.  

Црквата добила знатни поседи, а нејзините старешини уживале таков углед 
да понекогаш, почнувајќи од Сава Немањиќ, тоа биле членови на владетелската ку-
ќа, или водечките властели. Немањиќи, покрај тоа, ја поттикнувале работата на ве-
рската филозофија и книжевност, ги украсувале црквите со богат живопис, чинеле 
стални поклони во скапоцените црквени сасуѓи, призивале и давале уточишта на 
православните теолози и писатели кои доаѓале од разни страни и, чинејќи завешту-
вање на црквата во Италија, Бугарија, Грција и Палестина, го запознале со својата 
побожност и страниот свет. Веќе во Немањино доба Србите завзеле истакнато ме-
сто на Света гора, во средиште на православието, каде манастирот Хиландер, по-
крај неколку други, ги сочувал најдрагоцените споменици на нивната среднове-
ковна култура. Црквата во потполност делувала согласно со политиката на владе-
телите и властелите. На прво место, таа работела на издигнување на лозата Нема-
њиќи кои со проголасување на нивните умрени членови за светци со целина по-
станала света, и така стекнала легитимитет. Постапувајќи истовремено во склад со 
потребите на државата и во зависност од православното верување,црквата со својот 
развиток во голема мера постанала народна. Култот со добар дел е образован спре-
ма обичајите својствени на српскиот народ, прилагоден на домашните светци и ис-
ториските преданија. Ваквата ориентација на Србија под династијата Немањиќи 
била од пресудно влијание за идниот развиток на српскиот народ во целина, за кон-
тинуитет на неговата свест под власта на туѓина и на создавање на неговите на-
ционални чуства“. 

Света гора била македонска=тн.византиска, на која и припаѓала и тн.српска. 
„После кралот Стефан Првовенчанин владееле, по ред, неговите синови, Ра-

дослав, Владислав и Урош I. Радослав и Владислав биле како владетели премногу 
слаби нивната држава да не би претрпела влијание на соседите кои се најдувале на 
патот на успонот, прво Епирската Деспотовина и, после нејзиниот слом (1233), Бу-
гарија.Србија покрај тоа ја погодила и монголската наезда, 1246, која зад себе оста-
вила пустош. Во другата половина на XIII век, посебно од 1261. година како што е 
обновено Византиското Царство, Србија поново се нашла во процепот измеѓу 
Угарска на север и Византија на југ, уз присуство на бугарската опасност која по-
траела уште неколку децении“. 

Унгарска била католичка со латински јазик, тн.Византија со македонскиот 
коине, а тн.Србија со коине и со македонскиот тн.старословенски јазик-без српско. 

„Урош I (1243-1276) војувал против Дубровник поради папината намера ба-
рската надбискупија да ја подреди на дубровачката. Ја проширил државната те-
риторија на сметка на Византија и ја напаѓал угарската Мачванска бановина. Го фр-
лил од престолот синот Драгутин. Животот го завршил како монах, во својата заду-
жбнина, Сопоќани. Со доаѓањето на Сасите, почнал во Србија развојот на рудар-
ството и нејзиниот економски успон“.  

Значи, имало само црковно-верски народи, а никако етнички народ-српски. 
„Превласт на Србија на Балканот. Краткотрајната власт на кралот Драгутин 

(1276-1282), кој својот татко Урош I го склонил од престолот уз помош на угарска-
та војска, значело привремено приближување на Србија на западните држави и усо-
гласување на нејзината политика со нивните планови. Меѓутоа, под притсок на вла-
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стелите и црковните кругови, Драгутин му го отсапил престолот на помладиот брат 
Милутин (1282-1321), и тоа во годината кога царот Михаило Палеолог, приреду-
вајќи го ‘Сицилијанското вечерие’, ги скршил плановите на Анжујците за обнова 
на Латинското Царство. Додека Драгутин, задржувајќи ги за себе, како сремски кр-
ал, северните српски области,со кои го придружил освоеното Браничево и поседите 
добиени од угарскиот крал, го завршува животот покајнички во градот Дебрц и во 
Белград. Милутин на својата надворешна политика се ориентирала кон југ, Србија 
да се шири на сметка на средишните, најразвиени и мошне плодни византиски об-
ласти: 1282. година тој ќе го завземи Скопје, а следната година неговите трупи из-
биле на егејскоморе. Мирејќи се со овој  губиток, оти немал војни снаги да ги врати 
изгубните земји, византискиот цар го придобил Милутин за мир давајќи му ја за 
жена својата малолетна ќерка Симонида. Додека кралот Милутин ја зголемувал 
својата држава војувајќи против Византија, неговиот син Стефан Дечански (1321- 
1331) го поразил во битката кај Велбужда (денешен Ќустендил) бугарскиот цар 
Михаило и тоа ја зачврстил границата и му оневозможил на византиско-бугарскиот 
сојуз против Србија (1330)“. (Православието меѓусебно се уништувало..., Р.И.) 

Следи Србија била сојузник на католичкиот свет, што останало и до крајот. 
„Во последните децении на XIII и почетокот на XIV Србија видно ојачана во 

стопанскиот, во општествениот и во војниот поглед. Со зголемување на експлота-
цијата на рудното богатство и извозот на сточарските производи, што во знатна ме-
ра почнало на текот на втората половина на XIII век, српските владетели стекнале 
знатни материјални средства, кои ги користеле за културно издигнување на земјата, 
пред сé за подигнување на манастири и цркви, а и за образување снажна најамни-
чка војска. Со освојување на богати византиски области покрај владетели и цркви 
на прво место ги користеле властелите, кои за своите заслуги добивале све повеќе 
поседи. Од понекогаш мало, често и сиромашко селско племство, кое добар дел се 
доселувало во нови краишта од западните страни, се создавал развиен феудален 
сталеж, мошне војноборен и експанзивен. Стефан Дечански не ја искористил побе-
дата кај Велбожда да би тргнал во нови освојувања. Тоа довело до побуна на вла-
стелите насобрани околу неговиот син Стефан Душан, кој управувал со Зета и се 
истакнал во битката кај Велбужда. Во есента 1331. година Душан го исфрлил та-
ткото од престолот, ја загушил побуната на оној дел на благородништвото кое се 
сметало недоволно наградено за пружање подршка и со пријателски договор го 
сврзал за себе бугарскиот цар. Одличен војник, вешт дипломат, политичар со ши-
рок видик и смели комбинации, Душан не тргнал во освојување на византиски те-
риотории само со цел да ги зголеми своите поседи: све повеќе, во него созрева ми-
слата старото, истрошено и немоќно Византиско Царство да го замени со нова сила 
во југоисточна Европа. Тоа да го постигне, наскоро се покажале и посебни разлози. 

Душан војувал војувал против Византија 1334, 1344-1345. и 1347-1348. годи-
на. Во првата војна, која ја водел против царот Андроник III, тој ги завзел виза-
нтиските земји измеѓу Прилеп и Струмица, на север, и Костур и околина на Солун, 
на југ. Во вториот отсек на војување, до кое дошло смртта на Андроник III, Душан 
се вмешал во борбата околу цариградскиот престол подржувајќи го Јован Кантаку-
зен, кој се прогласил за цар и станал против малолетниот наследник. Принуден да 
се ослони на Душановата подршка, Кантакузен пристанал на споразум спрема кого 
Душан, војувајќи за интересите на својот сојузник, ќе ги задржи оние територии 
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кои во таа војна би ги запоседнал. Во ова војување, Душан го довршил завземањето 
на Албанија (сем Драч). Додека друг правец на неговото освојување бил усмерен 
спрема југоисток, каде го освоил струмичкиот крај и своите походи ги крунисал со 
завземање на Сер и неговите области, до Егејско море. Доаѓањето на Јован Канта-
кузен, 1347. на царскиот престол не означувало крај на Душановите походи против 
Византија. Од својот бивш сојузник тој 1348. година го освоил Епир и Тесалија, со 
градовите Јанина, Арта, Трикала, Лариса и Волос, така да најужна српска граница е 
на Коринтски залив. Душановите покушаји да го земе Солун не донеле плод, како 
што ни неговите намери да постане господар на Цариград не можеле да бидат 
остварени без познатна флота. Меѓутоа, на друга страна Србија ги занемарила сво-
ите западни поседи, многу посиромашни од освоените византиски земји кои ги пр-
евземало српското благородништво. Со тоа се користела Босна и го задобила Хум. 
Душан имал намера со една војна интервенција да ја врати дедовината, ама 1350. 
година се повлекол од долината Неретва поради вестите за византискиот напад. На 
север, Душан му го оневозмошил покушајот на кралот Лајош I да изврши продор 
на Балканското полуострово. Место војна, тој од својот северен сосед очекувал по-
дршка за заедничка христијанска борба против Турците“. (Драч- католички, Р.И.)  

Како кај Цар Самуил истото било и кај Цар Душан: царски јазик бил маке-
донскиот царски јазик коине, а црковен македонскиот тн.старословенски јазик. 

Цар Душан бил македонски цар.Следи автентичната титула што ја носел цар 
Душан всушност гласела:„Благочестивиот и Христољубив македонски цар Стефан, 
српски, бугарски, унгарски, далматински, арбанашки, унгаровлашки и независен 
владетел на многу предели и земји“. Ова всушност е запишано во Душаноиот за-
коник, кој бил објавен во Скопје во 1349 година. Документот бил пронајден од по-
знатиот славист Шафарик во манастирот Раваница во Срем, а денес се чува во На-
ционалниот музеј во Прага... може да се сретне и во книгата од Љ.Стојановиќ: ‘Ста-
ри српски записи и натписи- книга трета’ (Београд, 1908, стр. 41). И ништо српско.  

„Веќе во Душаново време Србија постанале земја која за мир низ векови ќе 
понесе терет на одговорност и издржи големи борби против Турците. Душан распо-
лагал со точни вести за турската опасност, оти неговата војска двапати се судрила 
со азиските војници кои како платеници учествувале со трупите на Јован Кантаку-
зен. Во Душаново време се случило создавање на прво турско упориште на европ-
ско тло. Поради тоа српскиот владетел имал желба да западна Европа да ја признае 
неговата превласт на Балканското полуострово, да му повери раководење на едно 
широко заснована акција против Турците и папата да го именува за капетан на за-
едничката христијанска војска. Пречка на овие преговори претставувало држењето 
на угарскиот крал, кој не се одрекувал од своите непријателски претензии спрема 
Србија“. (Душан сака сојуз со католицизмот, а Унгарија е тн.српски сосед , Р.И.)  

Следи тн.Срби ја ослабиле својата тн.византиска власт не само јужно од Ду-
нав, туку и јужно од Ниш, дури во Македонија и преостаната тн.Византија. И затоа 
Исламот навлегувал кон Запад, Па Православните=тн.Византијци станувале Муха-
недани=Турци и на Балканот дошло и до петвековно турско=муслиманско ропство. 

„Превземајќи голем дел на византиските земји, Душан сметал не само на на-
следник туку и на обновување на Византиското Царство. Како носител на власта во 
една држава со универзален карактер, покрај тоа владетел со широки и смели пла-
нови со европско значење, Душан одма после освојувањето на Сер, на крајот на 
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1345. година зел царска титула. Малку подоцна, во пролетта 1345. година српскиот 
архиепископ е посветен за патријарх, а одма после тоа, во Скопје, Душан свечено е 
крунисан за цар на Србите и Грците. Основното уредување на Душановата држава 
претставувала неговата законодавна работа, предизвикана со потребата на старите 
и новите поседи организацијата која ќе ги поврзува и старото српско и византиско 
право до потребна мерка да се приближат. Душановиот законик е прогласен на два 
државни собори, 1349. и 1354. година. Од овој правен кодекс е сочувано преку 200 
членови пишани на средновековен српски јазик. Се одредбите се од разни области 
на правото, на прво место државно, граѓанско, кривично и црковно. Потеклото на 
тие одредби е во дотогашното обичајно и државно српско право, во норми на виза-
нтиското, односно римското право и во извесни елементи на муниципалното право 
на приморските градови. Еден од најважните правни споменици во средновековни-
от век воопшто. Душанивиот законик има феудален карактер; ама, тој владетелот 
на српската држава го осветлува како главен носител на правното уредување и како 
извор на правда за сите негови поданици. Со проширењето на својата држава спре-
ма југ, Душан во цивилното и војното право и во дворските церемонии ги внел низ 
звања и називи превземени од Византија. Тоа на прво место звањето деспот, сева-
стоктатор и цезар. Во областите населени со грчко население управните работи се 
обавувани на грчки јазик, ама највисоките положби во државата и најголемите фе-
удални добра им се доделувани, ипак, на Србите, особено на членовите на Душа-
новото семејство и неговите војсководачи. Со овој Душановата држава добила го-
лема снага за понатамошно ширење, ама во неа се создадени со тоа и основи за по-
доцнежна феудална распарченост. Царот Душан го пресекла смртта 1355. година во 
тренот кога бил на врвот на моќта и кога пристапувал на извршување на своите 
планови да ја одбрани Европа од турската наезда“. (Цар врз две патријаршии, Р.И.) 

Се говори не за етнички туку црковни народи на Пеќка и Цариградска црква 
Се истакна: „средновековен српски јазик“. Таков бил само македонскиот 

тн.старословенски јазик. За него Русите пишат руски, а Бугарите бугарски. Токму 
затоа Русите,Србите и Бугарите биле само македонски народи.Следи никако инаку. 

Кај Душан царски јазик бил коине. Ама никаде коине не бил народен јазик. 
„Крај на царството. После смртта на царот Душан со Србија владеел него-

виот син Урош I (1355-1371). Добивајќи во наслество огромно царство, ама и бла-
городништво кое, во неговите создавања, стекнале големи поседи и моќ, Урош I, 
како личност, бил премногу слаб за негово време најголемите великани во земјата 
да не би го исполиле настојето за осамостојување. Неговната врховна власт и цар-
ски легитимитет никој не го оспорувал, сем што неговиот полубрат Симеон (Си-
ниша), во Душаново време е намесник на Епир, го одвоил од царството неговиот 
грчки дел и во Костур се прогласил за ‘цар на Грците, Србите и цела Албанија’. Ца-
рот Урош I умрел во годината кога Србија доживеала прв голем пораз во сукобот 
со Османлиите. Како тој не оставил непосреден наследник, а Србија ја дочекала 
турската наезда уште повеќе поделена, и народното предание и научната историо-
графија подлегла на неточни впечатоци за распаѓање на Душановата држава после 
неговата смрт. Всушност, српската држава доспеала во една од оние кризи, обеле-
жени со слабење на централната власт, која често била својствена на сите среднове-
ковни држави. Нејзиниот трагичен крај е преодреден на чинителот што таа криза се 
подударала со најголемата плима во историјата на турските освојувања. Ама, и по-
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крај тоа, ‘светата лоза Немањиќи’ останала историски чинител на кој се надоврзале 
сите подоцнежни покушаи да се обнови српската држава“. (Цар на области, Р.И.)  

Српската држава бил само откината тн.византиска. Следи таа се распаднала. 
„Меѓу Душановите великани кои, после неговата смрт, најповеќе се иста-

кнале како господари на големи области, а својата политика секогаш не ја всо-
гласувале со интерсите на царството како целина, треба да се споменат три браќа 
Балшиќи во Зета, кои својот посед го прошириле на југ на Бојана; кнезот Војислав 
Војиновиќ, кој стекнал превласт на подрачјето измеѓу Косово и Приморјето; Вука-
шин Мрњавчевиќ, кој, како господар на Прилеп и земјите западно од Вардар, 1366. 
година го зел називот ‘крал на Србите и Грците’; деспотот Углеша, Вукашиновиот 
брат, на кого му припаѓала областа околу градовите Сер и Драма; браќа Дејановиќ 
од источна Македонија. Посебно треба да се споменат кнезот Лазар Хребљановиќ, 
кој се појавил во средишните српски области, во новобрскиот крај богат со руда, и 
кој после смртта на царот Урош се истакнал со напорите да го зачува единството на 
Србија со собирање на другите великани околу себе и зголемување на својата тери-
торија. Меѓу овие велможи понекогаш доаѓало до сукоби кои се претвориле во 
војни. Балшиќи, како сојузници на Дубровник,војувале против Војислав Војиновиќ, 
а кнезот Лазар, во сојуз со босанскиот крал Тврдко, го уништил Никола Алтомано-
виќ, наследникот на Војислав Војиновиќ, и на својата област ги припоил ужичкиот 
и рудничкиот крај. Носител на феудална анархија и безобѕирен во личните постап-
ки, Никола Алтомановиќ е ослепен наскоро после погубувањето на браќата Мрња-
чевиќ во војна против Турците 1373. година. Во тој тренуток царот Урош веќе бил 
мртов.После овие настани, великаните меѓусебно во знатна мера се смириле,а како 
прва личност се истакнал кнезот Лазар. Наскоро, тој својата власт ја протегнал на 
северозападна Србија и целото Поморавје. Подрачјето Косово и Полимље во свои 
раце ги држел неговиот зет Вук Бранковиќ, со кој бил во пријателски односи и кој 
спрема својот таст, согласно на феудалната хиерархија, во извесна мера имал под-
редена положба. Напорите на кнезот Лазар воделе со постепено обновување на др-
жавното единство, средување на односите меѓу благородништвото во смисол на по-
ново сврстување спрема меѓусебната поврзаност и углед“.(Посрбени личности,Р.И) 

Се истакна: “Вукашин Мрњавчевиќ, кој, како господар на Прилеп и земјите 
западно од Вардар, 1366. година го зел називот ‘крал на Србите и Грците’; деспотот 
Углеша, Вукашиновиот брат, на кого му припаѓала областа околу градовите Сер и 
Драма; браќа Дејановиќ од источна Македонија“. Следи крал на Србите на Пеќка 
црква, крал на Грците на Цариградска црква и Крали Марко крал на Булгарите како 
припаник на Охридската црква. Па никогаш немало етнички народи, само црковни. 

„Турците-Османлии го завзеле првото упориште на европско тло 1352. годи-
на, а до 1365. година нивната територија во Европа толку се зголемила, да султанот 
Мурат можел тие години да ја пренесе својата престолнина од Бруса во Едрење. 
Прв голем отпор на турската наезда пружиле, со заеднички снаги, браќата Мрн-
чевиќ, кралот Вукашин и деспот Углеша, и тоа после залудните настојувања, про-
тив источните завојувачи, да се образува поширок сојуз на држави на чело со Срби-
ја и Византија. Тоа бил прв голем воен сукоб измеѓу христијанска Европа и Турци-
те. До битка дошло 1371. година на реката Марица кај  Черномен. Вукашин и Угле-
ша изгубиле живот и голем дел на војската од неопрезноста, оти на непријателот 
му дозволиле неочекувано да ги нападнат. После оваа победа султанот се задовол-
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ил со српските великани во Македонија.Вукашиновиот син крали Марко, познат во 
народното предание како Марко Кралевиќ, и на браќата Дејановиќ, им наметна  
вазалска зависност. После привремената грчка власт, тие на своето царство непо-
средно му ги придружиле областите на деспотот Углеша. Со тоа Турците го нагове-
стиле својот систем запоседнување на земјите и припремање на понатамошни осво-
јувачки војни: територијата на своето царство ја проширувале до мери кои им до-
зволувале на нивните војни, административни и бројната можност, и толку тие те-
ритории им биле потребни за создавање нанови војни упоришта;соседните области, 
во кои се чуствувала нивната победа, се претворувале во вазални подрачја откаде 
добивале војна помош и годишен данок и кои ги држеле под стална контрола; свои-
те вазали ги уништувале во случај кога во следните војни би донеле нови земји и 
им се овозможувало поместување на границите. Турците нарочито настојувале во 
своите раце, до што најоддалечени точки, ги задршат патиштата и по ним да оста-
ват снажна војна посада, оти тоа им ги олеснувале плачашките походи во соседните 
земји како припрема за понатамошни овојувања“. 

Место Вукашин бил Волкашин, затоашто во Македонија не се употребува-л 
Вукаш-ин туку Волкаш-ин. Исто така, не Кралевиќ Марко туку само Крали Марко. 
Во Македонија имало презиме со завршеток -ич, а никогаш до Вук Карачиќ со -иќ. 

„После битката на Марица (1371) Турците подолго низ години ги ограничу-
вале своите воини акции против Србија на повремени плачкаши упади кои, во по-
едини случаеви, завршувале со нивни пораз (битка кај Плочник 1386), ама преди-
звикале голем страв и поместување на населението. До одсудна битка, која се оди-
грала на Косово поле 15. јуни 1389. година, средишна личност на Србија постанал 
кнезот Лазар Хребљновиќ: нему му дошло за рака во меѓусобиците на династите и 
феудалците да соберат знатен дел на српски земји и за себе да поврзат приметен 
број господари на поедини области и великани. За конечен обрачун со Турците 
кнезот Лазар се припремал и со дипломатски војни мери. Ја обезбедил неутрално-
ста на угарскиот крал Жигмунд, а војни појачувања му испратиле, тргнувајќи и са-
мите во битката, најистакнатите соседи великани, господарот на Косово поле Вук 
Бранковиќ, Влатко Вукотиќ од Хума и други. Оти, султанот Мурад I се движел на 
Србија собирајќи ги сите свои снаги, со своите вазали и свои два сина, Јакуб и Баја-
зид. Спрема сите историски сведоштва, и современи и традиционални, Мурат I под 
неговиот шатор го убил српскиот властелин Милош Обилиќ (првобитно забележан 
како Милош Кобили), осумничен за издајство. Првата вест за битката, која стигна-
ла во Босна, Далмација и Италија, се говорело за српската победа или за несреќни-
от исход на битката, и тие вести се едини во чија веродостојност, поради нивното 
потекло, не би требало да се сумња. Подоцните вести, кои со мах од традицио-
налните исходишта, и кои се даваат да се најдат кај турските, византиските, срп-
ските и западните писатели, согласно говорат за српското погубување, со посте-
пено вплетување на легенда за издајството на Вук Бранковиќ, зетот на кнезот Лазар 
и еден од најмоќните великани. Овие вести, поготово турски, се примени како ве-
родостојно обавестување за битката поради тоа што нејзини последици биле по 
Србија навистина поразувачки. Спрема сé, битката на Косово поле предизвикала за 
Србите кобни последици поради што во неа, без обѕир на исходот, изгинал толкав 
број на војници, на чело на благородништвото, да тое не можело да се надохнади. 
Покрај тоа, во битката е убиен и кнезот Лазар, оној кој до тогаш најповеќе работел 
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на единство на земјата, така да неговото нестанување морало да доведе до ново по-
метување меѓу преживеаното српско благородништво. На друга страна, остатоци-
те на турската војска се повлекле во своите средишни области на чело со царевиќ 
Бајазид, кој го превзел престолот. За разлика од Србите, Турците се вратиле во об-
ластите каде располагале со снажни извори на човечки потенцијал, така да брзо 
можеле да ја обноват својата војска“.  

Следи „Мурат го убил еден Трибал“.Значи, без српски народ, нити Словени. 
„Деспотовина. Во годините после косовската битка, вдовицата на кнезот 

Лазар Милица, која управувала со земјата во име на малолетниот син Стефан Ла-
заревиќ, ја прифатила вазалната положба, со тоа Србија на Турција и дава годишен 
трибут и војна помош. На Бајазид I му се потчинил и Вук Бранковиќ, на кого Тур-
ците, 1392, му го одзеле Скопје, а во градовите на патот за Босна оставиле свои во-
јни посади. Турците, потоа, ги усмериле своите освојувања спрема Дунав: 1393. ја 
освоиле Трновската Бугарија; 1395. Бајазид I ја изгубил битката на Ровина против 
влашкиот војвода , и во таа битка, како негов вазал погинал и Марко Кралевиќ; ама, 
веќе следната, 1396. година, Турците се кај Никополе однеле победа над угарскиот 
крал Жигмунд кој тргнал во крстоносен поход подржан од голем број западни ви-
тези. Во битките на Дунав учествувал на турска страна, како султанов вазал, и кне-
зот Стефан Лазаревиќ со српската војска.Завземајќи ги, после Трновската, и Видин-
ската Бугарија, како и областите на Дејановиќи, Турците можеле да се припремаат 
за нови походи, со кои би ја обезбедиле својата превласт на Балканот. Ама, 1404, во 
Мала Азија провалил големиот многолски освојувач Тамерлан (Тимур-хан), и во 
битката кај Ангора го поразил и заробил Бајазид I, а Турција останала во состојба 
на полна феудална анархија.Во битката кај Ангора учествувал и Стефан Лазаревиќ. 
Враќајќи се во Србија, тој во Цариград, од византискиот цар, добил титула деспот, 
прва после царската, со што Србија од кнежество се воздиигнала на ранг деспото-
вина.Со Бајазидовата катастрофа,Стефан Лазаревиќ се ослободил од вазалската по-
ложба спрема Турција. 

Повратувањето на деспотот Стефан во Србија означило нов почеток на неј-
зината обнова, нејзиното стопанско и културно јачање. Најдувајќи се измеѓу два 
моќни соседи Угарија и Турција, од кои еден ја обновувал снагата да го потисни 
другиот освојувач, додека кај Османлиите беснела граѓанска војна, започната изме-
ѓу султановите синови, деспотот Стефан и се приклонил на Угарија и од нејзиниот 
крал Жигмумд ги добил Мачва и Белград, а потоа Сребреница во Босна и голем по-
сед во Угарија. Оваа поврзаност е воспоставена на тој начин што деспотот Стефан 
го сметал за вазал на оние поседи кои ги добил од угарскиот крал. Ама, власта на 
деспотот Стефан била загрозена со истапувањето на неговите сестриќи, синови на 
Вук Бранковиќ, на прво место Ѓурѓе Бранковиќ, кои се вплетувале во сукоби во Ту-
рција и ги користеле против својот вујко. Од оваа несредена состојба Србија, на 
крај, излегла на начин кој за неа бил кобен. Деспот Стефан се измирил со Ѓурѓе Бр-
анковиќ и го подржал султанот Мурат II да ја зачврсти својата власт и во Турција 
да заведе мир. Под условот поново да ја прифати вазалната положба, султанот по-
долго време го оставил деспотот Стефан на мир. Ама, Турција се извукла од ра-
сулот, и тоа бил основен узрок подоцна уништувањето на Србија. 

Деспотот Стефан владеел на начин кој претскажувал појава на монархија на 
апсолутисти во модерната историја. Располагајќи со големи приходи од рударство-
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то, извозот и земојоделски производи, ковање на пари и царина, тој бил во можност 
да воведе селска војска и во голема мерка да го смали влијанието на непокорните 
властели. Државната управа е централизирана. Преку добро организиран и разгра-
ден управен апарат деспотот во своите раце ја држел готово цела власт, а преку 
локалните органи обезбедувал спроведување на својата волја. Со тоа учеството на 
властелите во власта вомногу е смалена, а се сведени и имунитетски права на мана-
стирските властелинства. Во рацете на деспотот, кој самиот бил мошне образован 
човек, писател и песник, Србија доживеала и голема културна обнова; таа поста-
нала и стечиште. Во време на деспотот Стефан Београд конечно постанал српска 
престолнина. Деспотот во неа изградил снажен систем на утврдувања, подигнал цр-
ква и го пренел дворот, а се погрижил и за неговиот стопански успон. 

Деспот Стефан го наследил неговиот сестриќ, деспот Ѓураѓ Бранковиќ (1427 
-1456). Спрема пораните споразуми, кои деспотот Стефан ги склопил во Тати, него-
виот наследник бил должен на угарскиот крал да му ги врати Мачва, Белград и гра-
дот Голубац на Дунав. Доаѓањето на власт деспотот Ѓурѓа Бранковиќ, една од нај-
трагичните лилности на српската историја, протекол во знак на обновување на тур-
ската наезда. Турците веќе би запоседнале Ниш и Крушевац на југ, а заповедникот 
на Голубац сам им го предал градот. Деспотот Ѓураѓ ги примирил Турците со обно-
вување на вазалските односи. Ама, тој останал приклештен измеѓу две моќни сосе-
ди, оти и еден и друг ги запоседнале најважните гранични тврдини и поаѓачки точ-
ки за продор во Србија. Поради тоа деспот Ѓураѓ мошне брзо го изградил Смедеро-
во, на Дунав, како една од најважните средновековни тврдини и свое престолно ме-
сто. Смедерево допринело на отпорноста на Србија, ама во знатна мерка ја исцрпи-
ле нејзините снаги и го заморил народот кој го градел кулукувајќи. Пред големиот 
и добро припремен турски напад деспот Ѓураѓ се склонил во Унгарија, во тоа време 
средиште на сите европски крстоносни акции против исламските освојувачи. Хри-
стијанската војска во која учествувал и деспотот Ѓураѓ со српските одреди, ја водел 
ерделскиот благородник Јован Хунјади. Еден од крстоносните напади најпосле, 
1443. се завршил со делимичен успех. Со примирјето во Едрење султанот приста-
нал на обнова на деспотовината. Во границите поново обновената Србија се нашле 
и клучните градови Крушевац и Голубац. Во меѓувремено, Млечаните ги завзеле 
градовите на затското приморје кои дотогаш биле во состав на српската држава. Во 
Белград се задржала угарската посада. (Хунјади=Хунијади=хуни јад и, Р.И.) 

Бидејќи ја воспоставил својата власт во Србија, деспот Ѓураѓ Бранковиќ се 
устручувал од понатамошни пристапувања на крстоносни сојузи и војни интервен-
ции против Турција. Собирајќи ја околу себе витешката војска на разни земји, кои 
им стигнувале во помош на повик на папата, Угрите два пати движеле големи по-
ходи против Турците, и двата пати доживела пораз: 1444. кај Варна и 1448. година 
на Косово поле. Поради ваквата деспотска политика Турците неговата држава ја 
оставиле на мир десет години, ама таа за тоа време била принудена да војува на др-
уга страна. Во летото 1444. година деспотот ја обновил својата држава со изузеток 
на приморските градови кои пред тоа ги запоседнала млетачката војска. Операции-
те на деспотската војска во овој крај биле олеснати со востанијата на народот на 
подрачје Котор, во грбаљската и Поштровци, кои 1448. година се заколнале дека 
‘порадо ќе умрат отколку да се покорат’. После четири години, војувањето се завр-
шило со успех на Млечаните кои ги задржале градовите и ги покриле селаните. Тие 
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во оваа војна нашле сојузник во властелинот Стефан Црнојевиќ, кој се одрекол од 
покорност на деспотот како свој господар и ги подржувал Млечаните. Во тоа време 
Зета веќе се нарекува Црна Гора. 

Турските походи спрема север се обновени од тренот кога султан Мехмед II 
(1451-1480), кој со разлог добил атрибут Освојувач, после долга опсада 1453, го за-
взел Цариград и со тоа ја завршил историјата на Византиското Царство, долга илја-
ди години. Прв поход султанот Мехмед II против Србија е зауставен заблагодару-
вајќи на херојскиот отпор на две мали српски војски кои ќе му се спротистават на 
Ситница и во Дубочица, под команда на Никола Скобаљиќ, 1454. година. Султанот 
морал да доведе појачување, а Србија ја подржувала угарската војска под команда 
на Јован Хунјади, така да војната година се завршила со осујетувањето на турскиот 
план за воспоставување позиција во деспотовината. Султанот го обновил војување-
то веќе следната 1455. година со напад на рударскиот град Ново Брдо. Опсадата тр-
аела четириесет дена, и султанот го запоседнал градот тек после даденото обеќава-
ње дека ќе го поштеди неговото население. Спротивно на тоа, еден од жителите е 
одведен на робија, а друг е погубен. Султанот го обновил војувањето против Срби-
ја 1456. година и покрај склопениот мир. Тргнувајќи со големи снаги, тој најпрво 
покушал да го освои Смедерево, а потоа готово сета војска ја усредсредил на опса-
дата на Белград. Таа година Белград широко во Европа навистина е сфатен како ба-
стион на христијанството: покрај редовната посада, градот го бранеле многубројни 
крстоносници од разни земји,а во помош му притекнувала и речната флота на угар-
скиот крал, а во која веќе тогаш учествувале знатен број српски шајкачи. Султанот 
ја напупштил опсадата и се повлекол од Србија, а славата на Белград како тврд гр-
ад кој го брани западниот свет се пренала и во најоддалечените краишта на конти-
нентот. Турското повлекување од Србија би значело и олеснување да истата година 
не умреле деспот Ѓураѓ Бранковиќ и Јован Хунјади, кои во последните децении 
најповеќе работеле на одбрана од Турците. 

Србија конечна паднала под Турците се предавањето на Смедерово, 20. јуни 
1459. година. Пред тоа деспот Лазар, син и наследник на Ѓурѓа Бранковиќ, на поче-
токот на 1457. година склопил со султанот мир, ама во земјата настанал расцеп из-
меѓу две политички струји, една наклонета на соработка со Турците, а другата со 
преговори со Угарие. Последното покушување да се спречи турското освојување 
бил во тренот на обединување на Србија и Босна, кога Стефан Томашевиќ, син на 
босанскиот крал, дошол во Смедерево и со венчањето со внуката на деспотот Ѓу-
раѓ, го превзел називот деспот. Ама тој не можел да му одоли на турскиот прити-
сок.  

Веќе од првите турски продори кон Дунав, на почетокот на XV век, дошло 
до преселување на Србите во Подуавјето, на поседите на угарскиот крал и на под-
рачјата кои деспотот Стефан Лазаревиќ од него ги добил како свој феуд. Поради 
све почести турски наезди, Србите во Срем, Бачка и, особено во Банат, се преселу-
вале во све поголеми групи, така да во текот на XV век овие региони во многу го 
измениле својот етнички карактер. Со овие доселувања со мах е проверувана гра-
ничарската служба, која ги поврзувала за систем на погранични утврдувања и за 
дунавската флота, составена од одделенија на помали бродови, шајки. Србите во 
Угарија како војници добиле големо значење со тоа што, со селското население, 
пребегнувало и благородништвото, на кое угарските кралеви му ја признавало ти-
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тулата и му доделувало нови поседи. Во тренутците на падот на династијата, покрај 
нови групи доселеници и поголем број благородништво, во Угарија побегнале и по-
томците на деспотот Ѓураѓ Бранковиќ. На Ѓуреѓевиот внук, Вук Гргуровиќ, угар-
скиот крал му ја признал деспотската титула под услов да ги брани јужните грани-
ци на кралството и продорите преку Сава и Дунав да покуша да ги потисне Турци-
те од Босна и Србија. Запаметен во народната традиција како Змај Огњени Вук, но-
виот деспот навистина се истакнал во походите на српската териоторија под турска 
власт и со учеството при прилика на превземање на Шабац, 1476. година. На тој на-
вистина необичен начин и под несекојдневни услови, српската деспотовина го про-
должила својот живот во рамките на една туѓа држава. Таа се најдувала во рацете 
на семејството Бранковиќ све до нивното изумирање (1502), а тогаш називот деспот 
е пренесен на семејството Бериславиќ и, најпосле, на властелот Бакиќ. Последен 
српски деспот бил Павле Бакиќ, кој погинал 1537. година“. (Само Огнени, Р.И.) 

Римската Империја имала свои граници. Тие биле на реката Дунав... и на Ра-
јна. Следи во неа живееле Римјани (Ромеи) и вон неа, северно од реката Дунав... и 
источно од реката Рајна, само Варвари.Токму затоа тие говореле само варварски ја-
зик. Ова говори тој бил народен, а не службен како во Империјата латински, а по-
тоа и коине. Ваварски јазик бил пелазгиски=тн.словенски,на кого говорел Платон... 

Следи западно од реката Рајна била Галија која бил под управа на Рим,а ист-
очно од реката Рајна била Германија. Германија била само склавинска земја, во ко-
ја се говорело само склавински јазик, кој бил варварски=пелазгиски=тн.словенски: 
таа 100% била склавинска и до денес во неа уште опстоиле неодродени Склавини. 

За да се потврди за склавинска Германија, Франките преведувале од латин-
ски на склавински јазик, а Отон I со Самуил и еден негов брат говорел склавински. 

Со ова се потврдува дека поимот Словени станал политички во 19 и 20 век. 
Ова било повод да се говори за тн.словенски и тн.не-словенски народи. 
Токму затоа во ....Романија, Унгарија...Германија...имало само тн.Словени. 
„Потрајувајќи неколку децении, српската деспотовина во Подунавјето била 

од големо значење за идната положба и историската традиција на српскиот народ. 
Србите во јужна Угарија се зачврстиле како слободни селани или како жители кои 
непрестално настојуваат за војнички позив како, во нахнада за него, би се ослобо-
диле од кметската потчинетост. На таа основа, Србите, после пропаста на Угарско-
то Кралство, преминале во војна служба на Турција и ја припремиле традционална-
та основа на правното значење нивните сонародници, кои во Панонија поново по-
чнале да се населуваат на крајот на XVIII век, захтеваат посебна положба на слобо-
дни војници и граничари. Српската деспотовина во Подунавјето значело и продол-
жување на политичката и државната свест.Во големата пометна која тука настанала 
после поразот на угарската војска кај Мохача 1526. година Србите се нашле измеѓу 
Турците, ерделскиот војвода Јован Запоље, кој ја превзел унгарската круна, и Хабс-
бурговците, кои со Запоље се спореле околу истото наследство. Ама, без обѕир на 
кого пристапувале, тие се јавувале како самостоен чинител и стално го покажувале 
настојувањето да ја ојачаат својата независност. 

Тогаш меѓу Србите се појавил и Јован Ненад ‘Црн Човек’, кој ја проповеду-
вал светата војна против Турците и кога неговите приврзаници, со мах селани, го 
прогласиле за цар. До 1527. година Јован Ненад околу себе насобрал војска позна-
тна од онаа со која располагал Јован Запоља и Фердинанд Хабсбуршки,околу 15000 
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луѓе. Под негова власт се најдуваат делови на Бачка и Банат, а неговото седиште, 
каде се опкружил со владетелската церемонија и раскош, била Суботица. Уз све 
тоа, Јован Ненад не се снашол во граѓанската војна измеѓу Запоље и Хабсбурго-
вците, оти, одфрлувајќи ја соработката со еден, невнимателно му пристапил на дру-
гиот, и со тоа се вплел во сукоб кој непосредно го изложил на војна интервенција, 
со замки и интриги. Селската војска на Јован Ненад во почетокот ги поразила од-
редите на унгарските феудалци, а потоа почнала да се осипува поради непоуздана-
та политика на својот цар, кој све повеќе влегувал во пресметки измеѓу заведените 
баштинки на угарското кралство. Црниот Човек смртно е ранет во близина на Су-
ботица, а неговата војска се расула, ама традициите за воспоставување на извесни 
облици на државниот живот меѓу Србите во Подунавјето со тоа не се угасиле. На 
средината на шеесетите години на XVI век во Срем се прогласил за цар извесен Па-
вле кој својот предлог на Портата да се воспостави српско војводство слично на 
Влашка и Молдавија го платил со главата“. (Само Јован Ненад, Р.И.) 

На истата стр. 365 е за Босна XII-XV век, а на стр. 367 Појава на Црна Гора: 
„Црнојевиќи. После смртта на Душан (1355), кога во српската држава дошло 

до слабење на централната власт, во Зета се истакнало семејството Балшиќи, кое го 
оновал малиот зетски благородник Балша и кое го претставувале три Балшини си-
на: Страцимир, Ѓураѓ и Балша II. Веќе во време на царот Урош и Балшиќи против 
своите соседи воделе феудални војни во настојување да го прошират својот посед. 
Во овие меѓусебици тие своето подрачје го зголемиле спрема југ, до Бојана, а поку-
шувале да го земат и Котор, кој ја признавал власта на царот Урош. 

Во Зета, напоредо со Балшиќите, се истакнало уште едно властелско семеј-
ство. Тоа биле Црнојевиќи кои прв пат се споменуваат 1331. година како господари 
на потоњата катунска нахија. Радиќ Црнојевиќ, како властелин во Горна Зета, се 
одметнал од Балшиќи, господари на Зета. Уз подршка на босанскиот крал Тврдко I, 
Црнојевиќи ја наставиле борбата со Балшиќите за свое потполно осамостојување во 
Горна Зета, и таа борба се наставила све до 1421, кога умрел Балша III, последниот 
Балшиќ. Во време на успонот Црнојевиќи, 1453. во уговор со деспотот Ѓурѓа со 
Млечаните се споменува назив Црна Гора, место на дотогашното име Зета. 

На средината на XV век Стефан Црнојевиќ (1426-1465) во војната измеѓу 
Ѓурѓа Бранковиќ и Млечаните, која се водела околу приморските градови, се при-
клонил на непријателите на Деспотовината, а 1455. година млетачката власт, за-
едно со него, ја признале и други зетски властели. Стефан Црнојевиќ понел назив 
војвода на Зета, Млечаните пристанале на услов зетското благородништво да не се 
одрекне од старите повластици, а све е направено во уверување дека под заштита 
на Господарица на Јадранско море, како се нарекувала Млетачката Република, да 
се заустави турската наезда. Стефанова жена била Марија сестра на Скендер- бег 
Кастриот, господар на Албанија. 

Стефановиот син и наследник Иван Црнојевиќ (1465-1490) имал снага да се 
одржи на својата татковина додека Турците војувале против млетачките приморски 
градови и против Скендер-бег во Албанија. Тој во почетокот покушувал да се оса-
мостали од Млечаните како свои трговски господари, ама пред турската опасност 
поново ја прифатил нивната заштита им и помогнувал во одбрана на градовите. По-
ради тоа добил назив на млетачки благородник. Ама, и покрај отпорот на кои наи-
шле, Турците го завзеле Жабљак, престолнина на Црнојевиќи, а Иван бил принуден 
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да пребегне во Италија (1479). Иван Црнојевиќ се вратил во Црна Гора, ја воспо-
ставил својата власт и почнал да им пружа отпор на Турците кога Османлиското 
Царство, после смртта на Мехмед II 1481, дошло до немири предизвикани со борба 
околу наследството на престолот. Во неможност да го издржи турскиот притисок, 
Иван Црнојевиќ го прифатил вазалскиот однос спрема султанот, и овој за некое 
време, спрема веќе утврден систем на турските освојувања, Црна Гора ја оставил на 
мир. Иван Црнојевиќ ја пренел својата престолнина на Цетиње, иден духовен и по-
литички центар на Црна Гора. Цетинскиот манастир, кој 1484. го подигнал Иван 
Црнојевиќ, постанал седиште на зетската митрполија и, со време, упориште на тео-
кратската власт и државна еманципација. Иван имал три сина: Ѓурѓа, Стефан и Ста-
ниша, кога, постанувајќи турски вазал 1481, морал да го испрати во Цариград. Тука 
Станиша го примил исламот и се нарекол Скендер-бег. 

Ивановиот наследник Ѓураѓ Црнојевиќ (1490-1496) основал, 1493, на Обод, 
кај Ријека Црнојевиќа, прва српска печатница, која потоа е преместена во цетин-
скиот манастир.Прв печатар бил монах Макарија, а прва печатена книга била Окто-
их првогласник и Псалтир (1494). Уз тоа време малата Црна Гора била од оние со-
сем ретки области која Турците уште не ја запседнале, иако ги освоиле готово сите 
балкански земји. Ѓурѓе уште бил млетачки зет, оти бил оженет со Јелисавета, ќерка 
на благородникот Ериц. Спрема народното предание, Јелисавета предизвикала сму-
тња измеѓу браќата Ѓурѓа и Стефан. Скадарскиот санџак Фируз-бег и Стефан го оп-
тужиле Ѓурѓа поради врската со христијанските владетели,посебно со францускиот 
крал Шарл VIII, поради што тој морал да се склони кај Млетките. Ѓурѓа го насле-
дил братот Стефан (1496-1498), кога Турците набрзо го фатиле и го засужниле. Ко-
га 1498, дошло до војна измеѓу Турците и Млетците, Ѓурад се вратил во Црна Гора 
и покушал со востание, а потоа уз помош на Турците, да ја обнови својата власт. 
Ама, скадарскиот санџакбег го упатил Ѓурѓа во Цариград, откаде е префрлен во 
Анадол. („српска печатница“ на српски=тн.старословенски на Пеќката црква, Р.И.) 

Црна Гора 1490. година е припоена на Скадарскиот санџак. Ѓураѓ во Анадол 
добил добра на уживање и, према некои вести, преминал во ислам. Некое време, 
1514-1512, со Црна Гора управувал Скендер-бег Црнојевиќ, трет син Иванов, во 
ранг на санџакбег. Во Скендер-бегово време Црна Гора, поради својата поданичка 
положба, е прогласена за филуриџиска област: Црногорците биле ослободени од 
феудални давачки. Едино се плаќало 55 аспри (акчи) по домаќинство на државната 
благајна. Оваа повластена положба, како и Скендер-бегова политика, е ослонета на 
феудалните обичаји на српскиот среден век и традицијата на Црнојевиќи значела 
снажна основа на понатамошна еманципација на Црна Гора“. 

На стр. 353, во делот за Југословенски народи во Средниот век,се почнува со 
Јужни Словени: „Зад све тоа, словенско името прв пат се споменува во облик Скла-
винои тек во VI век“ и тоа „во допир со Византијците“. То се однесува за Балканот. 
Следи на стр. 355 за Константин и Методиј, како и поднаслов „Држави IX-XI век. 
Хрватска за време на народните владетели. Прв панонско-хрватски кнез, Војномир 
се споменува 797, се текот на војната на Карло Велики против Аварите...“. На стр. 
357 се говори за „Први векови на српски држави“ во IX век. Следна страна „Маке-
донска држава“ со Цар Самуил.Па стр. 359 „Држава на Немањиќи“, стр. 365 „Босна 
XII-XV век“, стр. 367 „Појава на Црна Гора“, стр.368 „Хрватска XII-XVI век“ и стр. 
371 „Словенечки земји X-XV век“. Следи заклучокот имало тн.словенски народи 
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само од VI век, а Склавини биле и во Албанија. Сé што било на Балканот, за владе-
телите, тие биле само со крстоносните војни.Значи, сé пред тоа било тн.византиско. 

Токму затоа ништо немало албанско, тоа било само бригиско и македонско. 
Стр. 458: „Посебност на турскиот режим ипак не може во потполност да се 

сфати без разјаснување институцијата аџамиоглани. Тоа биле дечина и младинци 
кои се насобирале во европските провинции, најчесто меѓу христијаните, и кои би-
ле најснажни и најбистри меѓу своите вршнаци, ако е можно со благородно поте-
кло:знатно помалку аџамиогланите потекнувале од редовите на заробеници. Воспи-
тани и образувани во посебни сараји, во Цариград и Едрење, овие младинци се упа-
тувани кај турските селани во Анадол да го научат јазикот и да го заборават поте-
клото. Мнозина поминувале низ војничка обука, подесени така да од нив да се соз-
даде јаничарска стојечка војска“.(Јаничар=јаницар=јани цар:Јани=Јован=Јоан, Р.И.) 

Следи Турците продолжиле да бидат само исламизирани христијани. 
„Младинците кои би покажале изузетна телесни и духовни својства поста-

нувале царски пажеви или се доделувани во придружба на највисоките државни 
функционери. Све тоа траело долго низ години, доволно аџамиогланите да научат 
покрај турски, арапски и персиски јазик, темелито да се воспитаат во исламот и 
упатат во воините вештини. Ако се истакнат во учењето, вежбањето и почетните 
служби на дворот, пред ним можело да се отвори блистава кариера која еден ден 
можда ќе се круниса со стекнување на звање на голем везир. А како све тоа зависе-
ло од султанот и оние потекла и закони кои владееле во Турција, овие младинци 
постанувале најприврзани робови на својот господар и носители на моќта на него-
вата држава. Султанот им овозможувал да се прослават, да стекнат голем углед и 
задобијат неслутени богатства,а тие му возвраќале со најголема оданост и со редов-
но залагање за големината и сјајот на Турција. Ама нивната моќ и слава биле поми-
нливи, оти сé и најголемиот дел на нивниот иметок, нестанувал заедно со ним, без 
обѕир дали завршувале со природна смрт или султанот ги казнувал со смицање. 
Овие големодостојници често оставале свои потомци кои доспевале до висока по-
ложба и углед, ама во Турција биле стално присутни мери да не се дозволи зачвр-
стување на овие семејства, нивната економска стабилност и општествено воздига-
ње до појава на семеен аристократизам. Нивното влијание полесно се ширело по 
провинциите, каде нивните роднини или земјаци, бидејќи по поминале низ школи 
на аџамиоглани, би добивале повисоки звања, основале семејство, настојувале да го 
зачуваат имотот и постепено се претворувале во провинциска аристократија, повр-
зана со својата земја и народот. Во текот на XVI век најголема превласт во Турција 
задобиле големодостојуниците и високи функционери кои биле од јужнословенско 
потекло. Меѓу ним најистакнат бил Мехмед- паша Соколовиќ, кој изузетно долго 
се задржал на положба на голем везир (1565-1579) и кој со својата појава означувал 
врв на Турското Царство. После турски, српски јазик бил втор службен јазик на 
Портата, со посебна канцеларија“. (Српски бил само тн.старословенски назик, Р.И.) 

Се истакна: „турски, арапски и персиски јазик“. Само турски Османов јазик- 
во новоперсиски внесени турски=монголски зборови:без турски народ со свој јазик 

„Во рамки на турскиот државен систем и во зависност од положбата на по-
корениот народ дошло до 1557. година до обновување на работата на Пеќката па-
тријаршија.Губитокот на државната независност тешко ја погодило српската црква, 
која во средниот век своите интереси не ги одвојувала од интересите на државата 
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Неманиќи. Институцијата на пеќкиот патријарх, како поглавар на српската црква, 
нестанало, а целата црквена организација доспеала во криза со зафаќање на нови 
области, на север и на запад, со српското население и настојувањето на Охридската 
архиепископија, која Турците ја признале, да ја подвласти српската црква.Бројот на 
свештенства, особено високото, видно е смалено, некои владички столици се ис-
празнети, а во некои краишта се чуствувало потреба на основање на нови црквени 
средишта. Покрај тоа, со времето морало да се утврди дека кај народот, кој се по-
кренал од своите жупи, кој многу се селел, и све самостојно војувал, дошло до опа-
ѓање на верувања, оживување на поедини пагански култови или преминување во 
ислам и католицизам. Ослонец останал во манастирите, расеани широко низ срп-
ските земји и подигнати на нови места (нпр. Фрушка гора). Во обновување на срп-
ското православие се чини дека знатна улога имал и манастирот Хиландер на Света 
гора, каде покрај останатите, некое време провел и Макарије Соколовиќ, прв па-
тријарх  на обновената Пеќка патријаршија. За Макарија Соколовиќ се знае дека од 
Хиландер отишол во Цариград, каде одржувал врска со тамошниот патријаршија и 
со својот роднина, везирот Мехмед Соколовиќ. Од друга страна, Мехмед-паша во 
Цариград бил непосредно поврзан со грчкиот патрицијат и Цариградската патри-
јаршија, а оваа веќе тогаш стоела во врска со движењето на реформа во Германија. 
Заблагодарувајќи на Мехмед-пашиното залагање, султанот Сулејман му издал на 
Соколовиќ берат за обнова на работата на Пеќката патријаршија 1557. година. Со 
тоа српската црква доспеала во вазален однос спрема султанот, со што се создадени 
основи на само на црковната реорганизација и верската обнова во Србија туку и во-
споставување теократска власт на пеќкиот патријарх...“. 

Значи, за време на Латините неканонски се отцепи Пеќката црква од својата 
мајка Охридска архиепископија, а во XVI век истото се повтори- без ништо српско.  

Цариградската патријаршија била под Латините и унијатска, таа не била ка-
нонска. До денес единствена канонска останала само Руската Црква со патријархот. 

Стр. 470: „...Австријците го завзеле Белград 1688. година, со што е отворен 
патот кон средишните области на Турското Царство. 

Австриското освојување на Белград било во годината кога на Запад францу-
скиот крал Луј XIV го започнал својата голема четврта војна, овој пат против Рим-
ско- Германското Царство. Во неприлика да војува на две страни, царот Леополд I 
упатил прогласи на христијаните во Турција обеќавајќи им политички, верски и 
сталешки повластувања ако им се придружат на неговите трупи. Во тие тренови, на 
чело на српскиот народ се истакнале двајца крупни и занимливи личности, патри-
јархот Арсениј III Цронјевич (Чарнојевиќ) и гроф Ѓорѓе Бранковиќ, благородник од 
Ердељ. Мошне активна личност, духовен водач на народот со јако распространети 
врски, песник и патопицец, Арсениј III меѓу сите српски патријарси после обновата 
од 1557. година во најглоема мера ја исполил својата теократска власт и најповеќе 
се истакнал во политичката работа во име на српскиот народ како целина. Тој бил 
блиско поврзан со народите главари, поготово со Ѓорѓе Бранковиќ кого веќе пред 
да избие војната, во Едрење, се посветил за српски деспот, а со католичките прела-
ти на подрачје Србија, особено со Андреја Змајевиќ, барски надбискуп и примас на 
Србија, најпосле разните агенти со Млечаните, виенскиот двор и Русија. Во трено-
вите кога се чинело дека ќе дојде до распаѓање на Турција, Арсениј III покушал да 
најде ослонац во Русија како до српското ослободување не би дошло под окрилја 
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на католичката црква. Ама, после австриското освојување на Белград, тој ја прифа-
тил соработката со царството кое на српскиот народ обеќало повластувања со посе-
бна положба.Заблагодарувајќи,со голем дел, неговото делување, австриските трупи 
продирале низ Србија и однесувале победи во соработка со домашните востаници 
кои во своите акции готово го отворувале патот“. 

Значи, не Црнојевиќ туку Чарнојевиќ. Па тој говор никогаш не бил српски. 
„Политичкото делување на Арсениј III постанало основа на идните српски 

првилегии во Австрија.Настојувањето на Ѓорѓе Бранковиќ воделе кон другчија цел, 
потполна политичка еманципација на Србите во југоисточна Европа. Тврдејќи дека 
води потекло од старите Бранковиќи, со истакнати претензии на титулата ‘деспот 
на Илирик’, Ѓорѓе Бранковиќ стапил во врска со Виена која му го признала поте-
клото и називот гроф, во надеж дека добро ќе му послужи на дигањот на Србите на 
востанието против Турците. Еден од оние луѓе на епохата барок кои биле накло-
нети на политичко маштање, со генеалошки мистификации, ковање на лични пла-
нови без обѕир на реална можност, со потези кои не биле ослободени од пустоло-
вниот, гроф Ѓорѓе Бранковиќ истапил самостојно, и во мај 1689. година,во Оршава, 
упатил проглас на народот на Србија во негово име да се дигнат на востание и под 
него,како деспот,да се обнови државата.Движењето на Ѓорѓе Бранковиќ е посечено, 
оти Австријците на обмана го фатиле и го заточиле во бањата Небо, ама неговата 
идеа продолжила да живее, овој пат на страниците на неговите Хроники. Тоа е 
огромно дело на историографскиот и мемоарскиот карактер кое никогаш не е печа-
тено, ама во текот на XVIII век свесрдно препишувано или користено за пишење на 
други истории на Србите, така да одиграло голема улога во процесот на духовното 
и политичкото ослободување на српскиот народ. 

Освојувајќи го Белград, австриските трупи извршиле брз продор низ Србија 
и тргнале спрема централните области на Турција завземајќи го Скопје, Тетово, Ве-
лес, Штип. Напоредо со тоа, востаниците ги ослободиле поедини градови, меѓу ос-
танатите Ужице и Нов Пазар, или цела обласат, Мачва, источна Србија, Стар Влах, 
делови на Косово и Метохија. Командантот на австриските трупи, генерал Пиколо-
мини, преговарал во Призрен со Арсениј III околу идната положба на српскиот на-
род, претворување на востаничките одреди во регуларни регименти под заповедни-
штво на домашните луѓе и можностите за продорот на австриската војска, преку 
Скадар, до море, со што би дошло до отсекување на турските војни снаги во Босна. 
Тогаш под оружје се најдувале неколку десетина илјади востаници. 

До големо востаничко движење дошло и во Македонија и јужна Србија со 
средиште во Куманово. Ова движење делимично имало и социјален карактер, оти 
во него видна улога играле рударите во областа околу Куманово, Кратово, Качаник 
и Крива Паланка. Турците го запуштиле рударското производство веќе во XV век, 
ама поедини рудници поради ковање на пари и производство на оружје и муниција, 
особено околу Кратово, и понатаму се експлотирани. Положбата на рајата, задол-
жена за работа во рударските јами, се погоршувала напоредо со слабеење на произ-
водството до кое доаѓало след исцрпеност на рудниците. Во краиштата каде немало 
познатни услови да прифатат друго занимање, рајата наставила да плаќа не само 
исти туку и зголемини дажбини.Војните пустошења само допринеле на тешката по-
ложба на народот, така востанието избило со голема снага. На чело на востанието 
се нашол Карпош, кој пред тоа служел во турската војска како мартолос и кој, осло-
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бодувајќи го Куманово, добил од австриската команда назив кумановски кнез. Во-
станиците запоседнале низ градовина доста широко подрачје, и се утврдиле за од-
брана од Турците. 

Во текот на 1689. година дошло, во војна среќа, до големи пресвртници. По-
ложбата голем везир во Турција ја превзел Мустафа Ќуприлиќ, кој вешто го иско-
ристил тренот на општото уверување дека Османовото Царство, ако не ги обнови 
старите врлини, ќе доживее потполн слом. Тој ја преуредил војската, насобрал нови 
парични средства, завел ред во управата и муслиманите во царството поново ги 
надахнал со верско одушевување. Главна цел на турскиот противнапад биле Скопје 
и Косово; преку романските кнежества и Бугарија, стигнале на Балкан и татарските 
трупи, носејќи пустош и ужас. На друга страна, во австрискиот логор, завладеала 
епидемија. Умрел и генералот Пиколомини, и тоа во треновите кога, наредувајќи и 
на својата војска да го запали Скопје, се припремал на повлекување и организиран 
отпор. Австриските трупи и српските востанички одреди биле малкубројни да се 
спротистават на бујиците на турската и татарската војска. На крајот 1689. и по-
четок 1690. година помал дел на турската и татарската војска превзел уништување 
на востаничките упоришта во Македонија, додека главните нивни снаги поразу-
вајќи го еден познатен австриски одред кај Качаник, влегла во Косово, Метохија и 
јужна Србија. Повлекувајќи се, австриските трупи покушале да го заустават тур-
скиот продор, ама во тоа, сем краткотрајно кај Ниш, немале успех. Мустафа Ќу-
прилиќ го освоил Белград и влегол во Срем октомври 1690. година“. 

Според наводот, следи дека Косово со Метохија не биле во јужна Србија. 
„Спрема еден современ запис,во Србија после овој турски продор не останал 

ни десетти дел од народот. Овој податок несумлиово е претеран, ама тој баш со тоа 
сведочи каква била турската одмазда и како изгледале татарските пустошења. Нај-
голем број на селските населби, веројатно неколку стотини, е уништен на Косово и 
во Метохија. Се разорени и многу градови, меѓу ним Крушевац, Ниш, Прокупје и 
Нов Пазар. Некои места, всушност, престанале да постојат (Ново Брдо). Само во 
размак од неколку месеци дошло и до самракот на средновековната српска култура, 
упорно одржувана и во турските времиња. Покрај безбројни помали цркви и мана-
стири, тогаш останале во рушевини Лесново, Пеќка патријаршија, Дечани, Ѓурѓеви 
столбови, Сопочани и Милешево. Со палењето и плачкањето се уништени многу 
манастирски ризници со уметнички предмети, драгоцени документи, стари црквени 
книги и дела на средновековната српска литература. До ова пустошење дошло со 
голем дел и поради тоа што, во страв од турска одмазда, се повлекувале спрема се-
вер, под водство на патријархот Арсениј III, десетина илјада српски избеглици. Ца-
рот Леополд I упатувал позиви на Србите да не ја напуштаат својата земја и да се 
припремаат на нов отпор, ама тоа немало одек поради општиот воен слом. Повле-
кувањето се одиграло усред зима. Избеглиците, покрај тоа, го косела чумата и ги 
исцрпувала гладта. Многу групи на народ ги стигнала татарската коњица и ги исе-
кла.Поради ова иселување најповеќе опустошиле Косово и Метохија. Тогаш дошло 
до поголемо населување на арбанаски сточари во тие краишта. 

Пред него што Турците го завзеле Белград, во тој град, во јуни 1690, е одр-
жан народен собор на српските избеглици. Бидејќи се знаело дека повеќе нема по-
враток на старите огништа, на соборот е решено царот Леополд I да се прогласи за 
српски крал и од него да се побара црковна самопуправа, слична на повластувањата 
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кои Срби ги имале под турската власт. Српските захтеви ги однел во Виена влади-
ката Исаија Ѓаковиќ, а потоа преку Дунав и Угарска преминало преку 70000 српски 
избеглици. Тие се населиле во градовите долж Дунав, околу Будим, Сент Андреја, 
Острогона и Дура. 

Во меѓувреме Турците го освоиле Белград и продреле во Срем, ама нивната 
офанзива, со поразот кај Сланкамен, наскоро го доживеала својот слом. После по-
веќегодишно војување, двете страни биле исцрпени. Австралијанците повеќе нема-
ле снага за поновно освојување на Белград и продор во Србија, а Турци уште еднаш 
покушале да ги вратат изгубените земји во Подунавјето, ама 1697. година дожи-
веале пораз кај Сента. Тогаш со своите големи војнички способности се истакнал 
австрискиот командант Евгениј Савојски, оној кој во првите деценија на XVIII век 
видно ќе допринесе претворување на Австрија во голема сила. Победувајќи ги Ту-
рците кај Сент, Евгениј Савојски извршил еден секавичен продор на долината на 
Босна и го спалил Сараево. Покрај Белград и Скопје, во рушевините и пожарот из-
чезнал уште еден голем град на левантски тип на југословенското подрачје. После 
долготрајни преговори, мирот е склучен во Сремски Карловац 1699. година. Австр-
ија ја задржала Лика со Крбав, Славонија, голем дел на Угарија и Ердељ. Во власта 
на Турција останале, северно од Сава и Дунав, источен Срем и Банат. Млетачката 
Република добила проширување во Далмација, Херцег Нови и Рисан во Бока Кото-
рска и поуостровото Мореја во Грција. 

Србите ја добиле првата своја привилегија на територијата на Угарија 21. 
август 1690 година. Давајќи и повластувања на српската црква, Леополд I всушност 
ги зел под своја заштита не само српските избеглици туку и старинците на завзе-
меното подрачје на Угарија. Како војната се подржувала од Австрија морала да се 
ослонува на војната услуга на Србите, направено е покушување виенскиот двор да 
го признае грофот Ѓорѓе Бранковиќ за српски војвода. Како тоа не одговарало на 
интересите на Австрија, крајно осетлива на својот суверенитет, Виена пристанала 
на компромис поставајќи го Јован Монастерлиј, истакнат војник, за српски подвој-
вода. Со понатамошните обновувања на српските повластувања пред сé истакната 
улога е на српската црква во раководење со духовното, ама и со световни работи на 
српскиот народ. Со тоа во голема мера е обновена улогата на патријаршијата како 
врховна српска институција која, под суверенитет на стран владетел, над својот на-
род остварува теократска власт. Во овие рамки, српските привилегии ја добиле сво-
јата реална основа на подоцна проширување на Војните граници на Срем и Банат и 
приближување на статусот на Србите во тие области на положбата на нивните со-
народници во Хрватска“. 

На стр. 470 се истакна: „Многу групи на народ ги стигнала татарската ко-
њица и ги исекла. Поради ова иселување најповеќе опустошиле Косово и Метохија. 
Тогаш дошло до поголемо населување на арбанаски сточари во тие краишта“. 

Значи,до XVII век вон Арбанасија немало Арбанаси. А со нив се продолжу-
ва кога тие почнале да се преселуваат вон Арбанија=Албанија. Ова било затоа што 
Арбаснасите да станат богати масовно се исламизирале, XVIII век. Следи стр. 476:  

„...Додека селата во Србија, исто како и Македонија, биле во наголема мера 
изложени на чулучење. Белград се претворил во проприште на јаничарски буни и 
меѓусебни пресметки. Најпосле, во втората половина на XVIII век дошло до пого-
леми продори на Арбанасите во Србија, особито на Косово и Метохија, и во запа-
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дна Македонија, во краиштата околу Кичево, Гостивар и Скопска Црна Гора. Арба-
насите не само да го користеле прореденото тамошно население, кое ја напуштало 
земјата, туку и сталните меѓусобици на скадарскиот паша и турски првенци во гра-
довите измеѓу Подградец, Нови Пазар, Приштина, Призрен све до Битола“. 

Се омасиовиле преселби со Али-паша Јанински. На стр. 510, е поднасловот 
Пропаѓање на селството и успон на градското стопанство во Македонија, па следи: 

„Положбата на Македонија во рамките на Турското Царство била посебно 
тешка и затоа што таа земја се најдувала во непосредна близина на средиштето на 
османската моќ. Поради тоа Македонија била изложена на разни интевенции, по-
чнувајќи од колонизацијата на турското чиновништво и војската непосредно после 
освојување, појачаниот процес на исламизација, заведување на правниот режим кој 
би безбедил чврстина и непосредна власт до брзи и оштри мери против народните 
буни или разбојнички акции на турските арамиии. Низ Македонија воделе важни 
друмови и речни патишта, што допринесувало на нејзиниот стопански развиток, 
ама доведувало и во состојба на непосредна изложеност на турските господари.  

Претворувањето на селската баштина во чифлук со насилен пат во Маке-
донија е спроведено најрано и најрадикално, сигурно пред доаѓањето на босанските 
јаничари во Белградски пашалук. Како овој процес често бил пратен со зулуми, се-
ланите ги напуштале своите имоти и барале поголема безбедност во градовите. Во 
време на голема анархија во Турското Царство на крајот на XVIII и почетокот на 
XIX век пропаѓањето на македонското селство нагло се забрзало.Од една страна, во 
северна Албанија и соседните краишта се засилило семејството Бушатлија; на југо-
запад, од Портата се одметнал Али-паша Јанински. Околу овие моќници се насо-
брале луѓе кои доаѓале до приходи со најголем дел на сметка на незаштитениот 
селанец. Истовремено, по Македонија крстареле чети крџалиии, војници без најем 
на разно потекло, кои се одавале на плачкањем зулуми, пустошење на цели села. 
Покренувајќи војни интервенции против одметниците, Портата го притиснувала 
народот со новите намети и го принудувале да го задолжуваат како би исплатил пр-
евисока контрибуција. Во улога на зеленаши се јавуваат турските спахии и тргов-
ците, кои од презадолжените селани ефтино ја преземале земјата и создавале голе-
ми чифлици. Македонските селани ја напуштале земјата и се склонувала во градо-
вите и поради продорот на Арбанасите, од запад, во плодните долини што почнало 
на крајот на XVII век. Во текот на XVIII век Арбанасите се населувале на падините 
на Шар-планина и Скопска Црна Гора, и краевите околу Тетово, Гостивар и Киче-
во. Со овие населувања уште повеќе е појачан процесот на чифлучење. Веќе во пр-
вите децении на XIX век многу македонски селани, останувале без земја, се прет-
вориле во аргатини, кои, како земјоделски работници, се зајмувани за обработка на 
своите порани имоти“. (Бушатлија: бушав/бушан/бушат..., тн.словенско, Р.И.) 

Стр. 586: „Одлуките на Берлинскиот конгрес не се спроведени без отпор... 
Албанците образувале лига и со оружје ги спречиле Црногорците да ги земат Плав 
и Густиње, која Турција ги евакуирала; тие се спрориставија и на проширување на 
Грција. Кризата е решена 1880. со притисок на големите сили. Турција на Црна Го-
ра им го остапила Улцињ со брегот во замена на Плав и Гусиње. Уз подршка на 
Англија, Грција 1881. ја добила Тесалија и Јужен Епир, а Портата го скршила отпо-
рот на Албанската лига која се спротиставувала на овие отстапувања“. 

Албанската лига била само муслиманска, а Лешката лига само христијанска.  
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Значи, Албанците биле да се задржи состојбата на Османовото Царство во 
кое Албанците биле главните носители на злото врз православието. Токму затоа 
Скиптарите=Тоските биле старешини а Арнаутите=Гегите монголски лесни летеч-
ки коњски одреди, акикнџии. Следи косовската овца е со долга опашка како мон-
голската, што важи со монголскиот ген на коњ, генетска блискост со Кавказ и Цр-
номорието, повисоко учество на монголска крвна група В и заедничката АВ, кавка-
зко- црноморски традиции и обичаи.Од таму биле Татарите и Черкезите- Черкезија. 

До овде се наведени извори за државите кои денес ја опкружуваат Албанија. 
За да се потврди дека нешто немало албанско, се наведуваат и тн.албански автори. 

 
Т.Н. АЛБАНСКА ИСТОРИЈА 
 
Али Хадри5, во вовед има наслов „Албанија до турското навлегување на Ба-

лканот“, почеток под „1. Потеклото, формирањето и матицата на албанскиот народ: 
„Проблемот на етногенезата на албанскиот народ не е лесно да се реши, за-

што ‘потеклото на Албанците и процесот на формирањето на албанскиот народ се 
обвинени со маглата на најтемните векови на нашата историја.Албанските антропо-
лошки, етнографски и лингвистички испитувања не се развиле во толкава мерка за 
да дадат завршен збор на решавањето на овој проблем’. (Албанците во магла, Р.И.) 

Постојат разни мислења за потеклото на Албанците. Потеклото на Албанци-
те некои го поврзуваат со Епиротите (Барлеци, Буди, Барди). Историчарот Тумнан 
ја застапува тезата дека Албанците и албанскиот јазик потекнуваат од Илирите и од 
илирскиот јазик. Подоцна, Шлајхер истакнува дека албанскиот јазик, како и други-
те стари индоевропски јазици- грчкиот, латинскиот и илирскиот- водат потекло од 
јазикот на Пелазгите, старите жители на Балканот. Ова мислење го прифатиле мно-
гу научници, како и најзначајните претставници на албанската национална преро-
дба, и го користеле како аргумент за одбрана на националните права на албанскиот 
народ. Ова теза ја негирал познатиот научник Маер, кој научно докажал дека ме-
стото на албанскиот народ е поблиску до источната и до северната група на индо-
европски јазици, односно дека е последна фаза на илирскиот јазик“. 

Индоевропјаните било дело на берлинско- виенската школа: Индијците биле 
темни, а Европјаните бели. Од исто место, Индија, не можеле да потекнат две раси, 
Белци и Темни. Индиските простори биле населени со Белци од источното Средо-
земје со крвната група А која станала вегетеријанска за житарици и мешункасти ра-
стенија. Затоа Белците со говедо, свиња...житарици, мешункасти...дошле во Индија. 

Бидејќи варварскиот=пелазгискиот јазик бил тн,словенски, сé било/е јасно. 
„Прашањето за потеклото на албанскиот народ и на албанскиот јазик, мно-

гумина научници го поврзале, со право за Илирите и за илирскиот јазик (Хан, Кр-
ечмер, Јокл, Чабај, Цимоховски и др.). Имињата на местата, луѓето и неколку посе-
бни илирски зборови, што се зачувани, може да се објаснат единствено со помош 
на албански зборови.Антрополошките податоци сведочат дека најголем дел на или-
рските черепи се брахицефални, а токму се и такви и черепите на денешните Алба-
нци. Албанската материјална култура во периодот на раниот феудализам (VIII-XII 
век) е слична на илирската култура во античко време, како и на албанската култура 

                                                 
5 Али Хадри, „Преглед на албанското ослободително движење во епохата на Ѓерѓ Кастриоти Скен-
дербег 91443-1468), НИП„ Нова Македонија“, Скопје, 1968. Се пренесува започнувајќи со воведот. 
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во развиениот феудализам. Односно, оваа култура сведочи за тоа дека Албанија, 
континуирано ја населувало автохтоно илирско- албанско население“.  

На Крит, во старата Минојска епоха, черепите биле долги, тн.словенски, а со 
текот на времето било сé поневетровито и потопло. Следи черепите се заокружува-
ле сé до тн.не-словенски черепи.И во Р.Македонија има ретки тн.словенски черепи. 

Следи отпаѓаат типови на глава и мерењата- а овие и никогаш не се вршени. 
„Спротивно на тезата за генетската врска меѓу албанскиот и илирскиот јазик 

се наоѓа тезата која ја истакнува врската меѓу албанскиот и трачкиот јазик. Оваа те-
за, не ја признава автохтоноста на Албанците. Нејзините автори (Хирт, Первон, Ко-
ндон. Вајганд, Барич и други) истакнуваат дека Илирите не се споменуваат во VI 
век, зашто ги асимилрале Римјаните, дека во албанскиот јазик има траги на трачки-
от јазик и еден број заеднички зборови со романскиот јазик, што покажува, според 
нивно мислење, дека денешните Албанци и Романци го имаат трачанскиот јазик ка-
ко заедничка основа. За да го потврдат тоа, споменатите научници го наведуваат и 
фактот дека албанскиот јазик не ја наследил од илирскиот богатата приморска тер-
минологија.  

Во последно време научникот Георгиев формирал нова теза, според која 
албанскиот народ води потекло од Дакомезите, кои живееле северно и јужно од Ду-
нав се до Дарданија, а на ова подрачје подоцна се ширеле Илирите“. 

Албанскиот јазик бил и монголизиран од колонистите во Косово во 19 век. 
„Албанската историографија ја истакнува автохтоноста на албанскиот на-

род, но подвлекува дека по населувањето на разни племиња, меѓу кои и Словените, 
се променил етничкиот состав на Балканот, значи и на Албанија. Меѓутоа, од или-
рско-албанските племиња што го сочувале етничкиот карактер и ги асимилрале 
етничките елементи и елементите на културата на Римјаните, Словените и Грците, 
подоцна е формиран албанскиот народ“. 

Склавини биле простори и во Албанија. Па и Албанците биле тн.Словени. 
Се потврдува,албанскиот јазик бил мешавина на “Римјани, Словени и Грци“, 

како и на кавказко-црноморски Албанци-Арнаути. Следи трорасен албански јазик. 
„Од раниот феудализам, кога се формира албанскиот народ, името Илир се 

заменува со името на илирското племе Арбана- Албанои. Ова име се употребува во 
обликот Арбер или Арбреш до паѓањето на Албанија под турската власт. Тоа го по-
тврдува фактот што името Арбеш е одомаќено и до ден денешен, кај Албанците 
кои по смртта на Скендербег се преселиле во Италија. Во напишаните историски 
извори името Арбер се споменува прв пат во 1043 година, додека името Шкиптар 
преовладува за време на турското владење. Постојат различни мислења за потекло-
то на името Шкиптар. Според некои научници тоа потекнува од името шкипе (ор-
ел), а според други од зборот скифтер (сокол). Некои сметаа дека името Шкиптар 
доаѓа од зборот шкипитим (да се зборува добро)“. (На албански мир е добро, Р.И.)с 

Следи Арбаните не биле илирско племе, туку Арбан=ар (земја) бан (управи-
тел)-само Арбан=земјоделец- управител на земја. Историски било од 1043 година, а 
„Шкиптар преовладува за време на турското владење“. Ова објаснува дека Арба-
ните наспрема Турците=Муслиманите биле Православни со својот скиптар. Па се 
вели од шкипе (орел), скифтер (сокол) и „од зборот шкипитим (да се зборува до-
бро)“. Токму затоа на секој скиптар=жезло има орел, таков бил сокол, што се гледа 
во православниот тн.византиски...руски, српски... и црногорски грб, дури и албан-
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ски кој бил само македонски: шкипе=скипе, скифтер=скиптер (ф Македонците, по-
готово Бригите,а Бриги биле Арбаните, го изговорувале п) и шкипитим=шки (шки= 
шчи=што: шо и чо) питим (питам=прашувам, а прашувањето е зборување). Во при-
лог на албански се вести=лајме=лај ме: лај=лаи + в = лави, в=ф, лафи=зборувај, ама 
со бригиски акузатив лаи=лај=лави=лафи ме, спротивно дативно лаи=лај... ми. 

„Постои различно мислење за територијата на која живееле Албанците во 
раниот и поразвиениот среден век. Според една од нив татковина на Албанците би-
ла Арберија, која ја опфаќала областа меѓу Драч и Дрим, а според друга теорија ма-
тицата на Албанците се протегала во четириаголник што го сочинувале градовите 
Валона- Охрид- Призрен- Скадар. Центарот на оваа териоторија бил околу Кроја, 
од каде што Албанците се проширувале на разни краишта на Албанија. Некои сме-
таат дека Албанците првобитно населени во Тракија, од каде што се иселиле во по-
четокот на VIII век и се населиле во Албанија. Според други, прататковината на 
Албанците треба да се бара од територијата на античка Дарданија,кон Ниш. Постои 
и мислење дека нивната колевка се наоѓа во широката долина на реката Мача, која 
од сите страни е опколена со високи планини, што влијаело Илирите на ова подра-
чје да не се романизираат, а потоа Албанците да не се славинизираат“.  

Албанците потекнале отсекаде. Следи биле отсекаде. Всушност, од никаде... 
Стр. 17: „Албанците биле познати сточари на Балканот. Во времето на цар 

Душан, името Арбанас имало значење- сточар. Некои албански сточарски термини 
примиле и Србите“. (Албаните=Арбаните биле сточари, а не етнички народ, Р.И.) 

Стр. 18: „Во време на феудализмот...До XIII век уметноста на Албанија била 
под влијание на Византија. Многу цркви биле изградени во византиски стил, на пр-
имер црквата Свети Никола во Месопотам (Делвина), која е изградена во XI век. 

Во XIII век се јавуваат првите знаци на романски стил. Најстара сочувана 
црква изградена во овој стил е црквата Свети Марко во местото Вау Деес. 

Средновековната албанска литература имала црковен карактер, но истовре-
мено се развивала и народната уметност (фоклорот). Културата и просветата се раз-
вивалка особено во градовите, во црквите и манастирите. Во училиштата се употре-
бувале грчкиот и латинскиот јазик, а старословенското писмо се употребувало не 
само во црквите, туку и во световната адмнистрација. Ниеден напишан документ на 
албански јазик до XIV век не е сочуван. Од ова време постои документ во кој Гули-
ем Адам, архиепископ од Бар, истакнува дека Албанците во книгите на својот јазик 
го употребуваат латинското писмо“. 

Училишта имало само црковни, никако државни, а такви никогаш немало. 
Па затоа тн.албанско писмо било внесено во главниот град Битола во 1908 година, 
што било дело на влашко семејство со потекло од Албанија. Иако влашкото семеј-
ство си било само влашко, тоа се прави албанско. Неговите наследници, кои до де-
нес живеат во Битола, не знаат албански,потврдено на емисијата на Втора програма 
на МТВ- тоа говори на македонски со новинарот Албанец, а со превод на албански. 

Таа била латиницата со точки како во турскиот јазик... Инаку до 1767 година 
немало било каков албански јазик со албанско писмо. И затоа било само католичко. 

„Во време на раниот и развиениот феудализам Албанија само кратко време 
живеела свој самостоен државен живот. Инаку, била под власт на соседните фе-
удални држави- Византија, Македонија, Србија, Бугарија и Анжујците. Токму од 
оваа причина историјата на Албанија во Средниот век, до паѓањето под Турција, е 



 63 

во тесна врска со историјата на споменатите феудални држави, не само во областа 
на политичките односи и наградбата воопшто, туку и во областа на општествено- 
економски односи“.  

Не се кажува, кога „Албанија само кратко време живеела свој самостоен др-
жавен живот“.Таква и никогаш немало, ниту албански јазик со албанско писмо итн. 

„Уште пред населување на Балканот, Словените, во VI век навлегле до Драч. 
Овие први напади имале ограбувачки карактер. Словените со пленот се враќале се-
верно од Дунав, каде што зимувале, а дефинитовно го населиле Балканот во првата 
половина на VII век. Тогаш доаѓа до судир меѓу нив и Илирите, околу плодната зе-
мја и пасиштата. Со време еден дел од илирското население се повлекува во пла-
нинските краишта на југ на Балканот,и кон Јадранско Море, а вториот се претопува 
во Словените. Со текот на времето помал дел од Словените се претопува во Илири-
те, а подоцна во Албанци. Тоа биле Словени кои навлегле длабоко на територијата 
на Албанија. Заемното претопување продолжува и во текот на Средниот век, па и 
за време на турското владеење. Албанско-словенските односи постоеле и на опште-
ствено-економско и на културно поле. Словените научиле од Илирите да ја ѓубрат 
земјата, да одгледуваат лозја, да изработуваат волнени ткаенини и подобро да пр-
ават орудија и оружја. Тие примиле и некои елементи на илирскиот начин на укра-
сување. Од друга страна, влијанието на Словените на Албанците се огледа во сло-
венските имиња на местата во Албанија, во спречување на романизацијата и во 
примање на демократските односи во општествениот живот“. 

Се кажа:„Словените,во VI век навлегле до Драч“-Албанија била склавинска. 
Во Албанија и цел Балканот ништо нема донесено од север,на реката Дунав. 
Домашните животни низ Европа биле балкански, но никако обратно. Следи 

и лозата од и преку Балканот била однесена низ Континетот-спореди со Лозана- ... 
Се говори за топење/претоповање како калај: Илир бил синоним на Словен. 

Следи лакрдијата: „Со текот на времето помал дел од Словените се претопува во 
Илирите,а подоцна во Албанци“.Илири не биле Албанците,кои не знаат што тие се. 

„Во времето на Самуил еден дел од Албанија, заедно со Драч, влегол во со-
ставот на Самуиловата држава. Меѓутоа, во 1005 година, кога византискиот цар Ва-
силиј II ја разбил војската на Самуил и го зазел Драч, одново е воспоставена ви-
зантиска власт во Албанија. 

Подоцна, во XI век,доаѓа до заеднички востанија против византиската власт. 
Овие востанија избувнувале од повеќе причини, пред се поради тешкиот живот на 
селаните. Најзначајни биле оние 1040 и 1041 година во Македонија, Албанија и Тр-
акија. Најпрвин избило востание во Македонија, на чие чело се наоѓал Петар Де-
лјан, внукот на Самуил. Востаниците успеале да ги заземат Ниш и Скопје. Ова во-
стание одекнало и во Албанија. Селаните од Драчката област, под водството на Ти-
хомир, кренал востание. Петар и Тихомир се обединале и водач на востанието по-
станал Петар. Востаниците го нападнале Солун и го зазеле Драч. Византиската во-
јска успеала да ги разбие востаниците кај Солун.Притоа, Петар Делјан бил заробен. 
Две години подоцна избило ново востание против Византија, во Драчката област. 
На негово чело се наоѓал Минијакес, кој се прогласил за византиски цар. Со својата 
војска тој тргнал кон Солун, каде што бил поразен и убиен“. 
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Во тн.албанска историја имало личности: Владимир, Драгомир, Добримир= 
добри  мир. На албански мир означува добро.И следи Добримир да означува двојно 
добро.Тоа било само Дивајчко-Илирско (тн.словенско-албанско), само циркузијада. 

„Во 1072 година во Македонија избувнало востание, под водството на Ѓорѓи 
Војтех. Михајло Воиславевиќ го испратил својот син Бодин, како помош на воста-
ниците, кој се обидел да ја освои Драчката област, но се повлекол. По смртта на 
Михајло, Бодин станал владетел на Зета и ги проширил границите на својата држа-
ва, освојувајќи еден дел од Северна Албанија. Центар на неговата држава станал 
Скадар, што несомнено придонело за заемно влијание на Зета и на Северна Алба-
нија. До повторно востание на Драчката област дошло во 1077 година, под водство-
то на Никифор Бриени, но востаниците биле поразени, во Тракија, каде што во една 
битка бил заробен и самиот водач на востанието. (Бриен=Вриен, Р.И.) 

Византискиот цар Манојло Комнен (1143-1180) успеал да ја зацврсти својата 
држава и да ја зајакне нејзината положба на Балканот. Во тоа време се зацврстила и 
Рашка. Стефан Немања повел борба против Византија за да извојува независност. 
Тој успеал да ја прошири српската држава, освојувајќи го Скадар и двете области 
Пилоти на Дрим. За намесник во Зета го поставил својот син Вукан, чија престо-
лнина била во Скадар. Во тоа време и Норманите сакале да ја освојат Албанија. 

Со исчезнувањето на династијата Комнен албанските феудалци се обиделе 
да се ослободат од византиската власт и да станат самостојни.Кон крајот на XII век, 
станале феудалците на Арберија. Во оваа област се создава кнежеството Арберија, 
на чело со Прогон, а со центар во Кроја. Оваа е прва албанска држава во време на 
феудализмот. Кнежеството Арберија се зацврстило особено под водството на Ѓино 
и, подоцна Димтрие Прогон, кој ја носел титулата кнез на Албанија. Димитрие им 
дозволил на дубровничките трговци, да тргуваат слободно во неговата област и со 
нив се склучил спогодба за тоа. Од друга страна војувал против зетскиот владетел 
кој ја напаѓал Северна Албанија, со намера да ја освои, а со Рашка бил во добри од-
носи, зашто се обидел да го освои Драч“.  

Се говори за Албанија, а следи само наводот Арберија. Значи, без Албанија. 
Кога имало само Арберија, постоело само „кнез на Арберија: Арбер Албан. 
Следи слика со Споменик и грб на династијата на Прогон. Таа била само 

прогон=про гон, 100% тн.словенско, што важи и за Кроја, според крој=к рој. Нат-
писот бил со коински слова. Па во неа тн.византиски коине бил владетелски јазик... 

„Овие разидувања ги искористила Епирската деспотовија, која во 1213 го-
дина го освоила Драч. Тогаш и Арберија станала вазална област на Епирската де-
спотовина, која се проширила толку што го опфаќала подрачјето од Драч до Ко-
ринтскиот Залив, со центар во Арта. На нејзината територија живееле Грци, Албан-
ци и Власи“. 

Не се работело за Албанија туку само за Арберија: а=а, р=р, б=б, е=е, р=р... 
„Норманскиот владетел Манфред ја продолжил освојувачката политика на 

поранешните нормански кралови и го зазел Крф, Драч, Валона и Бутринт. Во вто-
рата половина на XIII век, противник на византиската држава бил Карло Анжујски, 
кој успеал да освои најголем дел од албанската територија и да го создаде таканаре-
ченото краство на Албанија. Ова ‘кралство’ опфаќало територија што се протегала 
на север и на исток до Дрим, а на југ до Војуша, со седиште во Драч. Со кралство-
то Албанија’ владеел намесник на Карло. Во тоа време се споменуваат феудалните 
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семејства Топие и Скурај (Драч-Томорица), Грапај (Мат-Дебар), Аријанити (Мала-
кастра), Јоними (Мирдита). Анжујците, со помош на католичката црква се обиделе 
да придобијат за себе барем еден дел од албанските феудалци. Нерасположението 
на Албанците спрема Анжујците го искористил византискиот цар Михајло VIII Па-
леолог. Тој успеал да ги освои Берат и Јанина. Подоцна, Андроник II, ги освоил Ва-
лона и Кроја, а во 1286 година и Драч, кога пропаѓа ‘кралството Албанија’ “. 

Следи таканаречено кралство Албанија, латинско, кое потоа пропаднало. 
„Помогнат од некои албански феудалци, кралот Милутин успеал да го освои 

Драч во 1296 година. Градот останал во негови раце до 1304 година, кога со помош 
на албанските католици, го повратиле Анжујците. Повеќе од половина век- се до 
освојувањето од страна на цар Душан, Албанија била разделена на три дела: Севе-
рена Албанија, која припаѓала кон српската држава, Средна, која со мали прекини 
била под анжујска управа и Јужна под византиска власт. (Па ништо албанско, Р.И.) 

Српската феудална држава го продолжила освојувањето на Албанија по 
смртта на кралот Милутин, зашто тоа им користело на српските феудалци. Душа-
новите војни за освојување на Албанија почнале 1331 година. Најпрвин ја освоил 
Кроја на која и ги признал поранешните привилегии, а потоа Берат, Валона и Ка-
нина. Царот Душан успеал да ја освои речиси цела Албанија- но не и Драч. Срп-
скиот феудализам влијаел на натамошниот развиток на феудалните односи на алба-
нско тло. Го зголемил бројот на албанските феудалци, а слободните селани се прет-
вораат во кметови. Цар Душан ги штител интересите и на српските и на албанските 
феудалци. На албанските феудалци им ги подарувал имотите што некогаш ги др-
желе непослушните и непријателски расположени грчки феудалци. Бидејќи албан-
ските феудалци му биле верни, ги поставувал на високи државни функции, особено 
во освоените области на Грција (Тесалија и Епир). (Последново е смешно, Р.И.) 

Авторот,и како него слични, говорат и за албански- такви и никогаш немало. 
„По смртта на Душан, српската држава се распаднала на неколку делови. Во 

тоа време албанското благородништво зајакнало уште повеќе и се стремело само-
стојно да управува со своите области. Крупните феудалци формирале три само-
стојни кнежества: едно во Средна Албанија. со центар во Драч, второ во Северна 
Албанија и Зета со центар во Скадар и трето во Јужна Албанија, со центар во Арта. 

Во драчкото кнежество управувало семејството Топија, чија сила особено се 
зголемила за време на Карло Топија (1359-1388). Карло успеал да создаде големо 
кнежевство, што се протегало на севет до Мача, на југ до Шкумба и на исток до Де-
бар, со седиште во Драч. Јакнењето на Албанија под водство на Карло не одело во 
прилог на Венецијанската Република, на Анжујците и на Балшиќите. Наоѓајќи се во 
тешка ситуација, Карло Топија побарал помош од Турците. Кај Савра, јужно од 
Љушна, Турците и Карло Топија ја победиле војската на Балшиќите. Карло ги по-
вратил изгубените области, па и сам Драч. По неговата смрт силата на семејството 
Топија толку ослабнала, што Турците тоа го искористиле и ја освоиле Средна Ал-
банија. (За Албанија и било што албанско кој е луд нека си верува, Р.И.) 

Феудалното семејство Балшиќи станало владеечко во Северна Албанија и 
Зета. Тоа создало самостојно кнежевство се центар во Скадар. Балшиќите се шире-
ле особено во времето на Балша II. Во тоа време неговата власт се протегала од Ду-
бровник до Драч и Призрен. Меѓутоа, по смртта на Балша II, областа на Балшиќите 
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ослабнала и подоцна попаднала под турска власт. Во краиштата со кои владееле Ба-
лшиќите живеале измешани Албанци и Срби. (Никогаш немало Албанци, Р.И.) 

По смртта на Душан почнува борбата за власт во Епир. Во оваа област живе-
еле крупните феудалци Гин Буа Шпата- во Анѓеликастра и Петар Љош во Арта.Ѓин 
Буа Шпата и Петар Љош се обединиле за да ја зајакнат својата власт и да го про-
шират имотот. Користејќи ја погодната ситуација по смртта на Петар Љош,Ѓин Буа 
Шпата, го освоил градот Арта, кој станал центар на истоименото кнежество. Тој ја 
продолжил својата област на југ до Коринт, а на север до Ангелокастра.По неговата 
смрт областа била поделена на два дела: јужен и северен. Владетел на јужниот дел 
станал Маврик Буа, а на северниот Ѓин Зенебиши (Ангел-кастра, Буа+в=Бува, Р.И.) 

Да заклучиме. Средновековна Албанија, до XV век, ја карактеризира она ни-
во на општествено-економски и културен развиток што било својствено во тоа вре-
ме и за другите земји на Југоисточна Европа. По турскиот поход и воведување на 
воено-спахиски систем состојбата се изменила, зашто турскиот феудализам ѝ донел 
на Албанија тешки последици“. 

Следи во Воведот нема ништо албанско. Арбанија била 100% тн.словенска. 
На стр. 31 е насловот Прва фаза на албанското ослободително движење во 

епохата на Ѓерг Кастриоти- Скендебег (1443-1450) (Кастриот според кастри, Р.И.) 
„Спроти Косовската битка турската војска успеала да стигне (1388) до Ва-

лона, Драч и Љеш. Уочувајќи ја опасноста од Турција, во Косовската битка 1389 
година заедно со Србите учествувале неколку албански феудалци со своите сонаро-
дници. (Љеш=Леш=Лесиос од лес, леска за лешник,како Лесковик=лес ков ик, Р.И.) 

По смртта на султан Мурат I, неговиот син наследник Султан Бајазит ја про-
должил освојувачката политика. Тој успеал во деведесетите години на XIV век да 
ја освои Албанија од реката Бојана на север до Лесковик на југ. Кон крајот на тој 
век Турците извршиле попис на земјата само во околините Пермет и Корча, а на 
другата територија владееле албански феудалци како турски вазали. Меѓутоа, по 
поразот на Бајазит од страна на Монголците, во 1402 година кај Ангора, ситуација-
та привремено се изменила. Тогаш Албанците се ослободиле. Откако ја пребродиле 
кризата што била предизвикана од ангорската битка, османлиските Турци ја напа-
днале Албанија и до 1431 година успеале да воспостават своја власт во градовите: 
Ѓирокастра, Канина, Бера и Кроја, како и во нивната најблиска околина. 

Во времето кога турската војска ги освојувала албанските териотории Вене-
цијанската Република го зазела Драч, Скадар, Дриваст, Дањ и Шасин и во овие гра-
дови воспоставила своја власт. (Венеција според Венети,кои биле тн.Словени, Р.И.) 

Својот воено-спахиски систем Турција го воспоставила на тлото на Алба-
нија и со тоа создала особено тешка состојба. Албанската територија што ја поко-
риле Турците била административно вообличена, во 1423 година, во албански сан-
џак (Санџак и Арванил) со центар Ѓирокастро. Надвор од овој санџакат останало 
подрачјето Турците го нарекле ‘Ѓонова земја’ (Јуван-или), како и непокорените кр-
аишта на Северна Албанија, меѓу кои и доменот на семејството Дукаѓини, а исто 
така и градовите што биле под Венецијанската Република. Земјата на албанскиот 
санџакат била прогласена за миријски имот- државна земја (ерз-и мирие). Наедно 
уште се признаени две категории од земјишниот имот- земја мулк (ерз-и мулк- пр-
иватен имот) и вакуфски имот (ерз-увакфе- света земја). Со ваква организација на 
земјишниот имот во прв ред се погодени тамошните феудалци, зашто им е одземе-
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но правото на приватна сопственост на феудите. Земјата на албанскиот саџанак е 
разделена во 335 тимари, што се гледа од дефтерите (муфасал дефтер-и) од 1432 
година. Тимарите, главно биле разделени на спахиите. Од вкупниот број на спахии, 
Албанците што примиле исламска вера имало 175 потоа 56 оние што ја задржале 
христијанската вера и четири бискупи, а Турци само околу 100. Градските и сел-
ските маси ја задржале христијанската вера.Значи, врз основа на дефтерите од 1432 
година можеме да утврдиме дека за разлика од народните маси, кои тогаш биле 
христијански, еден број феудалци Албанци примиле исламска вера и така станала 
дел од турската владеечка класа, во рамките на турскиот воено-спахиски систем“. 

Се работело само за Арванија=Арбанија, в=б, никако било каква Албанија. 
Исто така, никогаш не се работело за некаков ѓон, туку само јон, според Јоан 

+в=Јован. Токму затоа не следи „Ѓонова земја“ туку „Јованова земја“: Јован=Јуван. 
А и Дукаѓини=Дукагини=дука гини,Гини-машко и Гина-женско: Гина=Гена=Жена. 

Иако Османовиот јазик бил новоперсиски се внесени турски=монголски зб-
орови за монголските војници- Арнаути (Татари, Черкези...), не се користи поимот 
сатрапии, како до во Ерменија, туку на коине темари=тимари според тема. Значи, 
авторовите Турци биле само исламизирани тн.византиски православни граѓани. 

„Овој систем го погоди особено селанството, кое од 1423 година стана раја. 
Економските обврски на покореното и експлоатираното население беа тешки. Раја-
та мораше да му дава на спахијата една десетина во натура, испенџа од 25 акчи го-
дишно, а за трговски промет во тимара се плаќала посебна такса. Од увезената сто-
ка спахиите земале царина. Во дефтер од 1432 година се истакнува дека Иса-бег 
Куртику, еден од најголемите тимарлии во албанскиот санцакат, земал од својот 
тимар, што го сочинувале 1253 селски семејства, односно 107 мошне проредени се-
ла, на име десетти дел, испенџс, нијабет и такса на промет 81.306 акчи. Неговите 
приходи, како и приходите на другите тимарлии, биле поголеми отколку што биле 
прикажувани на официјалната власт, но и ова очигледно зборува за големата екс-
плоатација на рајата од страна на спахиите. Од друга страна, рајата била принудена 
да ѝ дава на турската држава џизја, која изнесувала 45 акчи за секој христијанско 
семејство, потоа џелеп за добитокот и дивански авариз. Не само во економски, туку 
и во општествен и политички поглед, положбата на рајата била многу тешка. Вака 
тешкиот живот под турскиот воено-спахиски систем и желбата да добие слобода 
предизвикале отпор кај рајата“. (Ништо немало албанско, нити Албанија, Р.И.) 

„Кога турското насилство минало секаква мерка, албанската раја прибегнала 
кон оружен отпор. На овој отпор му претходи противење на селаните на некои по-
драчја во врска со пописот на селаните на земјата. Феудалците кои ги изгубиле сво-
ите имоти или оние кои делумно ги изгубиле, исто така биле незадоволни и одвај 
чекале поволна прилика да станат против турската власт. Тие раководеле со првите 
востанија во периодот од 1432-1438 година. Најпрвин востанието избувнало во до-
менот на Ѓерѓ Аријанити, во летото 1432 а потоа, под водство на Андре Топија, се 
проширило на подрачјето на Тирана и Драч. Тогаш Никола Дукаѓини со своите лу-
ѓе го нападнал градот Дањ за да го ослободи од турската посада, во што привре-
мено успеал. Султанот Мурат II испратил војска за да ги задуши овие востанија, но 
востаниците на Аријанити ја победиле во долината Шкумба (во зимата 1432-1433 
година). Оваа победа му го подигнала угледот на Ѓерѓ Аријанити и имало голем од-
зив. Албанците од доменот на Зенебиши станале и го опколиле Ѓирокастро, но ги 
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поразила турската војска. Ѓерѓ Аријанити со своите востаници ѝ нанел пораз на 
турската војска кај Лаберија во 1433 година. Една година подоцна, султанот ис-
пратил своја војска, која успеала во 1435 година да го задуши отпорот на Ѓерѓ Ари-
јанити. Но, веќе во 1437-1438 година доаѓа до ново востание на подрачјето на Бе-
рат, под водството на феудалцот Теодор Корон Муак. Востаниците го зазеле Берат. 
Турската војска на Турхан-паша го задушиле во крв ова востаие во 1438 година“.  

Стр. 36: „2. Состојбата на Балканот во периодот од 1443 до 1468 година, 
„Спроти албанското движење под раководството на Скендербег- балкански-

те народи што Турција постепено ги покорувала, воделе борба за својот опстанок. 
Тогаш Турците се зацврстиле на еден дел од Балканот и сакале да ја заземат целата 
српска деспотовина, за да можат во офанзива против Унгарците да ја обезбедат зад-
нината. Тие успеале 1439 година по тримесечно бомбардирање, да го завземат Сме-
дерово, а 1440 го опседнале Белград и влегле во Унгарија. Против нив успешно се 
борел Јанош Хуњади како во Србија, така и во Влашка и Ердељ. Неговите успеси, 
како и влијанието на Ѓураѓ Бранковиќ и папскиот легат Јулијан Чезарини, направи-
ле собранието на сталежите во Будим да реши за стапување на Унгарија во војна 
против Турција. Во 1443 година, унгарската војска, откако го минала Дунав, навле-
гла преку Ниш се до Софија. Бидејќи тогаш било многу студено, а освен тоа и вла-
деел глад, таа го прекинала напредувањето и на враќање уште еднаш им нанела по-
раз на Турците. Во тоа време дошло до низа востанија: на Исток, во Албанија и во 
Грција. Сите востанија, особено она на Ѓерѓ Аријанити, како и против турската ек-
спедиција 1443-1444, го довеле султан Мурат II во многу тешка положба. Тој се со-
гласил на преговори за склучување на мир, кои завршиле поволно за христијански-
от свет. Договорот за десетгодишното примирје е склучен во Сегедин во јули 1444 
година. Од друга страна, Ѓураѓ Бранковиќ склучил посебен договор со султанот кој 
довел до обнова на српската деспотовина. Бидејќи пред склучување на договорот 
христијанската флота,во која имало и венецијански и дубровачки бродови стигнале 
во Галиполе, Владислав под влијание на Јулијан Чезарини го раскинал и со својата 
коњица тргнал кон Бугарија. Понадмоќната турска војска успеала да ја порази хри-
стијанската војска кај Варна во неомври 1444 години. По оваа турска победа Вене-
цијанската Република и Дубровник го обновиле мирот со Турција, а потоа султанот 
Мурат II успеал да ги потисни византијците од север и да го опустоши Пелопонез 
(1446). (Никаде нема ништо албанско, со своја албанска историја, Р.И.) 

Јанош Хуњади се носел со мислата да им се одмазди на Турците за поразот 
кај Варна. Со својата војска тој стигнал на Косово, каде што била водена тридневна 
борба (од 17 до 19 октомври 1448), која завршила со целосен пораз на неговата во-
јска. Оваа победа султан Мурат II не ја искористил против Унгарија, туку во поче-
токот на 1449, ја освоил Арта и деспотовата територија во Епир. Две години подо-
цна (во феврауари 1451), дошло до промена на турскиот престол. Султан Мурат II 
го наследил Мехмед II. Така завршило триесетгодишното владеење, (1421-1451) на 
Мурат II. ‘Триесет години на Муратовото владеење, по завршените династички вој-
ни биле исполнети со битки, залудно опколувања на Белград и Кроја, со борба во 
Албанија, со привремено владеење над Србија... со навлегување во Мореја со про-
вали во Ердељ, со освојување на Солун и Јанина, со борба и со проширување на те-
риториите во Мала Азија, со женидби од политички причини, па дури и со повре-
мено повлекување од власта’.  
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Освојувачката политика на турското царство ја продолжил султан Мехмед 
II. Во почетокот, додека ја стабилизирал својата власт, пристапил кон обнова на до-
говорот со соседите. Воспоставил добри односи со Ѓураѓ Бранковиќ, а пратеници-
те на српскиот деспот склучиле во Едрење, на 20 ноември 1451, примирје меѓу 
Хуњади како намесник на Унгарија и султанот Мехмед II. Договорот бил рати-
фикуван на 13 април 1452. Меѓутоа, набргу султан Мехмед II презел мерки да го 
освои остатокот од балканските држави. Најпрвин на јуриш тој го освоил Цариград 
(29 мај 1453), кој се наоѓал ‘сред османлиската територија, и ги делел азиските зе-
мји од нивните европски имоти’. Така, била извршена ‘првата задача на младиот 
султан... да го острани ова туѓо тело и со освојувањето на Цариград на османли-
ското царство да му се даде силен центар’. 

По освојувањето на Цариград султан Мехмед II го откажал мирот и 1454 го-
дина со голема војска тргнал на Србија. Тогаш во прв ред ги зазел централните об-
ласти на српската деспотовина, ја опустошил земјата и одвел во ропство околу 
50.000 луѓе. Тој не успеал да го освои Смедерово и деспотовата војска го продол-
жила отпорот. Нејзе набргу ѝ стигнал на помош Јанош Хуњади, кој ја разбил тур-
ската војска. Турците успеале по четирисетдневно бомбардирање да го освојат Но-
во Брдо, на 1 јуни 1455 година. Во текот на истиот месец, ‘турците го зазедоа цели-
от југозападен дел на деспотовината, т.е. некогашната област на Вук Бранковиќ: 
Липљан на Косово,стар Призрен (21 јуни), Бихор во долината на Лим итн. каде што 
тие веќе и од порано, овде онде имале свои имоти, како во Приштина и во Трепча’. 

По паѓањето на Ново Брдо... 
По смртта на Јанош Хуњади и Ѓураѓ Бранковиќ... 
Од посебно значење се односите меѓу Скендербег и Венецијанската Репу-

блика. Потпирајќи се на историските факти во односите меѓу Венецијанската Ре-
публика и Скендербег од 1443-1468 година, како и на оние за односите меѓу Албан-
ците и Венецијанците по смртта на Скендербег, до 1506 година, можеме да заклу-
чиме дека е еднострано сфаќање кое истакнува дека Венецијанската Република би-
ла речиси постојано во непријателски односи со Скендербег, како и сфаќањето дека 
Скендербег се борел заедно со Венецијанската Република против Турците штитејќи 
го со тоа католизмот. Наше мислење е дека тие две сфаќања се исклучуваат. Тие не 
се совпаѓаат со историскиот факт дека меѓу Скендербег и Венецијанската Републи-
ка имало моменти на соработка, како што имало и судири. (Стр. 41, Р.И.) 

Стр.44: „За потеклото на семејството Кастриоти постојат различни мислења. 
Најприфатливо е она кое истакнува дека ова семејство го добиле името од селото 
Кастрат на подрачјето Хаси, во северноисточниот дел на денешна Албанија. 

Со оглед на недостигот на изворен материјал, историографијата уште не да-
ла конечен збор за генеалогијата на семејството Кастриоти. Името Кастриоти се 
споменува во еден документ од 1368 година. Споменатиот Кастриот бил капетан на 
Канинската тврдина. Ѓон Музака, соборец на Скендербег, истакнува дека дедото на 
Скендербег се викал Пал, а татко му Ѓон. (Кастри ништо на албански незначи, Р.И.) 

Пал имал во својот имот две села- Сињ и Гарди Поштем, во долината на 
Дрим, на подрачјето на Дебар. Ѓон го наследил својот татко кон крајот на XIV век. 
Тој ја искористил тогашната ситуација во Албанија,- навлегувањето на Турците и 
феудалната расцепканост, и го раширил својот феудален домен, најпрвин на подра-
чјето на Дебар, а потоа кон територијата на Мачи, за да може во почетокот на XV 
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век да избие на албанското приморје, вклучувајќи ја под свое влијание и бискупи-
јата Арберија. (Имињата во Албанија на албански истогласно не се толкуваат, Р.И.) 

Од трговско-царинскиот договор што го напишал Ѓон на Дубровачката Ре-
публика во 1420 година дознаваме дека границата на некогашниот феудален домен 
се протегала од Шуфадаја- јужно од Љеш, и Родонија- на приморјето па сé до При-
зрен, вклучувајќи го истовремено и подрачјето на Река- севроисточно од Дебар. 

Во тоа време, Ѓон Кастриот бил турски вазал, но, сепак водел самостојна по-
литика кон Венецијанската Република и Србија. Во судирот меѓу Венецијанската 
Република и Србија, во 1422 година, Ѓон бил на страната на Стеван Лазаревиќ, кој 
сакал да го врати Скадар, што му го оставил во наследство Балша III. 

Една година подоцна, во 1423 година, Ѓон посредува во склучување на мир 
меѓу Венецијанската Република и Србија. Таа година, по еден турски поход, бил 
принуден, изгледа, да ги даде како заложници сите свои четири сина- Станиша, Ре-
поша, Константин и Ѓерѓ. Инаку, бил оженет со Војсава, ќерка на феудалниот го-
сподар на Полог, близу до Тетово, со која имал покрај споменатите четворица си-
нови и пет ќерки- Мара, Влајка, Ангелина, Јела и Мамица. Четирите ќерки ги ома-
жил за албанските феудални господари, а Мара за Стеван Црнојевиќ. Владетел на 
Црна Гора. (Имињата се тн.словенски.Со тн.словенски истогласно толкување, Р.И.) 

Ѓон Кастриот водел неколку борби против турскиот освојувач во периодот 
од 1407 до 1430 година. Најпосле, големата турска војска откако ја покорила Грци-
ја и Епир, навлегла во Албанија...“. (Не Мачи туку Мати:мати=мами=Мамица, Р.И.) 

Стр. 48: „Пред враќањето во Албанија Ѓерѓ Кастриоти се борел на страна на 
Турците и се покажал како многу вешт и храбар војник. Поради тоа султанот го на-
рекол Скендербег, а тоа е турско име за Александар Велики“. (Таканаречен, Р.И.) 

Стр. 52: Во таква поволна ситуација на 2 март во 144 година, бил свикан со-
бор во Љеш, кој тогаш бил под власта на Венецијанската Република. Соборот се 
одржал во овој град од две причини- Венецијанската Република да не се посомнева 
во добрите намери на Скендербег, и поради престижот на сите албански феудалци. 
На соборот учествувале многу од повидните феудалци и претставници на малисор-
ските заедници. (Никако Љеш, туку само Леш... до лешник=леш ник..., Р.И.) 

Самата потреба Албанците да се обединат за одбрана на својата земја ја на-
метале содржината на работата на соборот: формирање на ‘Љешкиот сојуз’ под ра-
ководство на Скендербег, формирање на заедничка албанска војска и коцентрирање 
на финаниските средства во заедничка каса. Учесниците се обврзале дека како чле-
нови на ‘Љешкиот сојуз’ ќе придонесат во борбата против турскиот освојувач, како 
со војска така и финансиски. (Само едно: „Лешки сојуз“- без Вуковото љ, Р.И.) 

Соборот го избрал за водач Скендербег, зашто бил изразит војнички талент 
и инцијатор и организатор на овој собир. Тој успеал да ги обедини феудалците во 
‘Љешкиот сојуз’. Сите негови членови биле рамноправни, а Скендербег бил ‘прв 
меѓу еднаквите’.Ова значи дека ‘Љешкиот сојуз’ бил политички и воен сојуз, во кој 
секој член ја сочувал автономијата во својот феудален домен“. 

Се работело за семејни кнежевста, без било што народно, никако албанско. 
Стр. 58: „Феудалните разидувања и конфликтот со Венецијанците. 
„Во целата 1447 година, немало борба со турските единици. Токму тогаш во 

Албанија се јавува феудална олигархија, што делумно била резултат од самата пр-
ирода на феудалниот систем, особено во условите кога не постоела силна центра-
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листичка власт, а делумно поради мешање на Венецијанската Република, која, пла-
шејќи се да не ги изгуби своите градови на албанското тло, настојувала да внесе ра-
здор меѓу албанските феудалци, членови на ‘Љешкиот сојуз’, со тоа што ширела 
интриги и ги подмитувала. Познато е дека како повод за феудалните разидувања и 
конфликти со Венецијанците служело ривалството меѓу Никол Дукаѓини и Леко 
Захари, кои биле членови на ‘Љешкиот сојуз’. Никол Дукаѓини, го убил Леко Заха-
ри, па неговиот Дањ останал без наследник. Легитимен наследник бил ‘Љешкиот 
сојуз’, бидејќи Леко Захари бил негов член, но се замешала Венецијанската Репу-
лика, и овој град, имајќи го предвид неговото значење го присвоила. Скендербег 
свикал состанок на ‘Љешкиот сојуз’, во есента 1447 година и предложил Венеци-
јанската Република да го врати Дањ на ‘Љешкиот сојуз’, што повеќе членови го пр-
ифатиле. Бидејќи Венецијанците не се согласувале тоа да го направат, решено е во 
декември 1447 година да почне борба против нив“. (Со Дан- без Вуковото њ, Р.И.) 

Следи ништо немало албанско, никако на албански јазик, кој е повеќерасен. 
Токму затоа со него не е можно истогласно толкување. На пример Захар=Захар или 
Сахар-Сахара, х=к, скара=пескара: сахар=сехер=шекер како песок. И паска=песка... 

„Во борбата против Венецијанската Република албанските феудалци не биле 
толку единствени како во отпорот против Турција. Најголем дел од повидните Ал-
банци, биле на страна на Скендербег, други останале неутрални, а трети биле на 
страната на Венецијанците. Алфонс V, Стефан Црнојевиќ и Ѓураѓ Бранковиќ, кој 
сакал да ги заземе бреговите на Црноморското приморје, се нашле од страна на 
Скендербег“. 

Стр. 74: „Во втората фаза на албанското ослободително движење Скендер-
бег настојувал да воспостави добри односи не само со Алфонс V, туку и со Дукаѓи-
ни. За таа цел во април 1451 година тој се оженил со Доника, ќерка на Ѓерѓ Арјани-
ти“. (Доника=Донка, Р.И.) 

Стр. 76: „Победите во првата фаза на албанското ослободително движење 
влијаело позитивно за јакнење на власта на Скендербег. Тој успеал во втората фаза 
да создаде во Средна Албанија силна централистичка држава, која позитивно делу-
вала на натамошниот развој на ослободителното движење зашто ‘Љешкиот сојуз’ 
престанал да постои поради феудалниот сепаратизам. За натамошното јакнење на 
власта на Скендербег, придонело особено победата кај Кроја. Тој ги приклучил кон 
својот домен имотите на ситните и на некои крупни феудалци, но не успеал да ги 
заземи и феудите на Аријанитите и Дукаѓините, кои и понатаму останале госпо-
дари на своите имоти“. 

Стр. 100: „И овој историски настан...Скендербег умрел, на 17 јануари, во 
Љеш, каде што е погребан во катедралата Свети Никола. 

4. Конечно паѓање на Албанија под Турција 
„И по смртта на Скендербег албанскиот отпор продолжил на чело со Леко 

Дукаѓини. Неговиот феудален домен бил директно на ударот на Турците...“. 
На стр. 45 е слика на Ѓон Кастриот. Јоан е со брзјачко- мијачка капа. Онаа 

како кече било кавказко, никако брзјачко- мијачко. Следи на стр. 59 е цртеж на Ни-
кол Дукаѓини (Дукагинот) со кече. Исто така, на стр. 65 е цртеж на Конт Урани, е 
со бело кече- каква дрскост. Денес тоа се носи воглавно вон Албанија, каде се Арн-
аутите=Гегите, но не од Шкиптарите=Тоските. Па тоа бело капче било со потекло 
од Кавказ, од каде во 19 век во Косово биле колонизирани 600000 Арнаутите итн. 
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На стр. 69 е слика со Скендербеговиот печат и грб. Покрај што на латински 
постои Скендербег, стои и Георгиус Кастриотиус. Бидејќи тој бил само тн.визан-
тиски наследник, албанските фалсификатори неуспешно го бришат завршетокот. 

На стр. 12 е Споменикот на Скендербег во Кроја со рогови на прч; На стр. 
49 следи слика на Ѓерѓ Кастриот- Скендербег- на шлемот со рогови на прч=јарец. 
На стр. 70 е Скендербег во борба-исто така со роговите на јарец,кои биле бригиски. 
Роговите се гледаат и на стр. 85, со слика на Оружјето и опремата на Скендербег.  

Али Хадри, на стр. 10, истакна: „Потеклото на Албанците некои го поврзу-
ваат со Епиротите (Барлеци, Буди, Барди)“. Па тие биле Бриги, а потоа Македонци.  

Тн.Скендербег бил Бриг. Тоа се гледа што тој на шлемот го носел бриги-
скиот симбол роговите на јарец, кој бил богот Арес, што важело и за македонскиот 
крал Пир, според кого се дошло и до Епир=е пир. Ова било само за време на Нерон. 

Марин Барлет,6 на стр. 706, вели: „Кога слушнал Скендербег...заминал за 
Епир. Штом стигнал во некоја многу широка и пространа рамнина, што жителите ја 
нарекувале Саура, близу до реката Скомбин, се влогорил таму, каде што пред тест-
от на Скендербег,кнезот Хијаранит Коминат“. (Шкумбин и Аријанит Комнен, Р.И.) 

Никола Вулиќ7 пиши: Кон север на Дрим живеело племето дукаѓинско. На 
приморјето, а помеѓу реката Дрим и Мати,се простира убавата равница, чиј северен 
дел се викал Задрим со прочуениот град Дајно (Dagno), а јужно Мизија. „На Арба-
нија јужната граница ја правеше реката Шкумба. И долината на таа река, од море 
па до Охридско Езеро владеел исто така Топија. Таа се делеше на Приморска и Бр-
ѓанска (Овие другите по женска линија се нарекувале и Комненови). Приморската 
била на запад покрај морето и најпознат бил членот Карло, кој веќе умрел кога до-
шол Скендер-бег; Брѓански биле на исток, околу планината Кандавија и во Спато, 
јужно од реката Шкумба до Девол. Главен и најпознат член на ова друго семејство 
бил храбриот Аријаните Комнен, кој за славните дела бил познат по својата Ар-
банија и пред Скендер-бег“. Членови на ова семејство биле Моз и Музаки Комнен 
и Музаки Ангелиќ итн. „Најпозната личност во ова време во Арбанија биле Иван 
Кастриотиќ и Аријан Комнен Големи“...„1415 година умрел Андреја од лозата То-
пија (Никета), па во турска рака паднала Кроја. Со неа владееле турски гувернери 
сé до 1443 година“. И па имотот во денешна Албанија било Комненово наследство. 

Во прилог е што Јулиус Писко пиши. Според него, Арианитес Топиа Комне-
нус бил господар на поголемиот дел на Епирус. Јозеф фон Хамер вели: Арианитес 
Топија Комнен, господар на Јужна Албанија од реката Вијуша (Аоус) се до Амбра-
кискиот Залив, денес викан Нарта; Аријанитесовиот брат Андрија Топија владеел 
со своите синови во северна Албанија се до Епидамно, т.е. Драч. Нивни предок бил 
Карло Топија, кој ја изградил Круја и Петрабла (Арнауд Белград), кога Иван Ка-
стриот, татко на Скендер-бег, најнапред постанал господар на Епир. (Кнез, Р.И.)  

Инаку оставштината во Албанија и сé она што е поврзано со семејството на 
Ѓорѓи Кастриот било на тн.словенски јазик. Во прилог наведува и Музафер Би-
слими.8 Тој, на стр. 11, пиши: „...во еден дубровачки документ од 28 ноември 1434 

                                                 
6 Марин Барлети, „Скендербег“, Култура, Скопје, 2008. 
7 Никола Вулиќ, „Ѓураѓ Кастриотиќ-Скендербег“, Историска расправа, Парна штампарија народно-
радикалне странке, Белград. 1892. 
8 Музафер Бислими, „Борбите на Скендер-бег со Османлиите, со посебен осврт на Македонија“, 
Институт за национална историја на Р.Македонија, 2001 година.  
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година, објавен од Јован Радовиќ, дубовачката влада му ги посочува на унгарскиот 
крал Сигисмунд политичките прилики во Албанија и меѓу другото му дава до знае-
ње дека на Андреј Топија треба да му се пишува на српски јазик, бидејќи немало 
латинска канцеларија. Овие извори ги исползувавме од збирките на стари записи и 
натписи, објавени 1902 година во Белград од Љуба Стојановиќ“.  

Имињата на градовите и реките биле на тн.словенски- Белград во Берат итн.  
На стр. 18 се говори за српското потекло на Скендербег и тоа од страна на 

српската историографија: „Овие историчари секогаш Скендер-бег го именуваат Ѓу-
раѓ Кастротиќ и го прикажуваат како србин по потекло“. 

За Франсоа Пуквил, „Скендербег, последниот од хероите на Македонија и 
нејзината историја достоена за негова слава“. Значи, тој бил само едно: Македонец. 

За книгата на Марин Барлети, стои: „Животот и славните подвизи на Хри-
стовиот воин Георгиј Кастриот, Владетел на Епирците, која поради својата херојска 
храброст од Турците бил наречен Скендер-бег, односно Александар Велики, во тр-
инаесет книги Typus Joannis Baptistae Weitz, Загреб, 1743 година“. 

Во печатот и изворите бил Георг,Ѓорѓи,а никогаш некаков си искривен Ѓерѓ. 
Али Хадри, во предговорот, на стр. 3, пиши: „Албанското ослободително 

движење во времето на Ѓерѓ Кастриот- Скендербег е најславниот период на албан-
ската средновековна историја но и дел од ослободителното движење, што трае од 
времето кога турскиот освојувач, по Маричката битка во 1371 година, почнува да 
навлегува и кон албанската територија па се до прогласувањето на независноста на 
Албанија, на 28 ноември 1912 година“.  

Се истакна: „по Маричката битка во 1371 година, почнува да навлегува и 
кон албанската територија“. Бидејќи во Арбанија не бил навлезен исламот, Георг 
Кастриот како малолетен не можел да биде даден заложник за тој да биле обрежан. 
Токму затоа тој бил само православен, никако муслиман, што било и за таткому. Се 
ова говори, никогаш немало некаков Скендербег туку тој бил само така наречен. 

Музафер Бислими, на стр. 56, пиши и: „Во историската наука има различни 
мислења и за прашањето кога Скендербег бил даден како заложник во султанови-
от двор. Анализирајќи ги сите достапни податоци за овој настан може да зајлучиме 
дека Скендер-бег, во моментот кога бил земен како заложник во султановиот двор 
бил полнолетен. Тоа можело да се случи во 1423, 1428 или 1430 година, кога биле 
преземени османските походи на територијата на Ѓон Кастриоти. Но 1423 година 
отпаѓа бидејќи во еден Хиландерски документ од 1426 година на една даровница со 
која Ѓон Кастриоти му подарува на Манастирот Хиландер во Света Гора неколку 
села, се споменуваат и неговите четири сина, Станиша, Репош, Константин и Ѓерѓ 
Кастриоти, што ни дава за право да заклучиме дека тие се уште не биле дадени кај 
Османлиите како заложници“. 

Стр. 57: „од други документи пред се веницијански, дубровнички, хилендар-
ски и други се гледа дека до 1430 година Ѓон Кастриоти ги имал сите четири сина 
кај себе, па може да се заклучи дека Скендер-бег е земен како заложник во 1430 го-
дина, кога веќе имал 25 години...Во еден венецијански документ од 1438 година се 
споменуваат Ѓон Кастриот и неговите четири синови, Станиша, Репош, Константин 
и Ѓерѓ, како бараат венецијанско граѓанство. Оваа нивна молба била прифатена и 
тие добиле венецијанско граѓанско, меѓу нив и Скендербег. Ист ваков документ, 
Ѓон и неговите синови добиле и од Дубровник во 1439 година. И таму стои и името 
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на Скендер-бег кое било пречкртано со линија, што значи дека Дубровник немал 
многу доверба во него...“.  

Следи Ѓорѓи Кастриот никогаш не бил заложник. Кога тој како возрасен не 
бил обрежан, тој не можел да биде ниту муслиман- против исламот крвно се борел. 

Сабри Годо9 пиши: За изненадување бил донесен еден заробеник, а тој бил 
неговиот внук, Зарчин Аранит Зачја, синот на Ангелина и Владан Аранит, младиот 
брат на јунакот Музак... Кога се расправале Ѓорѓи со Зарчин, кој сакал да биде тур-
ски вазал, таму биле Ѓоко и двата венецијански капетани. Ѓорѓи со неговиот стар 
познат удар, кој како легенда на неговата страшна снага и неговата сигурност во 
годењето на неговата рака, попреку него му ја откинал главата, која била прогла-
сена предавничка. Таа била од вкупните околу две илјади глави, кои ги откинал од 
мухамедани, христијани, богати и сиромави. Тоа се случило со сите, кои му стоеле 
на патот за зачувување на неговиот имот. Потоа тој направил чекор, а со втортата 
го пречекорил трупот на внукот, што означувало понижување. Па тој мечот го за-
бил во тлото и рацете си ги избришил од одвратноста. Неговата омраза против пре-
давствата личеле во последните години на неговата сурова бес. 

За да се потврди дека папата бил соработник со султанот, Али Хадри на стр. 
5 наведува: „...Маркс го отфрли мислењето на некои буржоаски и религиозни ми-
слители кои несфатливо ја преувеличуваа помошта на папата на албанското дви-
жење и на Скендербег. Тој се право тврдеше дека папата, дури бил многу шкрт во 
давање на материјална помош на албанското движење на чело со Скендербег“. 

Стр. 42: „...се изразил Карл Маркс ‘јакнеењето на власта на Скендербег во 
Албанија за венецијанските господа било трн во окото’ “. 

Ѓорѓи Кастриот бил свесен дека тој треба да се бори и против папата. 
Значи, Георг Кастриот бил само христијанин и тоа само православен.  
Тој како таков бил само едно: припадник на Охридската архиепископија. 
 
ОХРИДСКА АЛБАНИЈА   
 
Во овој дел треба да се потврди дека Албанија била македонска- охридска. 
Марин Барлети,на стр. 569: „Вождот на Епирците и Македонците“; стр. 573: 

Вака ниту твојот Александар Епирски, ниту оној Пир, кралот на Епирците, којшто 
беше молња и умешен во војна“; стр. 577: „Од Епир, пак, и од Македонија, од сека-
де ги повикал сите војници“...„Велат дека тргнало толкаво множество бродови, што 
се чинело дека не останал никој од смртните во Епир и Македонија“; стр. 594: „Ни-
ту на овој Скендербег, о војници, владетелот на Епирците, кој неодамна од Епир во 
Македонија се префрли“; стр. 605: „Му ветил дека штом тој самиот ќе се префрли 
во Епир и Македонија“;  

Секаде се говори за Епир и Македонија. Следат несовпаѓања, како овие: 
Стр. 620: „...Кога ова било сторено вакво писмо било испратено на Мехмед: 
‘Христовиот воине Георги Кастриот, Скендербег, владетел на Албанците и 

Епирците му праќа големи поздрави на Мехмед, владетелот на Турците“. 
Бидејќи имало Епирци и Македонци, не можело Епирци=Албанци. Барлети 

се трудел да го наметне римскиот поим Албанци. Меѓутоа, тоа било неуспешно, 
оти тие до денес самите се нарекуваат само Шкиптари.Исто така,немало ни писмо... 
                                                 
9 Sabri Godo, “Skanderbeg”, Historischer Roman, Verlag “8 Nentori”, Tirana, 1983.  
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Стр. 637: „Сепак, во душата...и штом се префрлил во Епир и Албанија, от-
тогаш извршил свет обред во градит Дирахион, архиепископот на овој град Паул 
Ангел, е унапреден и возвишен од највисокиот Предводник и Првосвештеник до 
врвот на Предводништвото, а тоа е второ достоинство по врховното Предводни-
штво, што сега се нарекува кардиналот, а Скендербег го прогласил за крал на Алба-
нците и Епирците. Тој него го назначил за главен заповедник на војската против 
Мехмед“. Епир бил охридски и православен, но никако католички со Паул Ангел.   
 Стр. 637: „...Затоа Мехмед, со сета своја вештина, ум, итрина, се трудел да 
го придобие за себе Скендербега, повторно да се усогласи и мирот да важи според 
постојниот договор. И вакво писмо му напишал: 

‘Мехмед, султан на Амира и цар на Исток и Запад, голем поздрав му праќа 
на Скендербег, владетелот на Албанците и Епирците“.  

Писмата се измислувања на Барлети. Георг Кастриот бил само Македонски. 
За да се потврди дека Барлетовите Епирци и Албанци биле Охридски следи: 
Стр. 700: „Да го оставиме за малку Балабан и да се вратиме на Скендербег. 

Тој, откако се вратил од градот, од секаде довлекол многу голема војска и направил 
силни чети. Кај него биле дојдени сите сојузнички кнезови и се сјатиле соседите од 
околината; секој дневно пристигнувале сите народи како од Епир и Македонија, 
така и од Илирик (Црна Гора, Р.И.) и Далмација, така што никој пред тоа тој не со-
брал поголема војска, ниту посилни борци“. Никаде нема Албанци и нивни народ. 

Најголеми збрки се прават што Арванија се истоветува со Албанија. Меѓу-
тоа,не само што поимот Албани го внесле Римјаните,само на Кавказ била Албанија.   

Ова продолжува и на стр. 701: „...братот на Балабан со одлична чета Турци 
се упатил кон брата си, за да му се придружи. Кажуваат дека оној предизвикал кр-
ајна опасност. Тој (како што кажуваат) веќе се искачил на планината на Бугаринот. 
Кога Скендербег го слушнал ова, без одлагање го избрал цутот и силата на војска-
та, ја оставил таму останатата војска и во тек на целата ноќ се најголема брзина се 
упатил кон Јониман, го нападнал од ненадеж и го разбил...“. 

Се кажа: „се искачил на планината на Бугаринот“. Бугаринот бил припадник 
на Охридска архиепископија, која била народна=булгарна: булгар=вулгар=волгар, 
волг=волк=Volk, полк со полковник водач на полк=мноштво луѓе (народ), полка... 
Да не се изуми дека булг, л=р, бург, кој бил град за луѓе (народ)- денес има Бургас. 

Бург е и кај Тацит во „Германија...“: „... Херкул“...„И Одисеј“ со Аскибургиј. 
Стјепан Антолјак,10 на стр. 242, пиши: „И додека анонимната ‘Vita Achillis 

Larissensis’, по сè изгледа настанала во X или XI век (ракопис од XIII век), накратко 
опишува како ‘Бугарите’ ја освоиле Лариса и оттаму однесле само благо“; стр. 243: 
„Во таквите писатели спаѓа, во прв ред, ерменскиот историчар Стефан Таронски... 
(Асохих) или Асолик. Тој во почетокот на XI век ја напишал својата светска исто-
рија (до 1004 година)...‘кралот на Бугарите’, кој наскоро бил заробен од Василиј...“; 
стр. 245: Јахја...„Овој писател е сигурен и во датирањето на војувањето и пусто-
шењето на ‘Бугарите’ до Солун...“; стр. 248: „...Адамер (р. 988-у. 1035) во делото 
‘Historiae’изнесува дека Самуил и Арон биле кралеви на Бугарите, кои се убиени со 
грчка лукавост...“. Следи само припадници на Охридската црква- до црковен народ. 

Ова се потврди со наводот, на стр. 277: „Интересно е и списот ‘Службата и 
житието на св. Јован Владимир’, од кој има повеќе изданија (Венеција 1690, 1858). 
                                                 
10 Стјепан Антолјак, „Средновековна Македонија“, Мисла Скопје, 1985. 
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Во него се говори за војната на Василиј против цар Самуил и неговите ро-
днини Мојсеј и Давид. Инаку овој спис го нарекува Самуил ‘крал на Бугарите и на 
Охрид’ или ‘цар бугарски’, додека Иван Владимир го титулира со ‘крал на Бугарија 
и на Илирците’, чиј татко бил ‘Неман крал тривалски,а мајка Ана, родум Римјанка’.  

Илирик бил Црна Гора, а Римјани=Ромејци, и=о, биле тн.Визатијци. 
На стр. 380 е поднасловот: Освојувањето и покорувањето на Дукља 
„Кон крајот на 986 или во 987 година би можело да се претпостави дека Са-

муил, по својата сјајна победа над Василиј II, кој притоа бил и премногу зафатен со 
борбите за престолот на Исток, ненадејно навлегол со голема војска во деловите на 
Далмација и почнал да ја напаѓа земјата, со која кралувал младиот Владимир, како 
што пишува Поп Дукљанин. 

Меѓутоа, Владимир се повлекол во планина и цар Самуил тргнал со еден дел 
од војската да го заземе Улцињ. Самуил видел дека не може со сила да го добие во 
свои раце Владимир, се обидел тоа да го стори по дипломатски пат преку прате-
ници, кои го уверувале дека нема да му се случи ништо лошо, ако тој со своите се 
симне од планина. Кога на царот ни тоа не му пошло од рака, тој се обиде тоа да го 
спороведе тајно, преку еден Владимиров жупан, кој му вети, за голема награда, де-
ка ќе му го предаде кралот со сите негови луѓе. 

И најпосле овој жупан успеал да го наговори Владимир, кој се жртвувал за 
сите и му го предал на Самуил. Но овој веднаш го испратил во прогонство во Охр-
идско, во местото наречено Преспа, каде што му беше дворцот и седиштето на ис-
тиот цар. Меѓутоа, Владимир, чија земја11 сега стана обично Самуилова покраина, 
во која управуваше негов намесник, сепак не остана долго во затвор, зашто негова-
та ќерка Косара и тоа што, како што пишува Поп Дукљанин, ‘не од страст, туку за-
тоа што се нажалила на неговата младост и убавина, и зашто беше чула дека е тој 
крал и дека е по потекло од кралска лоза’. Поради тоа побара од својот татко да ѝ 
го даде заточеникот Владимир за маж, и ако сака за некој друг да ја омажи, тогаш 
повеќе сака да умре. 

Бидејќи на Самуил му ласкаше тоа што Владимир беше од кралски род, а 
притоа многу ја сакаше својата ќерка, со голема радост се согласи да ја исполни не-
јзината молба.Поради тоа нареди да го облечат Владимир во кралски алишта.Потоа 
го повика кај себе и бакнувајќи го пред големците на својата држава, му ја даде 
својата ќерка Косара за жена. 

Откако на кралски начин се изврши венчавањето, го назначи Самуил Влади-
мир за крал и му ја даде земјата и кралството на неговите татковци и целото Драчко 
подрачје. Потоа го повика Драгомир, чичко на кралот Владимир, да дојде и да ја 
прими својата земја Трибуња, да го собере народот и да ја насели земјата, и така се 
случи, како што вели Поп Дукљанин. На тој начин Владимир му стана верен и пре-
дан вазал на Самуил, кој за сето време на својот живот го пазеше. И не само тоа. 
Кога Владимир се врати со својата жена Косара во Дукља, тој, според Дукљанин, 
владееше над доверениот народ ‘во страв божји и според правдата’. За Владимир и 
Скилица- Кедрен има свои најубави зборови, кој вели дека бил оженет со Саму-

                                                 
11 Според Порфирогенит, Дукља наближувала до утврдите на дрчката тема, до Леш, Улцињ и Бар, 
па одело до Котор а во планините се приближувало до Србија (РД, 405), т.е. таа се простирала од 
Бар до Котор покрај морето, а во внатрешноста до црногорските планини, што ја одделувале, од 
Србија (Ф. Шишић, Повијест ... 455, 456).  
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иловата ќерка, дека е човек праведен, мирољубив и полн со добрина, а владеел со 
‘Трибалија’ и околните области на Србија, кои, покрај Драчката област, сигурно му 
ги предал во рацете неговиот дарежлив тест“.(Трибали=Траки-без тн.Словени,Р.И.) 

Бидејќи под Охрид била Албанија, низ која врвел патот Виа Игнациа, преку 
неа се пренесувале многу нешта низ Далмација и Венеција, што важело за Истра... 

Димитри Оболенски пиши: „Во 1069 година Византија даде администрати-
вно овластување (но не и независност) преку Далмација на Хрватското кралство; и 
словенската Глаголска традиција станала културно наследство на Хрватскиот на-
род. Тоа достигнало најбогат процут во XIV и XVI век и сеуште не изчезнал: сло-
венската 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 Ве-
неција, 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. 

Да не се изуми дека богомилството било масовно во Бригија, а бригиска бил 
Охрид, што важи со бригиска Албанија. Богомилите дошле во Италија, Франција... 

Во Ларус, на стр. 462 има карта: „Јурисдикција на Пеќката патријаршија 
околу 1669. година“. Нејзината граница се протега по текот на реката Дрим, јужно 
од Тетово, јужно од Штип, преку Струма, северно од Самоков, источно од Бела Цр-
ква(Куршумлија),на север Оршава...Нови Пазар е Стара Рашка.Источно е Бугарска-
та патријаршија.Источно од реката Струма е Цариградската патријаршија(само Тр-
акија). А се друго е под Охридската архиепископија: цела Албанија, преостанатиот 
дел на јужниот Македонски= Балкански Полуостров. Па Арбаните и Еладците биле 
само под варошот Охрид, со тн.старословенски. Ова останало за селото Атина се до 
1767 година. Дури Атина во 1836 година била под Соборната црква Св.Димитрија 
во Битола. Бидејќи немало грчка и арбанска црква, никогаш немало такви народи. 

Следи во Албанија како црковен јазик бил само еден: тн.старословенски. 
Стр.476:„Србите во Турција дошле во неповолна положба,на крајот на XVIII 

век, и поради тоа што Порта 1766. година ја укинала Пеќката патријаршија. На до-
несување на оваа одлука пред све влијаеле Грците, и тоа во интерес на Цариград-
ската патријаршија, во цел не само за својата верска и културна превласт меѓу бал-
канските христијани туку и затоа да би го зачврстиле својот политички престиж во 
Цариград. Во текот на XVIII век, а особено за време на седмогодишната војна, 
1757- 1763, дошло до голем успон на грчката трговија и поморство, поради што 
снажно ојачал слојот на фанариотите, патрицијати кои преку Цариградската патри-
јаршија и многу населби на своите сонародници измеѓу Одеса, Будим, Виена, Вене-
ција, Марсељ и Александрија, управувал со грчката заедница, а со пари и посред-
ство на високи функционери на Портата, на прво место толкувач, ги предодредувал 
многу одлуки на турската влада. Спротивно на Грците, Србите се најдувале во со-
стојба на големо искушение, во многу краишта мошне проредени, изложени на пр-
оцесот читлучење и стопанско незадоволство, најпосле поради својата соработка со 
Русите и Австријците компромитовани како неверни султанови поданици, што од 
грчката страна е искористено Пеќката патријаршија да се казни со укинување. Од 
1766. година, а потоа и од укинувањето на Охридската архиепископија, владичките 
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места во Србија и Македонија, со времето све повеќе и во Босна и Херцеговина, 
готово исклучиво ги завземале Грци кои своите положби ги добивале со откуп. По-
ради тоа тие повеќе се грижеле како од манастирите и парохиското свештенство из-
влечат што повеќе пари отколку што настојувале на организација на црквата и од-
ржување на просветата. Бидејќи сем манастирските и парохиските школи немале 
други просветни установи, православните Словени во Турција почнале поради оваа 
грчка превласт да доспеваат во состојба на колективна неписменост. Напоредо со 
тоа, губејќи го поверувањето во црквата, тие све повеќе се собирале околу своите 
народни старешини, селските и нахиските кнезови, хајдушките арамбаши и луѓето 
кои се воздигнале тргувајќи со стока. Оваа појава на крајот на XVIII век постанала 
ообено видливо во Белградскиот пашалук“. (Харамбаши- бригиски без х, Р.И.) 

Европејците ја подржувале само Цариградската патријаршија, а не другите. 
Иван Снегаров цитира за укинување на Охридската архиепископија, 1767 г.: 
„Со оваа моја доброволна и непринудна оставка долу потпишаниот јавувам 

тоа што не ми е овозможено да ги уредам и поправам потребите на Охридската ар-
хиепископија, коишто се јавија една по друга пред нас и во наши дни и им дадоа не 
мал повод на злосторниците да го напаѓаат името на Архиепископијата и да ги ош-
тетуваат и навредуваат потчинетите на Охридската архиепискиопија митрополити 
и нејзината бедна раја, и не може инаку да се избави од нивните раце тамошната 
земја и сиот христијански род, освен преку уништувањето на Архипепископијата- 
заради тоа, имено, се откажувам од Охридската архиепископија, освен од мојата 
поранешна Пелогониска епархија (којашто уште ја имам додека сум жив за своја 
прехрана и за задоволување на своите потреби). При таква согласност со моите со-
браќа свети архиреи се направи и оваа (моја) доброволна и непринудна оставка, ко-
јашто треба да се постави во светиот кодекс во Великата Христова црква (и во оној 
на блажениот ерусалемски патријарх г. Партениј). 

16 јануари 1767 година   Охридски Арсениј ветува“.  
А по укинувањето на Охридската архиепископија започнува коинизирањето. 
Кога се укинати црквите со службениот тн.старословенски јазик, опстоила 

само царската Цариградска патријаршија со царскиот јазик коине. Па токму и затоа 
имало само Грци. Бидејќи народна=вулгарна=булгарна била Охридската архиепи-
скопија, незините припадници биле жителите на Балканскиот Полуостров и вон не-
го. Следи збрките биле создадени само во XIX и XX век. Ево го најдобриот доказ: 

Мартин Барлет, стр. 286, пиши: „...Горен Дебар е планински, стрмен, но се-
пак плоден; како поради близината на месноста, така и со сличноста на обичаите 
бил во допир со Македонија. Го населувале Бугари или Трибали, народ жесток во 
оружје, мил на Скендербег поради многу бројни заслуги за нивната храброст и вер-
ност“. Па овде едно те исто се „Бугари или Трибали, народ жесток во оружје“. 

Трибалите како припадници на народната=булгарната Охридска архиепи-
скопија друго и не можеле да бидат освен Бугари. Се истакна: „Мурат го убил еден 
Трибал“. Бидејќи Трибалите биле Траки, Србите и Бугарите биле еден ист народ. 

Стр. 295: „Други пак ги следат заблудите и глупостите на Грците, кои се на-
рекуваат и Бугари“. Во фуснотата има објаснува: „Кај Барлети, под етнонимот Три-
бали се подразбираат и Србите и македонското словенско население“. Сé е јасно. 

Само тек од 1767 година на Балканското Полуострово биле само едно Грци. 
Со ова се потврдува на Балканот имало само црковни народи: народ на Царград-



 79 

ската црква, народ на Трновската црква, народ на Пеќката црква и народ на Охрид-
ската црква. Токму затоа во Виена Вук Караџиќ можел да оди само на два начини: 
Православен=Грк и Турчин=Муслиман. Па оттогаш имало само тоа: Грци и Турци. 

Од друга страна, имало Бугарска Црква, Српска Црква, Македонска Црква и 
Грчка Црква, никаде и никогаш немало Арбанска=Албанска Црква- ниту денес- 
Исто така, во Цариградската патријаршија службен јазик бил тн.грчки, кој всуш-
ност бил македонскиот Птоломејов Александријски јазик, а во останатите цркви 
бил само единствениот македонски тн.старословенски јазик: 100% ништо албанско. 

Да не се изуми дека Македонците како припадници на Охридската архиепи-
скопија се бореле таа да се возобнови,да се поврати тн.старословенски јазик и да се 
вклучат мајчините говори. Прв кој составил буквар на македонски говор бил Марко 
Тодорович со македонски говор од Разлошко: „Така Марко Тодоровиќ отпечатил 
буквар во 1792 во Виена, прв на македонско-словенски јазик“. Кога во Виена до-
шол Вук Караџиќ тој веќе пред себе имал тн.словенски буквар.Пак, тој го повторил 
истото што го направиле Русите, од тн.старословенски до руски, со Вук Караџиќ и 
до српски народ. Следи злосторот, од еден православен народ со тн.старословенски 
јазик се создале два македонски народи со македонска тн.старословенска основа. А 
ова говори само едно, кога Германците во 19 век се обединувале со германскиот ја-
зик, а само со него тие станале Германци како народ, Русите и Србите го раскинале 
македонското тн.старословенско ткиво и се создале два нови народи. Пак, тн.слове-
нски тн.Грци со реформа на македонскиот тн.византиски јазик коине им бил созда-
ден тн.грчки јазик. Следи само Еладците да имаат свои четири јазици: тн.Хомеров 
од VI век п.н.е., коине од III век п.н.е., катаревуса XIX век и димотики XX век. 
Затоа ако четири тн.Грци меѓусебно говорат со по еден тн.грчки јазик тие ме-
ѓусебно нема да се разберат. Заклучокот е едноставен, никогаш немало тн.грчки на-
род. Состојбата кај Македонците е таква, тие меѓусебно ќе се разберат со своите 
говори за истото наведено време. Токму затоа Македонците отсекогаш биле народ 
само со еднорасен јазик. Со Арбаните е доказот, тие никогаш не биле народ, а и де-
нес, затоа што како чеда на Охридската црква се одродиле од својот тн.словенски 
јазик и токму затоа тие говорат со трорасен јазик.Па тие се само своевиден злостор. 

Хамер говори за Скендер-бег, Охрид бил главно место по него наречен сан-
џак. Видно е да денешна Албанија била под Охридската архиепископија- охридска. 

Кога се говори за Охридскара архиепискиопија, треба да се наведи и дека 
таа била бригиска. Бриги биле Комненови, кои господареле со денешна Албанија. 
И следи заклучокот дека Албанија истовремено била и Охридска ама и Комненова.   

 
ДОДУНАВСКА МАКЕДОНИЈА 
 
Македонците го владееле во старата и новата ера Балканското Полуострово. 

Тоа бил Филип и Александар Македонски, што продолжило и во новата ера кога 
власта на Римското Царство го превземаат царевите со потекло од Македонија како 
Македонски Полуостров, а само од 1809 година кога Цојне го внел поимот Балкан. 
Тие престолнината Рим ја пренесуваат во Никомедија, а потоа кај Византиј, кој ста-
нал Втор Рим, Константинопол, град на царевите, Цариград. Тоа било со ...Василиј 
I Македонски.... Василиј II Македонски. Во мноштво карти Македонија била до ре-
ката Дунав. Повеќе за ова во мојата книга „Додунавска Македонија“. 
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Во Ларус, на стр. 304, се наведува: „После смртта на Василиј II, царството се 
простира ‘од ерменските планини до Јадранот и од Еуфрат до Дунав’ “. 

Истото било и за Цар Самуил и неговиот внук Петар Делјан, кој 1040 година 
во Белград се прогласил за цар. На ова се надоврзува и Цар Душан. Исто тој се пр-
огласил за Македонец-на Балканот имало Македонско Царство со свои наследници.  

Како што Албанија била под бригискиот град Охрид, таа била и македонска. 
Албанија била во Македонија што се гледа во La position des Sud-Scklavon et 

des Dardaniens á I’intèrieur des provinces romaines du Haut- Empire. 
Албанија во XVI век се најдувала во Македонија, што се гледа во картата на 

книгата “Geografia ecclesiastica del’Albanija” на историчарот Fulvio Cordignano. 
Марин Барлети, на стр. 606, пиши: „...но прво околу многу работи долго ра-

зговарал со кралот. Оттука Фердинант, пак пред да го испрати Скендербег, ги по-
викал сите владетели на логорот и началниците на собирот, и вака му говорел: 

„Макар што некогаш, Скендербегу, Влатетелу најсјајен...Не е ни чудно, за-
што ти водиш потекло од место со вакви предци, непобедливиот Епир, или Алба-
нија, кои некогаш Македонија се нарекуваа, во која толку најблагодарни, најнепо-
бедиви владетели, толку најхрабри, толку најсилни водачи,заповедници се родени“. 

За да се потврди дека Кастриотите биле Македонци е доказот грбот на Епир-
ското Кнежеството од 1395 година, од времето на кнезот Никола Кастриот. Ова се 
сретнува во Стематографијата на Христофор Жефарович,од Дојран,од 1741 година. 
Неговиот грб е македонски со лавот. Па лавот бил симбол на античка Македонија. 

Бидејќи со семејството Кастриот имало врска на Бранкович, се продолжува. 
Во Ларус, на стр. 364 стои: „На тој навистина необичен начин и под несекој-

дневни услови, српската деспотовина го продолжила својот живот во рамките на 
една туѓа држава. Таа се најдувала во рацете на семејството Бранковиќ све до ни-
вното изумирање (1502), а тогаш називот деспот е пренесен на семејството Бери-
славиќ и, најпосле, на властелот Бакиќ“. Значи, Бранковиќ све до 1502. година. 

Во мојата книга „Античка=етничка Македонија“ го наведив следново: 
Во моите книги истакнував, дека Македонија била до реката Дунав, за што 

дури имало и народно творештво, Смедерево и Белград биле во Македонија.12 Сле-
ди мојата книга „Додунавска Македонија“...Во мојата книга „Европските злостори 
врз Македонија“, под насловот Македонија, велев: „Македонија била Балканскиот 
Полуостров...“. Со мозаикот дека Македонија била до реката Дунав продолжив. 
Следи и мојата книга „Русите не биле Словени“, а го наведив следново: 

Се истакна: „Никола I добива и повеќе други мислења (и од архимандридот 
Зографски), од кои едно дури гласи- од целиот Балкан да биде создадена македон-
ска држава“. Токму затоа Македонците учествувале во создавање на сите македо-
нски=балкански држави и тоа со цел православна=македонска Македонија (Балкан-
от) да започне да се ослободува, а тој потоа и целосно да се ослободи како маке-
донски. Нивни непријатели биле муслиманите, тн.Албанци (Арнаути и Скиптари). 
                                                 
12 „Антологија на народне поезије“. Приредио Dr. Винко Витезица. III Јуначке песме. Београд. Из-
давачко и књижарско предузеће Геца Кон А. Д. 12. Књез Михајлова 12. 1937: стр. 128, 36: „Смрт во-
јводе Каице“: „Подиже се господине краљу. Од прекрасне од Маћедоније. Из питома места Смеде-
рева, Од својега двора честитога, Собом води дванаесет војвода; стр. 129...Краљ му божји помоћ 
називао: „Божја помоћ, Војводо сибињска !“ Војвода му боље одазива: „Здраво, краљу на Маће-
доније !...“; стр. 132: Па се краљу под шатором шеће: „Краљу Ђурђу од Маћедоније ! Оди, краљу...“.  
За наводите за Белград и Смедерово биле во Македонија повеќе е наведено во претходните книги. 
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Со ова се потврдува дека имало само Македонци,а од 1809 година Балканци. 
Меѓутоа, Македонците до денес се оспоруваат, тие биле дури и Бугари. 
Токму затоа во мојата книга „Бугарите биле Македонци“ напишав обратно: 
Денешен Пловдив бил прикажан како македонски град не само од времето 

на Филип Македонски, туку во 12 век н.е., а и 17 век н.е. Дури тој бил столнина на 
Македонија. Исто така, и Софија бил македонски град не само во старата ера, туку 
и новата, во 17 век. Истото важело за Видин, Разград, Шумен и други. 

Винко Прибоевиќ во своето дело O podrijetlu i zgodama Slavena (16 век), пи-
шува дека Бугарија некогаш се викала Македонија. (С.Антолјак,цит.дело, стр. 176).  

Бидејќи Бугарија припаѓала во Македонија, Бугарите биле Македонци. И са-
мите го потврдуваат, тие ја присвојуваат сета македонска историја- тие се без своја. 

Историски Македонија се протегала до реката Дунав. Да не се изуми и пре-
данието, препеано на српски јазик, дека Белград, Смедерево...биле македонски. 

Бидејќи луѓето се преселувале со домашни животни (говедо, коњ...), а до 19 
век н.е. не преминало, преку Дунав, на Балканот, ниедно домашно животно, а чар-
тер летовите биле само од 20 век, Словените биле и останале најголем фалсификат: 
без ниеден наод на словенско: колце...грнче...Оној што пронајде-Нобелова награда. 

Оваа лага е на берлинско-виенската школа на тн.Германи,кои до денес меѓу-
себно не се разбираат,а се обединале со сила.Бидејќи 350 милиони тн.Словени ме-
ѓусебно се разбираат, тие се еден народ.Следи,тие во Европа, име на Бригија=Брзја-
кија, на мирен начин ќе се обединат со македонскиот тн.старословенски јазик. Така 
сите тие ќе постанат Македонци. Затоа Бригите и Македонците победиле. Идеалот 
на Филип и Александар Македонски ќе се оствари- Македонска Обедината Европа. 

Значи, не само што Македонија бил Балканскиот Полуостров, Европа ќе би-
де обединета со умешноста на Македонците кои го реформирале коине, острану-
вајќи ги од него семитските=црнечките зборовии и го создале тн.старословенски ја-
зик. Ова била повторена постапка која прво се направила за време на Бригите Пто-
ломејци во Александрија, кои од староегипетски јазик создале коптски јазик. 

Бидејќи Македонците биле вешти во јазици, по нивни налог во коине биле 
внесени готски зборови, и бил создаден готски јазик. Така со тој готски јазик биле 
христијанизирани Готите=Татарите со својот бог Асен. Токму од готскиот јазик во 
денешниот германски јазик има готски=татарски зборови: Пекинг=пе кинг=кениг... 

Англиските и германските автори говорат дека имало монголски Албанци. 
 
МОНГОЛСКИТЕ АЛБАНЦИ 
 
Во Османовата војска биле вклучени Монголи. Такви биле Татарите и Чер-

кезите. Дури во Османовата војска имало Черкески ред. Тие биле/се злоторници. 
Ларус, стр. 470: „Спрема еден современ запис,во Србија после овој турски 

продор не останал ни десетти дел од народот. Овој податок несумлиово е претеран, 
ама тој баш со тоа сведочи каква била турската одмазда и како изгледале татар-
ските пустошења. Најголем број на селските населби, веројатно неколку стотини, е 
уништен на Косово и во Метохија. Се разорени и многу градови, меѓу ним Круше-
вац, Ниш, Прокупје и Нов Пазар. Некои места, всушност, престанале да постојат 
(Ново Брдо)... Многу групи на народ ги стигнала татарската коњица и ги исекла. 
Поради ова иселување најповеќе опустошиле Косово и Метохија“. 
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Авторите,13 на стр. 279, наведуваат во Глава IV за Карпошовото востание. 
Стр. 283: „...На помош на турските војски им пристигнал кримскиот хан Се-

лим Гирај со своите борбени и жестоки татарски одреди, кои ќе бидат ударни сили 
во претстојните судири со востаниците...“. 

Стр. 284: „...Во судирот бил заробен Карпош со голем број свои борци. По-
следен отпор востаниците давале од тврдината, која била преземена на јуриш а неј-
зините бранители биле уништени. Победниците сега се упатиле кон Скопје, водејќи 
ги со себе заробениците востаници. Скопје тогаш се наоѓало под контрола на ајду-
ти, можеби Карпошеви луѓе, но кога чуле за поразот кај Куманово и за приближу-
вањето на османските војски, тие се разбегале. Во Скопје, крај камениот мост на 
Вардар,Карпош бил изведен пред Селим Гирај, набиен на колец, а потоа избоден од 
татарските копја и фрлен во реката. Тоа се случило најдоцна во првите денови на 
декември 1689 година. Трагичната смрт на Карпош воедно го означувало и крајот 
на востанието...“. (Татарите биле дервиши=дер виши, дери и виси=обеси, Р.И.) 

„Македонскиот селанец скапо го платил својот обид за ослободување од фе-
удалната експлотација и за отфрлување на туѓинската власт. Во почетокот на деке-
мври 1689 година во Призрен пристигнале алармантина вест дека турските и татар-
ските војски одејќи на Скопје одвлекле со себе околу 6.000 селани, со жени и деца, 
и ги запалиле Тетово и Куманово. Во еден краток запис од тоа време, непознат ка-
луѓер од манастирот Дечани забележал дека тогаш имало многу големи страдање, 
‘младите ги пленеа, а старите ги колеа и давеа’. Еден друг современик запишал де-
ка Татарите, предводени од пеќанецот Махмуд-бег, робеле, колеле и палеле во Го-
рни и Долен Полог. Слично било и во Скопската нахија, како и во сите други севе-
рни и средни области на Македонија. За мнозина, особено за оние што зеле активно 
учество на борбите против османската војска, единствен спас бил напуштањето на 
својата земја и повлекување далеку на север, зад Сава и Дунав, од каде што нај-
често немало враќање. Дел од нив подоцна ќе преминат дури на територијата на 
Русија, каде што како и припадниците на други балкански народи (Срби, Бугари и 
др.) ќе создадат свои војнички колонии и одделен ‘Македонски полк’, кој ќе деј-
ствува во составот на регуларната руска војска“. 

Бидејќи до денес се бега од своите огништа поради Албаништата, следи ова: 
Густав Вајганд,14 на стр. 9, говори за: „а) Готи, Вандали, Хуни“.  
„...од 376- 400 пред сé биле Западните Готи...Во Македонија се појавил 

Аларих со Западните Готи во годината 395;нешто 50 години подоцна дојде Атила... 
не сите Готи во годината 488 од Полуостровот се повлекле, туку значајни остатоци 
останале, докажува состојбата, дека ние најдуваме на Хемус Готи минорс, откаде 
Улфилас потекнува. Уште во 9 век во Томи во Мезија на готски се проповедало“. 
 Наведените биле Монголи, што важи и за Печенците и Куманите на стр. 21. 

Стр. 30: „Турко-Татари: а) Турци, б) Татари. 
Кавказки народи: Черкези“. 
Стр. 32: „2. Карактеристика на населението на Македонија“ 
Стр. 36: „е) Албанци. 
За македонските Албанци многу повеќе се мухамеднаските Геги, отколку 

ортодоксните Тоски во посматрање, од кои од страна на турската власт за појачу-

                                                 
13 „Историја на македонскиот народ“, книга прва, Институт за национална историја,Скопје,1969 год. 
14 Gustav Weigand (1860-1930), “Ethnographie von Makedonien”, Leipzig- Friedrich Brandstetter, 1924.  
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вање на мохамеданскиот елемент Гегите во голем број кон Македонија се донесени 
и таму населени...Ипак е сигурно, дека христијанските жители на Македонија по-
драго сакаат да имаат работа со турските службеници, отколку со албанските. По-
следните важат како ужасни, немилосрдни и алчни.Додуше тие се поинтилигентни, 
марливи, и пред сé многу енергични. Турците не само во минатото, туку исто така 
во поновите времиња да им благодарат на енергијата на Албанците- Гегите, и на 
интелегентноста и подвижливоста на Албанците- Тоски...“. 

Густав Вајганд прави генетска разлика: интилгентни Тоски=Шкиптари на-
спроти Гегите=Арнаутите. За да се потврди генетската разлика, кој тој ја наведува, 
тој, на стр. 14, за Бугарите вели: „Овие биле степески народ, кој од Азија кон Евро-
па во руските степи се доселил и се населил меѓу Волга и Дон. Сите веројатности 
тие биле татарско потекло...“. Нивниот бог бил Асен, како што било на Готите. 
Следи Белците биле поинтелгентни од Монголите, како што е меѓу Геги и Тоски. 

За да се образложи генетската разлика меѓу Белци и Монголи, бидејќи во 
Македонија воглавно биле Геги, кои сите биле муслимани- ниеден христијаннин- 
тој, на стр. 37 пиши: „Во Македонија мохамеданскиот Албанец нарочито со задово-
лство се поставува како полјак или чувар од христијаните како и Турците, и до-
душте поради неговата достојна особина, која кај другите балкански народи е мо-
шне изгубена, тоа наиме е неговата поузданост. Ако Албанецот на неговиот госпо-
дин неговата беса (така еден вид чесен збор) му ја има дадено, тој на него без-
условно може да се ослони. Верноста и храброста се особини, кои на Албанецот во 
некоја рака монопол како кавас му се постигнати“.(Беса, бес=бес; каваз=гаваз, Р.И.)  

Тој, на стр. 37, говори за плашливоста на Албанците и за неа тој објасанува. 
Меѓутоа, никакво објаснување не е потребно, кога Албанците се докажани 

убијци од задгрб.Кога тие некој го убиваат од задгрб, тие не се во состојба да се со-
очат со својот непријател. Следи Албанците вршат убиства од задгрб, што не е од-
лика на Белци, како што биле/се Македонците, кои отсекогаш убивале како витези. 

Стр. 38: „ф) Турци (Татари, Черкези)“. 
Стр. 39: „Злобни озлогласени како Турци се Татарите и уште полоши се Че-

ркезите, кои страв и грозота шират, каде ќе се појават. После Кримската војна од 
Турците на Балканот населиле околу 100000 Татари и 500000 Черкези, од кои до-
душе само мал дел дошле во Македонија. Како мухамедани тие ги посматраат Хри-
стијаните како нисковредни луѓе или ги гледат со презир и со надуеност, Нивното 
искористување и силовање важи како ним да им е дозволено“.  

Според Јозеф фон Хамер (1836), Албанци вон Албанија немало. Исто така, 
тој пиши дека денешно Косово било на исто ниво развиено. Следи тоа назаднало од 
кога таму биле колонизирани кавказко-црноморските Албанци- Арнаути. Тоа било 
од 1840 година. Вилкинсон, на стр. 62, да пиши: „Односот меѓу двете групи Сло-
вени стана во толкава мера близок по 1840, шти Турците ја иницираа политиката на 
населување на Татари и Черкези во областите на планината Шар со цел да го разде-
лат Србинот од Бугаринот“. Па тој во фуснота објаснување: “Мјуир Мекензи и А. 
П. Ибри, Патувањето во словенските провинции во европска Турција, 2 издание 
(Лондон, 1877). На картата составена од Е.Г.Равенштајн за Универзалната геогра-
фија овие Черкези беа одбележани во околината на Стара Србија и во областа Ниш- 
Врање“. (Тој пиши за Срби и Бугари. Пак, Македонија било до реката Дунав, Р.И.)  
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Ова може да се потврди и со јазикот. Олга Луковиќ Пјанови, книга 2, стр. 34 
пиши: „...Ами Буе. Во вториот том на тоа дело, кое има четири тома, од страна 32., 
почнува неговиот оддел за јазиците на ‘Европска Турција’, кој, почнувајќи од стр. 
41., се претворува во расправа за албанскиот јазик. Тука дознаваме дека албански 
се нарекува и ‘шкипе’, да се ограничува само на Албанија, да не го учат ни Турци, 
ни Словени (...), а ни Грци“. (Вон Албанија без албански јазик,ни таков народ, Р.И.) 

“Ami Boué, ‘La Turquie d’Europe’ Tome deuxiéme, Paris, 1840; Editeur Arthus 
Bertrand”. Па следат двојни совпаѓања на двете објавени дела: англиски/француски. 

Густав Вајганд, стр. 86: х) Черкези. 
„Черкезите, кои како мухамедани од Турците во Турција биле населени, по-

ради нивната дивост и грабежливост постанале страшила за тамошните христијан-
ски жители. За среќа во Македонија тие се ретки, бидејќи тие поново се иселиле...“. 

Повеќе за монголските Албанци (Арнаути=Геги) во моите претходни книги. 
За да се потврди дека Гегите и Тоските не се еден народ, тие до денес ме-

ѓусебно не се разбираат. Исто така, тие меѓусебно не општеле и не стапувале во бр-
акови... Следи тие да потекнувале од  посебни делови: Гегите од северна Албанија, 
каде биле колонизирани Монголи, од кои биле протерани Мијаците, а во јужна Ал-
банија биле Тоските. Меѓу Тоските и Гегите постојат генетски разлики итн. 

За народносната генетска разлика покрај мене пишан и други Македонци. 
Кај маторицата се појавува високо ниво на естрогени, па следи канибализам- 

таа си ги јаде своите тек родени прасиња итн. Токму поради естрогените Монго-
лите се со висока плодност. Поради неа, тие од Источна Азија стигнале во Европа, 
а овде се говори и за 600.000 Азијати (Арнаути) со монголски висок наталитет, кој 
го нема никаде во Европа. Па тие не само да се со висок наталитет, се и крволочни.  

Се познати Мавровски работници, на кои кожите им биле режени, а само со 
цел да се види крвотечение, што е канибалистичка одлика на темните раси. Па е по-
знат и татарбивстек, недопечено скоро живо и крваво месо, а Монголите пијат крв 
од тек тогаш убиено животно итн. Тоа и др. се монголски одлики на Арнаути=Геги. 

Не случајно тие убиваат без совест во миг, дури тргуваат со човечки органи. 
Според тн.албанска тн.историја монголските Арнаути постанале Илири. Ова 

тие на многу едноставен начин и го објаснуваат, со тоа што, според нив, Албанците 
и Арнаутите било едно те исто.Па јас тврдам само Монгол=Монгол и Белец=Белец. 

 
ИЛИРИ НАРОД НИКОГАШ НЕМАЛО  
 
Редакцискиот одбор на Пизистрат (6 век п.н.е.) во „Илијада“ го внесува 

поимот Тракија, а Херодот (5 век п.н.е.) Илирија. На исток имало помасовна упо-
треба на темниот вокал, што до денес останало кај Романците и Бугарите.  

Се говори за „Илијада“ со својата Троја. Стефан Византиски, 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 Пелопонез, западно од 
Македонија, во земјата Европа...“. Овој драгоцен податок на Мојсија Хоренски го 
користел Стефан Византски. Според Херодот, Бригите „живееле во Европа во со-
седство на Македонците“. Пак, просторите на Бригите и до денес се на Брзјаците. 
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Елијан, 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. 

Се кажа: „илирските Бриги“. Следи илирските Бриги говореле тн.словенски. 
Токму затоа постои блискост на македонскиот современ јазик, кој бил бри-

гиски, со тн.Хомеров јазик, кој бил тн.словенски.Тоа, своевремено, уште во далена-
та 1815 година го утврдил германскиот лингвист Л. Ф. Пасоф, а веќе во 1845 го-
дина неговиот труд за Хомеровата лексика е преведен на англиски од Х. Џорџ и 
објавен во Њујорк. Во својот труд Пасоф утврдил дека голем слој од Хомеровата 
лексика во „Илијада“ и припаѓа на лексиката од словенскиот јазичен сојуз. 

Значи,илирски народ немало со свој илирски јазик, оти тој бил тн.словенски. 
Во Ларус за илирските војни стр. 262, се говори Измеѓу пунските војни... 
„Наиме, Рим сега е зафатен на север и на исток. Прво интервенира на Јад-

ранско море, по кое крстарат гусари, а чии упоришта се најдуваат во Илирија. Тие 
им нанесуваат штета на римската трговија. Годината 229. Рим интервенира на ко-
пно и на море, им наметнува протекторат на приморските област на Епир и остро-
вот Керкира; во прво време тој протекторат е поминлив, ама после долгиот поход 
на Римјаните дефинитивно го наметнале (220-219)...“. (Илирик Далмација, Р.И.) 

На стр. 284 е дел на Југословенските земји во праисторија и античко доба, а 
на стр. 285, стои: “Влегување во хеленска сфера...Грците своето влијание го ра-
спространиле и од своите колонии на албанскиот брег, од Аполонија (близу Вало-
на) и Етидамнос (Драч). Во време на Дионис Стариот (405-367) Грците, доаѓајќи од 
Сиракуза (Сицилија), основале своја колонија на островото Вис (Ис), потоа и на 
Хвар (Фарос); нивните упоришта се и Трагурион (Трогир), Салоне (Солин) и 
Епетион (Стобреч кај Сплит); островото Корчула (Коркира Мелаина) се населиле 
покрај нив, Грци од Книд; подоцна се споменува и градот Епидаур (Цавтат). Од ос-
тровите и брегот грчките населеници зрачеле со своео влијание на прво место за-
благодарувајќи на своето материјално напредување, со одлична обработка на земја-
та, одгледување на благородни видови лоза, маслинки и смокви, со рационално ко-
ристење на пасиштата, со усовршената техника и уметничкото обликување на кера-
миката, повешти ковања и обработка на металите, со развиеното бродоградител-
ство и, понајповеќе со трговската продорност. Ама тоа биле само основи за подо-
цна пренесување на подлабоки духовни влијанија.   

Римски освојувања. Римјаните на Балканското полуострово ги довела мо-
жноста да ги прошират поседите; ги привлекувало и на илирските и трачките земји 
во рудното благо; се движеле во потрага за нова робовска снага; очевидно, нивната 
држава се најдувала во оној освојувачки залет во кој ниедна од големите светски 
империи рационално не се зауставувала. 

На почетокот на III век, по завршување на првата пунска војна, Римјаните 
прв пат интервенирале на источниот јадрански брег, земајќи ги во заштита грчките 
колонии, посебно Ис, чии жители им се обратиле за помош во борба со племен-
скиот сојуз на Ардијеја. Овој илирски сојуз кој е под водство на кралот Аргон ги 
освоил грчките колонии на брегот, започнал да ги загрозува и островите, а неговите 
гусари, пловејќи под своите либурбни, све почесто ги ометувале италските помо-
рци и трговци. После Аргоновата смрт, освојувањето го наставила кралицата Теута,  
легендарно одлучна и превејана. Сукобувајќи се со Римјаните, Теута 228. година 
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претрпела пораз и пристанала на мир по кого, во корист на победниците, изгубила 
голем дел на својата териоторија и пристанала на плаќање годишен данок. Ардије-
јскиот сојуз се распаднал. Римјаните, покрај илирското земјиште, ги присвоиле и 
грчките населби Ис, Аполониј и Епидамнос, додека Фарос, со неколку острови и на 
соседниот брег, и му го дале на управа на Димитрија Хварски, Теутиниот војсково-
дец. За тоа бил узрок втората илирска војна. Бидејќи својата власт почнал да ја про-
ширува и на други илирски и грчки поседи, Димитрија предизвикал нова римска 
интервенција и, победен,морал да се склони кај Македонците. Римските освојувања 
на илирските земји со ова, меѓутоа, е само наговестено. Завојувајќи против Маке-
донците во намера да загосподари со старата Грција, како ризница на културата, 
Римјаните нашле сојузници во илирскиот крал Плеурат и, после победата над маке-
донскиот крал Филип V (200-197), му ја препуштиле власта над пространите обла-
сти во позадина источниот брег на Јадранско море, со средиште во Скодра. Плеу-
ратовиот син Генциј, кој во изворите се нарекува ‘rex Illyricorum’, покушал,се чини, 
да создава држава со чврсти контури, ама тоа, приклештен измеѓу лабавиот сојуз на 
непокорните илирски племиња и римските освојувачи, не му пошло за рака (и по-
крај сите негови, се чини, изузетни својства).Во оваа римско- македонска војна, 170 
-168. година, Генциј се приклонил на послабиот, на Персеј, кралот на Македонија. 
Неговото земјиште Римјаните го поделиле на три области и му ја наметнале својата 
врховна власт. Грчките колонии на Јадранско море постанале составен дел на рим-
ската држава. После една побуна, Македонија конечно е покорена и претворена во 
римска провинција 146. година; истовремено, Грција постанала провинција Ахаја. 
Ама, со сите овие Римјаните доспеале само на рабовите на илирските подрачја. Го-
сподарството над внатрешноста на Балканот можело да се обезбеди едино со него-
вото потполно запоседнување и колонизација“. 

Илири биле само Далматинците: в + Ис = Вис; Фарос=Харос:Хар + в = Хвар; 
Коркира, к=ч, и=у, р=л, Корчула... Па Далматинците останале исто и во новата ера. 

Стр. 282 се наведува за „Политика на царството и одбрана на империјата во 
IV век. Централна власт. Заблагодарувајќи на добро организираната администра-
ција, централната власт и понатаму управува со целата империја. Чиновниците  се 
све помногубројни (ги има повеќе отколку пореските обврзници, кажува еден со-
временик). Да би биле што поефикасни, дошло до нова поделба на провинциите. Во 
IV век има преку сто провинции, кои сочинуваат диецези (12), а овие се групирани 
во четири префектури (две на запад: Италија и Галија, и две на Исток: Илирија и 
Исток). Сенатот и високите судски звања, кои уште секогаш постојат, не играат по-
веќе никаква улога.Прво место го завзема царот, оптеретен со поважни функции...“. 

Следи со промена на бројот на провинции, се менувал и бројот на народи... 
Се говори за промена на провинциите. Бидејќи секоја провинција би била 

еден народ, така со промена на нејзиното име, би се менувало името на народот. Со 
ова се потврдува, дека порано, ниту тогаш, ниту некогаш имало било какви народи. 

Ова најповеќе се гледа со провинцијата Илирија,која имала повеќе положби. 
Токму затоа еднаш Илири биле Далматинците, другпат други делови, како Русите... 
За потврда дека Русите биле Илири, тие потекнале од Илирија (Нестор 11-12 век). 

Се истакна: „четири префектури (две на запад: Италија и Галија, и две на 
Исток: Илирија и Исток“. Значи, на Балканот имало само еден едини народ Илири. 
Па таквиот илирски народ немал посебен различен јазик, туку тој бил тн.словенски. 
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Ларус, стр. 464: „...Ширејќи пропаганда меѓу Јужните Словени, обновената 
католичка црква покушувала да се приближи на нивните општи културни и поли-
тички настојувања, та тие настојувања да ги превземи, и со тоа бар во извесна мера 
загосподари со колективната свест. 

Првото сфаќање за заеднчкото потекло и етничкото единство на Јужните 
Словени се јавува меѓу хуманистите на XV и XVI век. Во своето дело За потекло и 
згодите на Словените (1532) Хваранинот Винко Прибојевиќ го изнел тврдењето де-
ка сите Словени се еден народ и дека говорат со еден јазик. Се сметало дека Ју-
жните Словени се автохтони население на Балканот и дека нивните претци се оние 
народи чии имиња во тој дел на светот се споменуваат пред словенското. Поради 
тоа и српски или хрватски јазик почнува да се нарекува илирски.За Словени се про-
гласени Александар Македонски и византискиот цар Јустинијан. Оваа студија за 
потеклото на Словените се засновала на етимологијата, мошне наивна и упростена, 
дилетантска и антикварска дисциплина која претходела на филологијата како и на-
уката на јазикот. Свеста за единството на Јужните Словени све повеќе се ширела во 
текот на XVI век, така да дошла, во извесен поширок регион, и до создавање на за-
едничка историска традиција. Херојот на српскиот епос Марко Кралевиќ влегол во 
усмените преданија на сите народи на Балканот. На овие прилики се прилагодила 
на прво место католичката пропаганда. За нејзината потреба во Италија се печатени 
книги на штокавски дијалект, со латиница и кирилица. Народниот јазик е доволен 
не само за верско проучување и приповедување туку, делимично, и за обреди. 
Школата за мисионерите во Лорета со посебно внимание ги примало питомците од 
балканските и подунавските земји и ги враќала назад во народот. Католичката про-
паганда се прилагодила на идеата на словенското единство и почнало преку неа да 
дејствува меѓу Србите, Бугарите и Русите. Со тоа словенството, широко движење 
кое се засновало на единството на Јужните Словени и нивната истоветност со дру-
гите словенски народи, добило само нов поттик. Дубровчанинот Мавро Орбини го 
печател во Пезаро 1601. година своето Кралство на Словените, прва заедничка ис-
торија на јужнословенските народи, во која особна важност е посветена историјата 
на Србите и Бугарите. Во словенскиот дух е испеан и епот Осман на дуборвачкиот 
песник Джива Гундулиќ. Словенството се негувало во Дубровник и како противте-
жа на млетачката доминација на Јадранското море. На крајот на XVI век и во пр-
вите децении на XVII век историските извори откриваат елементи на ова словенско 
преобразување и меѓу Муслиманите во Босна и Херцеговина, како и меѓу оние ни-
вни земјаци кои се најдуваат на поедини истакнати положби во Цариград. Тие ја 
истакнувале поноста на своето потекло, започнувале епско пеење на народен јазик 
и ги штителе своите сонародници на христијанската вера. Во втората половина на 
XVII век идеата за јужнословенското единство било уште секогаш снажна, ама све 
повеќе добивала непосредна политичка улога. Знаменитиот теоретичар на државата 
и политиката Јурај Крижаниќ нашал во таа идеа повод да се говори за мисија на Ру-
сија меѓу Јужните Словени, а ерудитот Павле Ритер Витезовиќ ја ставил таа идеја 
во служба на хабсбуршките историски права на јужнословенските земји. Првоби-
тната содржина и значењето на словенските идеи претежное сочуван во Дубровник 
и во Далмација. Во Дубровник, мошне учениот филолог и старинар, инаку песник 
Игнат Ѓурѓевиќ нашол во тие идеи основа за своето учење илирска студија На 
својот Разговори со угодниот народ словенски (1756) фрањевац од Макарска, 
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Андрија Качиќ Миошиќ, го отпевал минатото на Србите, Хрватите и Бугарите до 
крајот на XVII век, најдувајќи содржина и поттик за својата песна не само во на-
родните преданија туку и во пишаната јужнословенска и италијанска историо-
графија. Католичката пропаганда била распространета и меѓу Арбанасите...“.  
 Јазично Илирите и Траките биле едно исто- со варварски=пелазгиски јазик. 
 И токму затоа немало посебен илирски и трачки народ,туку двата биле исто. 

 
ИЛИРИ И ТРАКИ ЕДНО ИСТО 
 
Во Ларус, стр. 235, е картата на Стариот Исток од XVI до XII в.п.н.е. На неа 

е претставен само мал дел на Балканот, каде е забележан Јолкос... 
Стр. 249, Средоземен Базен од IX до III в.п.н.е., север се Келти, на Јадранот 

Илири над Епидамнос. Па Македонија, а источно Тракија со Абдера и Енос итн. 
Стр. 255, Грчки свет од VI до III в.п.н.е, со Лисос (Леш), под него Епи-

дамнос.Источно Македонија и од неа источно Тракија со кралство Одризи.Под Ма-
кедонија Тесалија. Од неа запад е Епир, и во јужна Италија Голема Грција (Греика).    

Стр. 259, во картата Хеленски и хеленистички свет после мирот во Апамеј 
(188. г.п.н.е.) постои Македонија, со на југ грчки (еладски, Р.И.) градови... Никаде 
не се внесени ниту Тракија, ниту Илири. Па имало само една држава Македонија. 

Стр. 270, во картата за Рим од освојување на Италија до Диоклецијановата 
власт, постои Далмација, а северно од неа е Панонија. Источно од Далмација е Ме-
зија, а под неа Македонија. Источно од Мезија е Тракија. Никаде ја нема Илирија. 

Стр. 281 карта Римското Царство и простирање на христијанството 395. Во 
неа Илирик е северно од Салоне, а над Илирик Панонија. Се Македонија и Тракија.  

Стр, 286: „Римски провинции. Балканското полуострово и Подунавјето, до-
спевајќи во рамките на Римското Царство, се поделени на неколку големи прови-
нции. Денешната југословенска територија припаѓала на провинции: Норик, кој 
воглавно ја обфаќал областа на Источните Алпи; Горна и Долна Панонија, чија ју-
жна граница одела јужно од Сава; Далмација, која се простирала измеѓу Јадранско 
море, Панонија и рудничкиот крај во Србија; Горна Мезија, која се граничела со 
Далмација со линијата која одела од устието на Сава на Косово поле; Дакија, на до-
лниот Дунав; Тракија, која се протегала јужно од Балканот и во која влегувала об-
ласта на денешен Пирот; и Македонија, чија северна граница одела од Леш на брег-
от на Јадранско море и, преку Шар планина и Осоговските планини, слегувала до 
устието на реката Места во Егејско море; најзападниот дел на денешната југо-
словенска териоторија, поделен на покраини Хистија и Венеција, придружен на 
Италија како средишна територија на Римското Царство“. 

Стр. 280 се говори за: „Опоравување (268-311). Опоравувањето на државата 
е дело на илирски војсководци. Тоа воглавно се трачки селани...“. Следи во Илири-
ја живееле Траки. Ова ни говори дека Илирите и Траките биле еден ист народ. 

О.П.Луковиќ, кн. II, стр. 64, пиши: „...Шулц го цитира Страбона, поткрепу-
вајќи го неговиот навод со тврдење за истоветност на Трачаните и Илирите“. 

„Илирите и Траките не можеле да бидат туѓи едни на други ни на каков на-
чин, оти двата рода се од исто потекло, а освен тоа исто така имаат исти обичаи и 
уредување и ги почитуваат истоте богови“.  

Авторката, на истата страна, продолжува: „Па се прашува Шулц, 
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‘Како би можеле, Илирите и Трачаните да бидат различни, кога Трибалите, 
кои се сматрале Трачани, Аристофан, Ливије и Стефан Византиски кажуваат дека 
се Илири’ “. 

На стр. 65: Шулц пиши: 
„Изгледа навистина, дека називите Трачанин и Илир се две имиња на еден 

те ист род чие име другчие го употребувале Грците, а другчие Римјаните. Имено, 
цела северна земја (те. цела Европа северно од Грција, наша примедба), во која жи-
вееле Трачани и Илири, старите ја нарекувале со Тракија, додека иста таа земја др-
уги подоцна ја нарекувале Илирија.“  

О.Луковиќ Пјановиќ, стр. 65/66, продолжува: „...Меѓутоа, на основ на анти-
чките документи, а веројатно и на основ на личното искуство, не обавестува Шулц: 

‘Полибије докажува како точно и дополнува, дека илирскиот јазик е исто та-
ка македонски дијалект, а и трачкиот јазик... Бидејќи тоа е така, продолжува Шулц 
и на современиците исто така им е тешко да кажат каде да се одреди границата ме-
ѓу родовите со така чврста крвна врска поврзани’ “. 

Олга Луковиќ Пјановиќ, кн. II. Стр. 15, го цитира Себастијан Долчи: 
„Така од самата положба на илирските племиња (заклучуваме), дека еден те 

ист јазик бил кај Илирите, Македонците и Епирците.“ 
Да не се изуми дека Траки и Илири биле едно исто: за едни Траки,а за други 

Илири. Истото било и со Келти и Гали: едно за тн.Византијци,а друго за Римјаните. 
Следа да се наведе за Македонија. Густав Вајганд, на стр. 3, вели: „како ние 

што гледаме,дека гласната состојба на јазикот,како илирскиот припаѓа кон западно-
индогермански  јазици (сатем- јазици)“. Значи,  илирскиот јазик бил македонски. 

Густав Вајганд, на стр. 4. продолжува: „...Х.Хирт мисли, дека не може нити 
грчки, нити тракиски да биде, туку стои поблиску на илирскиот“. 

„Некои македонски племиња биле тракиски, како на пример Бисалтите, Кре-
стоните и Ботиерите во источна Македонија, тогаш пред сé Паеоните во северна 
Македонија во пределот на Пелагонија, другите поново повеќе на запад можеле да 
припаѓаат кон Илирите, како што е посведочено Линкестаи и Илимиртите (Thuky-
dides 2,99 и 2,169)...“. Па Траките и Илирите биле Македонци со македонски јазик.  

Марин Барлети, стр. 32, пиши: Георги „И така, за кусо време, со духовна да-
рба, погодна за сé, ги научил турскиот јазик и арапското писмо, грчкото, италското 
и илирското писмо“. Како фуснота за илирското стои „т.е. славјанското писмо. Зна-
чи, се говори за Османов јазик со персиско писмо, арапски јазик со арапско писмо, 
латински јазик со латинско писмо и илирски (тн.старословенски) јазик со своето 
писмо. Заклучокот е едноставен, илирски јазик бил само едниот тн.словенски јазик. 

Стр. 70: „...Останал уште Светиград, што кај Илирите значи Свети Град“. Во 
фуснотата стои објаснување дека „Барлети овде Словените ги нарекува Илири“.  

Стр. 93: „...Реката Дрим го дели Епир од Далмација и Илирик...“. Се говори 
за Епир, Далмација и Илирик. Следи Илирик била само тн.словенска Црна Гора. 

За да се потврди дека поимот Словени е политички се гледа и на стр. 165: 
„Јас би можел да кажам, дека боговите секако се грижеле за Скендербег, кој бил во 
самото врховно заповедништво на Венетската војска...Исто така оваа мака уште по-
веќе се зголемила, кога се слушнал планот на Боса и дека нова грижа во таа ситуа-
ција се придодаде од Венетите (и тоа го потврдил градот Дајне, кој со многу силна-
та воена посада би на чело на соседните градови). Ова било причина за сето рази-
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дување меѓу нив и почетокот на војната. Епирецот се жалел дека Венетите полагале 
некакво право на кралството на починатиот владетел“. (Лека Захарија, Р.И.) 

Бидејќи поимот Венети се однесувал за Венецијанците, Венетите не биле 
Словени. Исто така, Словени не биле ни Антите, ниту Склавините, туку само Сло-
вени од слово.Следат збрки и за Илирите, кои историски се поврзувани со Словени. 

Густав Вајганд, на стр. 6, пиши: „...не само во Горна Италија ние најдуваме 
илирски Венети, туку исто така на јужниот брег на Апенинскиот Полуостров ги 
сретнуваме Јапиги и Месапи, чиј јазик е докажано дека му припаѓа на илирскиот“. 

Стр. 7: „Натписи...ама добро во голем број (да се најдат, Р.И.) на Венетите и 
Месапиите...припадноста да се спознае кон центум-јазици...“. 

Следи и доказот дека глаголица била пренесена низ Далмација и Венеција со 
македонскиот симбол лав, а од Бригија=Брзјакија кирилицата со јарцот во Истра. 

Венеција била на Венетите, кои биле тн.Словени, каде биле населени Илири. 
И се потврдува дека венетскиот јазик бил илирски со свои руни- само тн.словенско. 

Себастијан Долчи (1690- 1777) бил дуборвачки фрањевац и историчар. Тој 
пишел за старината на дубровачката надбискупија и за старината на илирскиот ја-
зик. Според него, „До денес во Апулија постојат цели градови, основани од најста-
рите населеници, кои се служат со илирскиот јазик“. Значи, илирски=тн.словенски.  

Италијанецот Апендини (1769- 1837) тврди дека јазикот на Траките е ист тој 
илирски јазик кого тој го научил во Дубровник. (Траки и Илири еден народ, Р.И.) 

Густав Вајганд, на стр. 7, вели: „Права линија од Милановац на Дунав преку 
Ниш кон Охрид образува отприлика граница меѓу Илирите и Траките во стариот 
век, меѓу Србите и Бугарите во средниот век, ама во ново време Албанците меѓу 
двата народи се поместиле“. Значи, Бугарите биле Траки, а Србите Илири, што мо-
же да се поврзе и според Херодот (5 век)- Траките со помасовна употреба на те-
мниот вокал, како што било кај Бугарите и Романците. Албанците се во ново време. 

За кажаното да се потврди се продолжува со она што се наведува во Ларус: 
Стр. 470: „Настојувањето на Ѓорѓе Бранковиќ воделе кон другчија цел, пот-

полна политичка еманципација на Србите во југоисточна Европа. Тврдејќи дека во-
ди потекло од старите Бранковиќи, со истакнати претензии на титулата ‘деспот на 
Илирик’, Ѓорѓе Бранковиќ стапил во врска со Виена која му го признала потеклото 
и називот гроф, во надеж дека добро ќе му послужи на дигањот на Србите на во-
станието против Турците“. Па Србите биле Илири, како со Хрватите и Словенците. 

Стр. 511 е поднасловот Илирски провинции. Следи во неа живееле Илири. 
„Идеите на француската револуција во југословенските земји се свој одек, 

кој се ширел од самите настани со посредство на интелектуалци на Запад, и со уче-
ство на граничари во австриската војска, која војувала против јакобинска и Напале-
оновата Франција. Сенатот и пратеникот на Дубровачката Република во Париз, 
Антун Сорковиќ, се поврзал со животот и книжевното делување за Франција, иако 
1807. интервенирал кај Талјеран и Напалеон да не се одонесува акт за укинување на 
Дубровачката Рапублика. Распространувањето на идеата на револуцијата било оле-
снето со чинителот што многу поединци веќе ја прифатиле основната идеа на про-
светеност и рационализам, со кои револуцијата е и поттикната. Плимата на новите 
сфаќања преминало и на границите на Турција, во која султанот Селим III настоју-
вал околу реформите не само во духот на правоверниот ислам туку и по углед на 
преобразувањето на Европа, со која владееле просветени умови. Во интелектуални-



 91 

те кругови на Хрватска, во далматинските градови, Дубровник, меѓу подунавските 
Срби, во редовите на благородништвото, граѓаните, свештенството, во книжевните 
кругови,се јавуваат поединци кои, прифаќајќи ја идеата на XVIII век, постанале све 
поприврзени и захтевот на револуцијата за човечки права зајамчени со усатавот. 
Начелото на граѓанските слободи на поединци се прифатило со вложувањето на 
слободните ѕидари. Одеците на револуцијата можела да се прати и на уставно-
творниот и законадавниот труд во првото српско востание, посебно кога е во пра-
шање делувањето на Божо Грујовиќ. До пренесување на нови погледи, без обѕир 
колку нив се отстапило од основните идеи на револуцијата, дошло и со непосреден 
пат, со ширење на француската власт на југословенското земјиште и создавање на 
Илирска провинција. 

После победата во војната 1805. година, Напалеон со пожунскиот мир им ги 
превзел на Австрија поседите која ова ги добила со укинување на Млетачката Репу-
блика (1797), на југословенската територија Истра, Далмација и Бока Которска. За-
поседнувајќи ги овие области, Французите дошле на отпор на Бокелјаните, Црного-
рците и Русите, пружен на дубровачката територија. Иако Дубровник бил незави-
сна република, на кој мировниот акт не се однесувал, Французите 1806. биле први 
кои, нарушувајќи го неговиот суверенитет, после низ векови поминале низ капијата 
на стариот град. Со Тилзитскиот договор, склопен измеѓу Напалеон и Александар I, 
Русите ги принудиле Црногорците да и ја отстапат на Франција Бока Которска. Ду-
бровачката Република е укината со посебен акт на маршалот Мармон, 31. јануари 
1808. година. Иако своите поседи на источниот јадрански брег ја припоил на Крал-
ството Италија, Напалеон Далмација ја организирал како посебна област со која 
управувал генерален провидур со седиште во Задар. Франција настојувала да ја за-
добие Далмација и да во неа се зачврсти како би имало основа за непосредно влија-
ние во Турција и за проширување на својата источна трговија. 

Својата власт на југословенска териоторија Напалеон ја проширил со шен-
брунскиот мир, после новата војна против Австрија, 1809. година. Со одредбите на 
овој мировен договор, Австрија потполно е одвоена од море, а Напалеон добил но-
ви поседи кои му овозможиле поефикасно спроведување на континтална блокада и 
воспоставување го својот економски престиж. Австрија на Франција им ги оста-
пила западна Корушка, Крањска, Горица, Трст, својот дел на Истра, Хрватска и Во-
јна краина западно од Сава и Уна. Напалеон овие области ги придружил на своите 
поседи кои, на источниот јадрански брег.ги добил со пожунски и тилзитски мир, и 
така образувал Илирска провинција, како посебна управна единица со која упра-
вувал,непосредно врзан за Париз,генерален гувернер со седиште во Љубљана. Или-
рската провинција се делела на седум покраини, шест граѓански и една војна (Вој-
ничка Хрватска). Граѓанските покраини имале историски имиња и, делимично, 
граници: Крањска, Корушка, Истра, Граѓанска Хрватска, Далмација и Дубровник. 
Управата во Далмација и, од 1809, во илирската провинција, со голем дел е оства-
рена спрема францускиот узор, иако Напалеоновиот режим подлабоко не ги изме-
нил дотогашните општествено- економски односи. Место пораната управа, која во 
знатна мера била сталешка, е воведена државна администрација која провинцијата 
ја делела на дисрикти, кантони, градски и селски општини, а се најдувале во рацете 
на чиновништвото, подредено на врховната власт. Е образована мрежа на судови, 
кои се одвоени од управната власт и кои се делеле на помирбени, првостепени и 
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апелациони. Заводување на ваков управен и судски апарат довело до оспорување 
на пораните сталешки повластувања, без обѕир  дали тие им припаѓале на благоро-
дништвото, градскиот патрицијат, на поедини комуни или професионални или ка-
ритативни братоштни. Француската власт во голема мера го сманила и влијанието 
на црквата.Се укинати извесен број манастири, а на другите им е смалена економ-
ската моќ. Црквата ја изгубила својата превласт во цивилните односи, оти водењето 
на матичните книги е предадено на општините, а бракот постанал задолжително 
граѓански. Арграрните односи се изменети на тој начин што селанецот добил лична 
слобода, со тоа сопственикот на земјата и понатаму плаќа дажбина во пари и нату-
ра за нејзиното користење. Селаните постанале сопствници на земјата не само во 
далматинското загорје, каде земјата пред тоа била државна. 

Француската управа во Илирската провинција вложувала знатен труд околу 
унапредување на земјоделството, трговијата и сообраќајот. Со особена заслуга на 
Вицко Дандоло,Млечанин на положба генерален провидур на Далмација,е остварен 
низ мери на исушување земјиште, воведување на нови земјоделски гранки (произ-
водство на компир) и создавање трговски упоришта (сајмови, комори, кредитни 
установи). Еснафите се укинати, а трговијата и занаетчиството се прогласени сло-
бодни. Најголем резултат на француската управа бил во изградување на патишта, 
од кои најзначајни долж далматинскиот брег. Патиштата се работени поради вој-
ните потреби, поради трговијата која под притисок на континенталната блокада мо-
рала да се држи на копно, ама и поради општите сфаќања на тогашната Франција 
дека подигнувањето на степенот на цивилизација, било каде да владее, е нејзина 
должност која се одвојува од старите режими во Европа. И покрај сите пречки кои 
ги предизвикувале Англичаните, посебно 1808. година кога нивната флота, со запо-
седнување на Вис, ја зела под своја контрола јадранската пловидба, трговските вр-
ски измеѓу илирската провинција и подлабоко на внатрешноста на Балканот и По-
дунавајето брзо се воспоставило. Еден пат водел преку Карловац кон земјите кои, 
почнувајќи од Славонија, давале обилно жито, свињи и говеда. Со тој пат се изве-
зувало и дрво од подрачје на Горски котор и другите области кои гравитирале око-
лу Бакар, Сењ и Ријека, Задар, Сплит и Дубровник биле со трговијата споени со со-
седна Турција, пред све со сараевската чаршија. На овој пат се надоврзувале оние, 
кои стигнувале до Македонија, за Франција мошне занимливи со своето производ-
ство на памук. Трговијата на Илирската провинција во голема мера трпела поради 
англиската блокада која оневозможувала пловидба на Јадранско море и довело до 
брзо пропаѓање на бродоградбата и на морнарите во многу луки и на островата.Таа, 
ипак, се задржувала заблагодарувајќи на смелоста на поедини поморци и, повеќе од 
тоа, изградување на копнени патишта. 

Најголемо историтиско значење на илирската провинција било во тоа што 
француската управа создавала основа за развитокот на националната просвета и ку-
лтура и со тоа дала осетен поттик на југословенскиот препород. Е подигнат голем 
број основни школи и неколку гимназии. Во Љубљана и Задар се основани и висо-
ки школи (Écoles cetnrales). Народниот јазик бил наставен не само во основните 
школи туку и во ниските разреди на гимназија, а на ним се напишани и учебници, 
со трудот на Валентин Водник и Шима Старчевиќ.И во државната администрација, 
како службен, е воведен народниот јазик. Службениот лист Краљски Далматин из-
легувал, 1806-1810, во Задар напоредо на италијански и народен јазик. Со создава-
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ње на Илирската провинција, овој лист, под називот Le Télégraphe oficiel des Provi-
nces Illyriennes продолжува излегувањето во Љубљана (1810-1813). Знаменитиот 
француски книжевник Шарл  Нодје бил уредник на овој лист 1813. година. Иако со 
многу свои постапци предизвикал револт на домашното население и неговите по-
литички и црковни прваци, француската управа во Италија допринела на процесот 
на обединување на овие земји со самиот чинител што тоа обединувањето прв пат е 
во модерната историја на италијанскиот народ. Слично се случило и на југословен-
ска територија, каде единствената француска администрација ја заменила млетач-
ката, австриската и дубровачката власт. Влијанието на промена на режимот можел 
да биде поголем со тоа што тој самиот настојувал на подигнување на материјалната 
цивилизација и создавање на основа на националната духовна култура. Валентин 
Водник во својата песна Illyrica rediviva го славел француското влијание како сло-
венечки и јужнословенски родољуб. Тоа го правеле и некои дубровачки писатели, 
додека другите жалеле за изгубената република“. 

На жителите воИлириската провинција народен бил само тн.словенски јазик 
Следи во Илирска провинција никогаш не била Албанија. Значи, нејзините 

жители немале никакво илирско потекло.Нивниот јазик бил илирски=тн.словенски. 
„Во Стематографијата на Жефарович прво се дадени грбовите на Илирија и 

на Царство од Немања оставено, а потоа по азбучен ред грбови на Албанија, Ав-
стрија,Бесарабија, Бохемија, Босна, Бугарија..., Дакија, Далмација, Дарданија,Епир, 
Греческа, Херцеговина, Истра..., Македонија, Молдавија, Морава, Панонија..., Ра-
гуза, Рассна, Романија, Русија..., Серблија, Словенија Дунавска..., Тесалија, Тракија 
Азиска, Тракија Ромска, Трикалиа, Турција, Валахиа, Унгарија. Во овој труд Жефа-
рович, кој дотогаш се потпишувал како ‘опченародни зограф’, се потпишал како 
‘илирско- расиански обшчи сограф’. Инаку, Павле Ненадовиќ за Жефарович вели 
дека, бил познат од Солун до Пешта,односно низ целиопт Илирик.Во посветата кон 
Жефарович. Ненадовиќ му се обраќа: в‘Благо- Почтенному Христофору Жефарови-
чу обшчијии и народскому зографу, ревнителју отечества Болгарскога, лјубителју 
царства Иллирческого’ “. (Па немало етнички народи туку црквени и обласни, Р.И)  

Се истакна прва Албанија. Во неа отсекогаш се говорело само тн.словенски. 
Кај Херодот постојат Тракија на исток и Илирија на запад. Следи на исток 

(Романија и Бугарија) помасовно да се употребува темниот вокал отколу на запад. 
Меѓутоа, Власите и Албанците иако се на запад се со помасовна употреба на те-
мниот вокал. Ова е доказ дека тие по 1767 година, по укинувањето на Охридската 
архипепископија биле латинизирани (романизирани)- Власите помасовно- Токму 
затоа за нив авторите говорат дека тие со Романците биле едно исто Траки. 

Олга Луковиќ Пјановиќ,15 на стр. 33, пиши: „...Шулц кажува, дека истори-
чарите, судејќи по краиштата кои Албанците ги населуваат, сметаат, дека тие се по-
јавиле на историската позорница после Пелазгите, одн. после Илирите“. 

„Од продолжувањето на латинскиот текст гледама дека: 
‘...Албанците живеат во оние области, по кои обитувале Пелазгите, особено 

во Илирија, која се нарекувала со грчкиот, во Епир, Хелада, западно на Пелопонез 
и во Аркадија“. Таа продолжува што понатаму наведува Казимир Шулц: 

„Дека Албанците подоцна се појавиле од старите Илири, на тоа најповеќе 
допринесува денешниот јазик на Албанците, кој, иако не произлегол од грчкиот, а 
                                                 
15 Олга Луковиќ Пјановиќ, „Срби...народ најстарији“, книга 2, ИПА „Мирослав“, 1994. 



 94 

ниту од латинскиот, ипак им е налик, така да се најдува на средина измеѓу нив, ка-
ко што покажал Шлајхер во делото наречено ‘Систематски преглед на европските 
јазици’, Бон, 1850. г., стр. 138.- 144.“ 

„Но Шулц не се зауставува на тоа.Како да знаел каква хајка ќе подигнат сле-
дното столетие после него, тој, тврдењето да му било што поуверливо, споменува 
уште еден автор, пишејќи: ... 

Ево, како гласи претходното сведоштво: 
‘Хан, бидејќи подолго се бавел во Албанија, во делото недавно издадено, 

кое го наси насловот ‘Albaesische Studien’, т.е.. ‘Албански студии’ (Јена, 1864), ка-
жува дека Албанците на основ на нивните закони, обичаи и јазик, се помлади од 
старите Илири, стр. 211.-224,’  

Секако, на основ на ваквите обавестувања човек мора неминовно да се заин-
терсира што кажуваат модерните извори за Албанскиот јазик. Големиот ‘Ларус’, 
кој го претставува резимето на последните достигнувања во своето последно изда-
ние всушност не кажува ништо ни уверливо ни одредено за албанскиот јазик. Сосе-
ма во почетокот во него пиши дека албанскиот можда потекнал од стариот илирски 
или пак од дачкиот јазик, со примеси од други јазици, а уз тоа, кога се работи за по-
теклото, тој колеба, уз едно можда, пишејќи: (на латински, Р.И.) 

‘Можда наследници на старите илирски племиња...’ “. 
Вилкинсон, на стр. 317, има Додаток А, со Гледиштата на Г. Вајганд, 1924 
Стр. 319: „...(в) За време на словенската инвазија се родија две нови етнички 

групи, остатоци од Тракијците во регионот Софија- Ниш- Скопје. Тие беа: 
(1) Албанците, остатоци од чистите Тракијци, кои беа истиснати на запад во 

планините на северна Албанија за време на преселбите; 
(2) Власите, остатоци од латинизираните Тракијци, кои се раштркаа во две 

основни насоки- на север преку Дунав преку Добруѓа, и на југ во Македонија и Те-
салија. На овој начин патиштата на Албанците и на Власите, и едните и другите од 
тракиско потекло, се одвоија еднаш за секогаш. Интересно е да се напомене дека 
Вајганд и се потсмеваше на популарната теорија дека Албанците имаат Илирско 
потекло или култура“.(Значи, Романците и тн.Словени биле само Балканци, РИ) 

Албанците не можеле да бидат Илири затоашто тие никогаш не биле по-
морци, што важи и денес. Токму затоа тие никогаш немале поморска терминологи-
ја како што отсекогаш било со илирските Далматинци. Тие до денес не постанале 
поморци. Дури за време на тн.Скендеребег Албанија не била илирска, ниту дене-
шниот албански јазик е илирски=тн.словенски. Албанскиот јазик станал трорасен. 

Па отсекогаш Шкиптарите не биле Илири. Тоа почнало со првото дело на А. 
Стипчевиќ,објавено во 1974- та во Загреб и преведено на англиски јазик во 1977- та 
год. под наслов The Illyrians, History and Culture,Noyes Press, Park Ridge, New Jersey. 

За да се потврди дека илирскиот јазик бил само тн.словенски следи наслов: 
 
ИЛИРИ СИНОНИМ НА СЛОВЕНИ 
 
Х. Р. Вилкинсон,16 на стр. 42, пиши во Глава II, Турци, Грци и Илири, 1730-

1843, Europa Polyglotta, 1730. 

                                                 
16 Х. Р. Вилкинсон, „Картите и политиката- Преглед на етнографската картографија на Македонија“, 
Македонска книга, Скопје 1992. На англиски објавена во Ливерпул, 1951 година.Многу преддоцна... 
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„Еден од првите обиди да се прикаже ширењето на мајчиниот јазик на моде-
рна Европа беше направен на малата карта, издадена во Нинберг во 1730 (сл. 4)...Па 
Балканот, јужно од Дунав, тој препознава само три јазични групи турска, грчка и 
една друга што ја опишува како Illiri- co Slavonica“. 

Стр. 43: „Illiri-co- Slavonica 
Третата лингвистичка група дадена од авторот што може да се изрази со те-

рминот илиро- словенска била најголемата, бидејќи не била ограничена само на Ба-
лканот, туку се протегала од Јадранско Море, на североисток, па се до Полска и Ру-
сија. Со  продирањето на Унгарците се поделила на два дела. Јужните делови ѝ се 
протегале од планината Шар до Каринтиа и Сирија, а од картата се претпоствува 
дека на тоа подрачје се зборувало како илирски така и словенски јазик.Па ниту 
Албанците, како такви, ниту Србите, ниту пак Бугарите,а уште помалку Романците, 
на картата не се претставени на некој особен начин“. (Тие тогаш ги немало, Р.И.)  

Се истакна: „Јужните делови ѝ се протегале од планината Шар до Каринтиа 
и Сирија“.Следи Склавините биле и во Сирија.Токму затоа овде се наведува Ларус: 

На стр. 466 е сликата на книгата на Мавро Орбини. На неа стои: Il regno de 
gli slavi hoggi corrottamente detti schi avoni. Historia di don Mavro Orbini…Lingua Sla-
va…in Europa, Asia, &Afrika…“. Значи, не се работело за некаков народ Словени 
дојден од Свемирот или излезен од утробата на Земјата туку само Склавини. А 
склавини имало не само во Европа, туку и Азија. Народите Словени се факсификат. 

Стр. 44: Картата на Ф.А. О’ Етзел од 1821 
„Ф.А. О’Етзел беше капетан во пешадија и член на Генералштабот на Пру-

ската армија. Тој е географ со репутација, и со особен интерес за етнографската ка-
рта. Употребувајќи го јазикот како критериум, собира една етнографска карта на 
Европа што ја издава Техничкото биро во Берлин во 1821. Оваа карта, ги сумира 
идеите што се однесуваат на етнографските групи и проширувањата на Балканот од 
почетокот на векот. О’Етзел разликува шест групи (сл. 5). 

Турци 
 Тој Турците ги истанува само како малцинство што се наоѓаат во склоп на 

полуостровот не давајќи никакви детали за нивното ширење бидејќи неговата ме-
тода со која ги покажувал малцинствата е доста неадекватно: се состои од впишу-
вање на името на односното малцинство, со мали римски букви над постојбината. 
Големите букви ги упоптребувал да го означи мнозинството население а направен е 
обид за да се покаже ширењето на мнозинството преку употреба на точкасти кон-
тури. Но дури и со употребата на еден ваков незрел метод, О’Етзел успеал да го 
изнесе фактот дека тој не верува дека Турците ја формирале главнината од насе-
лението на Балканот. Интересно е да се напомене дека тој посебно ги одбележува 
Јуруците во Македонија. Тие биле номадски пастири од турско потекло, кои подо-
цна била класифицирани заедно со Турците, или пак, како Турци. 

Грци 
За разлика од Турците, О’Етзел Грците ги опишува како доминантна етнич-

ка група и на Балканот. Тој нив ги означува во јужна Македонија а западно се до 
Охридско Езеро,во Тракија, и долж брегот на Црно Море.Очигледно е дека О’Етзел 
верува дека доколку жителите од најголемиот дел на јужна Македонија и Тракија 
не се Турци, тогаш тие би морале да бидат Грци. Причините заради ваквото изме-
нето гледиште ќе бидат проучени подоцна. 
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Чисти Илири 
Илирите, според О’Етзел, биле главно населени на територијата кон север 

од Грција, но неговата информација во однос на нив не била речиси поставувачка 
за разлика на онаа од картата на Нинберг од 1730. Неговите воопштени тези беа де-
ка Илирите го формирале домородното население на Балканот. Тие сé уште можеле 
да се пронајдат во чистата држава меѓу Клементин на албанските Алпи и Црногор-
ците во Црна Гора. За повеќето од Илирите сепак се верувало дека се или романи-
зирани или пак словенизирани. 

Романизирани Илири 
О’Етзел мислеше дека за време на периодот на римската окупација на Бал-

канот, една група Илири дошла под влијание на римската култура и јазик. Оваа 
група тој ја нарекува Власи, и ја наоѓа на обете страни од северен и јужен Дунав. 
Необичната карактеристика на картата на О’Етзел беше неверојатното проширува-
ње на територијата што ја опишал во однос на оние Власи од јужната страна на 
Дунав. Во неа спаѓаат западна Македонија, по долината на горниот тек на реката 
Струма, Родопите и целата област по долината на горниот тек на реката Марица, 
вклучувајќи го и Едрење. Вистина е дека Власите, во средниот век, биле многу со 
нејасни извештаи на патниците за постоењето на Власите во тие области, веројатно 
повлијаеле врз О’Етзел и ја поттикнале ваквата географска фантазија. 

Словенизирани Илири 
О’Етзел тврди дека една група Илири на римската култура ѝ се опирала, но 

само до извесна граница, само за да и подлегне на словенската. Словенизираните 
Илири беа, како што може и да се очекува, една крајно променлива група. Во неа се 
вклучувале и следните огранци: 

(i) Албанците кои го окупирале Јадранскиот брег меѓу реката Дрим и зали-
вот Арта на копно се прошируваат сé до Охридско Езеро (очигледно дека О’Етзел 
мислел дека тие станале Словени). 

(ii) Бугарите, кои на картата биле означени на една мала област меѓу Дунав 
и рабната линија на Балканот- едно битно потценување на нивното ширење што по-
тпомага за погрешно толкување дека Бугарите го оформиле само малцинството на 
населението на Балканот. 

(iii) Моралците и Ускоците од Далмација и Хрватска подоцна биле словени-
зирани Романци. 

Словени 
Конечно, О’Етзел ги утврди и ‘чистите Словени’ покажувајќи ги како ги 

окупираат териоториите меѓу крајбрежните робови на Јадранот и Дунав над Виден. 
Во оваа категорија тој ги вбројува Србите, Босанците и Хрватите“. 

Стр. 53: Картата на В. Милер од 1842 
Пелазгијци... 
„Терминот Пелазгијци е повторно воведен од страна Милер за да се означи 

населеието на северна Македонија и Тракија... 
Илири 
Јужно од Пелазгијците, Милер ни предава уште една голема група, Илирите. 

Но за разлика ос О’Етзел, тој го употребува терминот Илир за да означи Словен. 
Така, тој во својата илирска класификација ги вклучува и Босанците, Србите и Бу-
гарите“. 
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Стр. 55: Картата на Г. Комбст, 1843 
Стр. 56: Илири 
„Друга голема групација на неговата карта е онаа на ‘Илирите’, јужно од 

Дунав, термин што тој го употребува за да ги означи сите Јужни Словени. Тие се 
прошируваат на југ за да дојдат до морето близу до Солун а биле поделени во под-
група на Бугари (во тесниот појас на југ до Дунав), Срби, Морлаци, Хрвати, Црно-
горци и Далматинци. 

Албанци и Сулиоти 
Комбст ги означува Албанците од Епир, заедно со Сулиотите, кои очиглед-

но дека не беа ниту Албанци ниту пак Пелаго-Грци. Нивниот идентитет за извесно 
време остана сомнителен. Во 1869 Х.Ф.Тозер истакна дека за Сулиотите постоело 
воопштено верување дека тие се Грци но сепак всушност биле Албанци“. 

Стр. 57: Трендовите на етнографските идеи помеѓу 1730 и 1843 
„Може да се забележи дека сите овие карти за кои што досега се расправаше 

се занимаваа со Европа земено во целост, повеќе отколку со самиот Балкан. Сите 
карти беа со мал размер и беа правени сосема незначителни напори за да се иска-
жат вистинските граници на некои од етничките групи на Европска Турција. Поли-
тичката важност на етнографската граница треба наскоро да се појави со својата 
вистинска големина. И терминологијата и класификацијата беа збунувачки и често 
водеа во погрешна насока. ‘Илир’, на пример, беше употребуван и во контрадикци-
ја, и синонимски, со терминот ‘Словен’.Зборот ‘Пелагиец’ беше употребуван во ра-
сна и културна смисла на зборот. Јазично, религизниот и расниот критериум беа бе-
знадежни измешани меѓу себе. И покрај нивните очигледни недостатоци, сепак, ва-
квите карти ни обезбедија важни коментари за промените на етнографските идеи 
што се појавија во текот на изминатите сто години. Во 1730 за Турците се веруваше 
дека се населени во Македонија и Тракија. До 1821 беше широко распространето и 
мислењето дека во Европа има само малку Турци но во 1843 беше уште еднаш про-
менето во корист на Турците. Во 1730 Грците беа прикажани само во рамките на 
нивниот архипелаг. До 1821, некои учени луѓе во Европа веруваа дека тие го имаа 
население речиси целиот Бакански Полуостров, но само дваесет години потоа, ва-
квото верување речиси изчезна. Во 1730 беше актуелна идејата дека Словените и 
Илирите ги населуваа деловите на јужниот Балкан. Но во 1821, Словените и Или-
рите сé уште посматрано одделно, но во 1840 терминот ‘Илири’ и ‘Словен’ станаа 
синоними. За време на овој период мислењето за распоредот на Албанците вари-
раше во голема мера. Сé до 1821, за Власите се веруваше дека го населуваат пого-
лемиот дел на Родопите и како и долината на реката Марица но тие дури и не се по-
јавија на картата на Комбст од 1843“. (Власите не биле етнички народ-овчари, Р.И.) 
 Се истана дека „Illiro-co-Slavonika“„тернинот Илир за да означи Словен“, 
„онаа на ‘Илирите’, јужно од Дунав, термин...за...сите Јужни Словени“. Значи, само 
едно: Илири=Словени, што наведував и други извори, како и за Русите како Илири. 
 Следи за авторот сé тоа како ништо да не значи, тој вели: „Словените и Или-
рите“. Тоа е истото, како што денес пишат/говорат нашите пишувачи/говорници 
дека ние сме некоја „мешавина“ на Македонци и Словени, и тоа без ниеден мате-
ријален доказ на превозно животно и средство, било како друг доказ/наот..., а тие 
велат дека имало посебен словенски јазик. А тој бил варварски=пелазгиски на кого 
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пише/говорел Платон. Овде авторот го прави истото без тој да докаже што со таа 
„мешавина“ на неандерталски Словени и човеки Илири се случило,бастардирање.... 

„Во 1843 стана очигледно дека етнографската проширеност на Балканот ва-
рира во зависност од природата и точноста на критериумот прифатен за да го кла-
сифицира население. Јазикот даваше една слика, ‘нацијата’ друга, а пак религијата 
некоја сосема трета, додека пак во употреба на разни комбинации на критериуми 
можеа да се појават и бројни интерпретации. Така дури и пред терминот ‘етногра-
фски’ да стане политички значаен, се појави општо неслагање меѓу антрополозите, 
етнографите и географите што се однесува до нивното точна дефиниција“. 

Никогаш немало етнички народи туку само верски и црковни народи. 
Во претходните книги истакнував дека поимот Словени станал политички 

во 19 и 20 век. Во кратки црти за политичкиот поим Словени само од 19 и 20 век 
наведив и во последната книга. А и во оваа книга го продолжувам како најбитното, 
како надополна на сите претходни книги. Во книгата Ларус стр. 303, а во книгава 
стр. 16, се истакна: „сиромашките (пенати)“. Токму пенатите биле само тн.словен-
ски. Следи Склавините=тн.Словени имале „домашни богови (penates)“ Значи, пои-
мот пенати им припаѓал на домородците, а такви биле ромејските Склавини. Бидеј-
ќи тие биле домородни, Луј Леже пиши: „кај Јужните Словени нема нигде трагови 
за култот на домашните богови“. Ним со милениумски огништа тоа не им било по-
требно. За тн.словенската митологија во книгата „Египтјаните со словенска мито-
логија. Па се потврдува, дека Ромејци биле и Склавините, кои одникаде не дошле. 

Густав Вајганд, стр. 10, истакнува: „...во VI век после неколку навлегувања 
на Антите поплавата на Словените (Sclavini) на Балканскиот Полуостров. 581 веќе 
Епирус, Тесалија (градот Велестино го носи нивното име според словенското пле-
ме Велегесит=Велегостици) дури Ахаја ја посетиле, 583 Словените и Аварите тр-
гнале против Солун, поново во 597 година беше загрозен...Пределот на Спарта и 
Елис со векови од Словени биле населени и уште во XIII век морале франковите 
феудалци со овие Словени да се борат, за нивната власт да ја зачврстат“. 

Макс Фасмер за Тесалија истакнува дека „Велегезитаи, чија област во XII и 
XIII век се викала Велегезас“...„чие образување воочливо се всогласува со името на 
Антите Тазиархос Доврагезас“. Антите и Склавините имале ист пелазгиски јазик.  

Прокопиј пиши: Склавините и Антите, „...И едните и другите имаат еднаков 
јазик, сосема варварски...“. Во прилог е што пиши Приск за варварскиот јазик. 

Макс Фасмер пиши: „Конечно од XV век уште за понатамошниот живот на 
Словените на Тајгетос како сведок е местото од опишувањето на патувањето на Ла-
скарис 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 сродноста на либекските 
Словени со Зигиотите на Пелопонез“. Па следи варварски=пелазгиски=склавински. 

Значи, Склавините во Пелопонез и оние на Либек биле „сродни“. Следи Ела-
дците како Македонците во XV век говореле склавински=тн.словенски. Па овој бил 
само варварски=пелазгиски=тн.хомеров=тн.Платонов=тн.словенски. И сé е јасно. 

Секако, збрки во јазикот постојат затоа што постојат разлики во сложеноста 
на зборовите во делата на Пизистратова Атина во VI век п.н.е., како што е тн.Хо-
мерова „Илијада“, делата на македонскиот јазик коине во Александрија од III век 
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п.н.е., делата на коине за време на христијанството со тн.Византија, оставштината 
на македонскиот јазик тн.старословенски од IX век додека не биле укинати црквите 
со службениот тн.старословенски јазик и денешните македонски говори кои влечат 
корени од постледено доба.Најстарите зборови се едноставни,еднослоговни,а со те-
кот на времето зборовите биле подолги и сé подолги. Следи наслов народен јазик. 
  

НАРОДЕН ЈАЗИК 
 
Во претходните книги наведував автори кои пишат дека Келтите биле Бриги 

со бригиска писменост. По пропаста на Македонското Царство, Рим како колони-
сти низ Европа населил Македонци. Следи Македонци биле Меровинзите, Скотите 
и другите Британци. Се говори и за Баските со ист јазик како Маите. Пак, Маите 
биле наследници на изчезната флота на Александар Македонски, која пристигнала 
од запад- пловејќи само на исток, со цел да го трага крајот на Светот.  

Следи песната El condor pasa е како македонската Со маки сум се родил. 
Нивниот јазик бил слоговен, што може да се бара истоветност со јазикот на 

Македонците во Пакистан- до денес имаат бригиски традиции, а и симболот јарец. 
Јазикот на Еладците бил како вулгаренкоине од 19 век. Бидејќи коине бил 

по смртта на Александар Македонски, тогашните зборови биле слоговни- поедно-
ставни- во однос на денешните македонски зборови чиј развиток продолжил сé до 
денес. Бидејќи албанскиот јазик бил „мешавина“ на зборови од коине (или еладски) 
со латински (или романски),тој бил помалку слоговен отколку денешниот македон-
ски јазик, кој бил бригиски,а Албанците биле само Бриги-всушност само одродени. 

Во Ларус, том 3, стр. 350, се истакнува: „...Прво турско царство во суштина 
е балканско. Османлиите малку се интересираат за Азија и само искористуваат 
понекоја прилика кога во неа појават караници околу наследството. На Балканот 
тие вешто ја искористуваат неслогата меѓу словенските владетели, верска нетрпе-
ливост, непријателство измеѓу Словените, Грците и Латините. Тие во своја корист 
окренуваат народно незадоволство настанато поради економските кризи, кои во 
некои краишта е предизвикана со злоупотреби на византиските административни и 
порески власти, а во другите со феудалниот режим, кои на словенското селско на-
селение му се наметнува тешки услови. Турците мошне често надоаѓаат на сојузни-
ци на лице место“. 

Турците биле домородци, Балканци со варварски=пелазгиски=тн.словенски 
јазик, како што било во Мала Азија, каде Бригите ги создале Анадолија и Ерменија. 

Стр. 459, во XVI век „После турски, српски јазик бил втор службен јазик на 
Портата, со посебна канцеларија“.Значи, после Османовиот бил тн.старословенски. 

За Турците се наведува печатот на Георг Кастриот (тн.Скендербег). Тој бил 
напишан на тн.Кирилско писмо, само на тн.Словени. Се мислело тој им припаѓал 
на Османите.17Францускиот историчар Пејсонел во неговото историско-географско 

                                                 
17 Кај Винко Прибојевиќ, на стр. 181, стои: „...Затоа на никој не смее да му се чини чудновито, што 
турскиот султан толку ги ценел луѓето на словенскиот род, да измеѓу нив ги именува готово сите за-
поведници на својата војска, и што од Трачаните, Македонците и Илирите создава јак одред од го-
тово 20.000 луѓе со своја лична стража. Искуството наиме ни покажало, особено во ова несреќно вр-
еме, Отомановите потомци со помош на словенските чети ги совладуваат кралствата, завземаат цар-
ства, освојуваат јако утврдени градови и со сите сили настојуваат да го рушат римското царство те, 
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дело пиши дека јазикот на Словените од сите јазици бил еден најпростран. Таков 
бил оној, со кого според него, а врз основа на сведоштвата на Edouarda Brerenwoda 
во “Scrutinium linquarum“, се зборувало на дворот на турските цареви. Според Фра-
нцискус Мариа Апендини (1769- 1837), „по цела Турција, нарочито во војската, во 
употреба бил словенскиот јазик“. Јован Хаџи Васиљевиќ, Муслимани наше крв у 
Јужној Србији, второ издание, печатница „Света Сава“, Белград, 1924 година, гово-
ри: „јазикот на јаничарите бил наш српско- хрватски јазик низ целиот 16 и почеток 
на 17 век“. Значи, Анадолците како Бриги говореле на својот бригиски јазик=говор. 

Кога немало турски јазик, а балканските денешни земји биле турски, отпаѓа 
веројатноста дека имало балкански народи со свои етнички=еднорасни еднорасни 
јазици.Токму сите балкански јазици биле само во последните векови,XIX и XX.век. 

Меѓутоа, за турскиот јазик се создава збрки со службениот Османов јазик. 
Се наведува токму што пиши Ларус, том 3, а потоа и Јозеф фон Хамер: 
На стр. 167 е Турска книжевност, а на 168 е поднасловот Турска книжевност 

во Турција, на Османлија: „Таа почнала да се создава дури и пред основање на 
Османлиското Царство, во малите турски држави во Анадолија кои му претходеле. 
Ама тука, заклучно со XIII век, персиски јазик доминирал како книжевен јазик, и 
турски воглавно се смета народски говор. Така на персиски пишел, на пример, го-
лемиот мистичен турски песник (од Иконија) Џелалудин Руми (1210- 1273),основач 
на дервишкиот ред мевлевија. Неговиот син и продолжувач, Султан Велед (1227- 
1312), иако продолжил да пиши стихови на персиски, уфрлува меѓу нив понекој 
дистих на турски, ама во персиска метрица. Прв феудален господар на Анадолија 
кој кој го освоил турскиот како званичен јазик во својата држава (област Конија) 
бил Мехмед Караман Оглу (во околу 1276...“.(Руми според Рум=Рим, Римјани,Р.И.) 

Хамер за 13 век вели: 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, помешано од двата јазика, по кој уште и денес се 
водат пописите на османовата ризница нарочито со лошото писмо и јазик“.  

Па Мехмед Караман во новоперски јазик внел турски=монголски зборови. 
Кога немало турски народ со турски јазик не можело да има грчки народ со 

грчки јазик. Во претходните книги токму тоа го опишував. Овде само дополнувам 
дека грчката влада во Македонија, пред и по Илинденското востание, испраќала не 
Грци од Елада туку Критјани.Нивни водач бил митрополитот Каравангелис...Ова се 
објаснува на едноставен начин: Критјаните говореле само тн.словенски јазик. То-
кму и затоа ова било повод што Критјаните го разбирале бугарскиот јазик, но не 
грчкиот од 1868 година. А и токму затоа Бугарија, со Букурештанскиот договор, 
1913 година, била принудена таа да се откаже од островот Крит, што и се случило. 

Хан18 пиши во XXIV.Варош Охрид. ...„Дека овде по знаење на византискиот 
јазик, Бугарите биле последни“...„Во четири од овие се учи а само една во предгра-
дието словенски, оти кај христијанските жители во Охрид грчките симпатии биле 
далеку надмоќни од другите. Тие сакаат да бидат Грци, а никако Словени, покрај 
тоа што луѓето во школите морале да го учат грчкиот, а булгарскиот само го збору-

                                                                                                                                                 
ако семоќниот Бог не пружи помош,да ја уништи и сотри вистинската вера“. (Османи=Комнени,РИ) 
Следи поимот Словени, кој во XIX и XX век станал политички, создал збрки со тешки последици.    
18 Јохан Георг Хан, „Путовање кроз поречину ДРИНА И ВАРДАРА“, 1865, на српски 1876, Белград. 
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ваат во куќите. При тоа ние во Охрид најдовме само една женска глава која грчкиот 
го знае; оти за женска школа варошот не е кадар“... 

Јохан Хан Охриѓани не биле Словени туку Грци- само црковен народ Грци. 
По укинувањето на Охридската архиепископија имало само Грци. Следи Гр-

ци да бидат образованите, трговците... Такви биле многу Македонци: ...Браќа Ми-
ладинови...Григор Прличев... Следи Григор Прличев пишел само на коине, оти ка-
таревуса бил признат дури во 1868 година. Музафер Бислими, на стр. 26, пиши: 
„Фактот што Прличев ја напишал ова поема (Скендер-бег, Р.И.)...чиј оригинал бил 
напишан на грчки јазик, Григор Прличев учествувал на конкурсот на Атинскиот 
универзитет за 1862 година. Да потсетиме дека Григор Прличев пред тоа еднаш бил 
веноносец на тој конкурс со поемата ‘Сердарот’, објавен исто така на грчки јазик 
во 1860 година. Тој...кога бил учител во Тирана 1847-48 година...“. Тој во Тирана 
учителствувал на тн.византиски коине,а не на еладски јазик. Тогаш таков и немало. 

 
БАЛКАНСКИ НАРОДИ 
 
Вилкинсон, на стр. 46, пиши за Значењето на картата на О’Етзел: 
„Картата на О’Етзел беше широко распространета во Европа во 1821. М. А. 

Деникс, француски географ својата етнографска карта на Европа во Atlas Phisique 
et Historique de l’Europe, 1821, ја базираше врз основа на О’Етзел. Второто издание 
на овој атлас, во 1855, ја базираше картата се речиси незначителни модификации. 
За разлика од О’Етзел, Деникс сепак веруваше дека процесот на словенизацијата 
меѓу Илирите продолжува до оној степен кога Илирите веќе можеа да се сметаат 
како Словени и покрај тоа што тие сé уште биле познати по своите стари имиња, 
како на пример Моралци. 

Главната разлика меѓу картата од 1730 и онаа на О’Етзел е во тоа што во пр-
вата Турците се сметале за најважни, додека пак во втората Грците ја присвојуваат 
улогата на мнозина групи на Балканот. Промените во идеите имаат огромно значе-
ње за понатамошната политичка географија на Балканот. Постојат повеќе причини 
зошто, кон крајот на осумнаесеттиот век, уверувањето во грчкиот карактер на Бал-
канот стана широко распространето, и зошто, во почетокот на деветнаесеттиот век 
ова уверување го достигна својот зенит. Причините можат да бидат класифицирани 
под четири посебни подзаглавија. 

(1) Грчкото национално движење. Кон крајот на осумнаесеттиот век, грчко-
то национално движење, во форма на литературна ренесанса, беше во полн ек, пре-
дводена од човек каков што беше Регас (1753-98), автор на грчките револуционер-
ни песни и организаторот на патриотското тајно друштво, и Адаманидиос Корис 
(1748-1833), кој ги издаваше грчките класици и помогна во реформата и во про-
чистивање на грчкиот литературен јазик.19 Како што движењето растеше, тоа се по-
веќе го имаше за цел ослободувањето на Елада, татковината на древните Грци, ра-
сположена на архипелагот. Тогаш, за време на периодот на турското владеење, Гр-
ците успеале да повратат голем дел од својата административна слобода, особено 
на Пелопонез (Мореа) која навистина остана да биде автономна држава, и покрај 

                                                 
19 „Прочистување“ (katharévoauas) на јазикот безусловно го намалуваа неговото политичко влијание 
и има неповолни реперкусии во однос на „Големата идеја“(в. стр. 60).Од случаен интерес е и фактот 
дека Регас бил Влав. (Бидејќи учествувале и Власи, се потврдува дека сите биле само Ромејци, Р.И.) 
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тоа што сé уште се наоѓаше под турска врховна власт. Турската контрола над не-
згодната земја на архипелагот во својот ефект никогаш не беше потполна. Таму на 
османлиското влијание му се спротиставувале, не само Грците, туку исто така и 
силите на италијанските републики, особено Венеција. Понатаму на архипелагот, 
грчкиот борбен дух беше подржуван и од armatoli и klephts чии авантури ги офо-
рмуваа мотивите за безброј грчки народни песни. Armatoli беа грчки војници реги-
стрирани за целите на чувањето на автономните грчки области. Klephts, од друга 
страна пак, беа разбојници што правеа неред во турската врховна власт, патриоти, 
отпадници од законот и авантуристи. (Клефт=клепт=к лепт=лепит, крадец, Р.И.) 

Грците од островите во Егејското и Јонското Море беа исто така веќе сосема 
зрели за својата еманципација. Турците никогаш не беа поморци; природно Грците 
беа тие што ја потполнуваа турската морнарица, а што најважно, ја презедоа речиси 
целата контрола врз територијата на Империјата. Под турско знаме (а по 1783, под 
руско знаме, во Црно Море), грчката трговска морнарица стана многу богата и мо-
ќна. Таа беше во можност да делува самостојно вон турската контрола во Дардане-
лите и Босфорот, и на бреговите на источниот Медитеран. До 1821 грчката морна-
рица стана крајно привилегирана и богата сила на море. Нивните патувања често 
пати ги водеа и надвор од Медитеранот, а нивното присуство во странство доведе 
до тоа и остатокот од светот да се запознае со битноста на грчкиот елемент во ра-
мките на турската власт. 

Во 1821, година кога се појави картата на О’Етзел, националното движење 
на архипелагот, премина од подготвителен во активен стадиум, и осигурувањето на 
Пелопонез против Турците ја одбележа првата фаза на политичката еманипација на 
модерните Грци. 

(2) Обновата на византиска Грција. Грчката политичка активност во склопот 
на турската империја не беше, како и да е, ограничена само на архипелагот, туку 
беше позната како грчка и на картата од 1730. Сепак на Балканот постоеше еден 
центар на елинизмот, во самиот Константинпол, бидејќи Грците не беа наследници 
само на Елас, туку и на Византија исто така. Другиот аспект на грчката обнова се 
должеше на преживувањето на византиското влијание. Со османлиското освојува-
ње Византиската империја не беше уништена. А. А. Палис во своето неодамнешно 
издание истакнуваше дека по својата победа Турците само незначително ја моди-
фицираа машинеријата на Византиската држава: ‘Султаните го зазедоа местото на 
грчките императори на тронот на Цезар, церемонијалот на древниот Сераглио го 
продолжи оној на Светата палата, турските бегови или паши ги облекоа чевлите на 
византиската или фрањевачката аристократија или пак станаа сопственици на го-
лемите имоти.’ Но и покрај тоа што Турците ја наследија административната ма-
шинерија на Византиската империја, тие сепак, за да функционира, мораа да зави-
сат од Грците. Во различни периоди Грците ги држеа клучните позиции во султа-
новата администрација и беа пример, редовно избирани, во ‘Господствата’ на дуна-
вските кнежества. До крајот на деветнаесеттиот век турскиот административен си-
стем, од најниско до највисоко ниво, стана отворен за грчките службеници.   

Дури и уште побитен факт од административната моќ што ја имаа Грците, 
беше фактот дека духовниот живот на речиси комплетното немуслиманско населе-
ние на Балканот беше во рацете на Грчката патријаршија и грчкото свештенство. 
Турците, од самиот почеток во своето владеење во Европа, на Ортодоксната црква 
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и дозволија да ја сочува привилегираната позиција во склопот на империјата, де-
лумно за да го острани влијанието на Римската католичка црква во местото на сво-
јата власт. Така, додека муслиманската религија му го отстапи местото на христи-
јанството како главна религија, грчката Ортодоксна црква продолжи да цути; па ду-
ри и нејзините поседи останаа негибнати, а грчките црковни кругови продолжија да 
фунционираат рамо до рамо со муслиманските религиозни трибуни.Од самиот по-
четок Турците сфатија дека тајната на успешната контрола над целиот Близок Ис-
ток, вклучувајќи го тука и Балканот лежи во индирекното управување со центарот 
на разни цркви под нивна власт. Во целата пространа област, јазиците не пртставу-
ваа ни оддалеку моќни синџири како што тоа од своја страна го правеше религија-
та. Постоеја многу јазици но само неколку беа религиозни, ако човек ги игнорира 
сектите; религиозните верувања го оформи прикладниот критериум за издвојува-
њето на различните националности под власта на Султанот. Оттаму, официјалното 
признавање од страна на Турците на milleti, или национално- религиозни заедници, 
што пред Портата беа претставени на чело на главарите на црквите. (в. стр. 72). На 
тој начин турскиот султан собра во Константинопол импозантно мнозинство од цр-
ковни владетели меѓу кои најзначае, и највлијателен беше грчкиот патријарх. Во 
провинциите грчките митрополити беа поставен на ист начин како и муслимански-
те кадии, а старите црковни бискупии, со византиски имиња, сé уште беа присутни. 
Вистина е дека во тој период христијанското население од Балканот пред Портата 
беше претставувано и од словенската и од грчката патријаршија, но последнава по-
степено ја презеде контролата над ордодоксните Словени на ист начин како и врз 
Грците. Во осумнаесеттиот век и Српската патријаршија во Пеќ и Бугарската па-
тријаршија во Охрид беа укинати. Заедно со нив се изгуби и трагата на словенската 
култура и духовната независност во тој дел на Европа. Подоцна сите ортодоксни 
христијани од Султанот за сите официјални работи и цели беа сметани за Грци, до 
таа мера што формираа дел од Грција или Rumi millet. Официјалните турски стати-
стики од тоа време, на пример, препознаваат само две ‘националности’ на Балканот 
-турска и грчка. (Значи, останале само два верски народи: Турци и Грци, Р.И.)   

Контролата врз црквите на Грција исто така ѝ даде монопол и за основање 
образовни и културни институции. Грчкиот, стана јазик не само во црквата туку ис-
то така и во училиштата, па според тоа и јазик на интелигенцијата од тоа време, без 
разлика на мајчиниот јазик. Сé до деветнаесеттиот век, грчкиот беше единствен пи-
шан јазик на Балканот.Следниве неколку реда напишани од грчки поп Влав во 1802 
а преведени од А. Ј. Вајс и М. С. Томсон во 1914, го содржат преовладувачкото чу-
ство од почетокот на деветнаесеттиот век пред развојот на Романтичкото движење 
(в.стр.60). (Власите се Грци и Романци на Цариградската и Романската црква, Р.И.) 

Албанци, Бугари, Власи и сите кои сега говорите 
Одекнува туѓ говор, подгответе се да се направите да бидете Грци, 
Сменето го варварскиот јазик, од грубите навики одречете се, 
За вашите деца да ве знаат како древни митови. 
Според мислењето на еден друг познат историчар: ‘Југоисточна Европа ја 

владеаја Турците, но [...] религијата, образованието, трговијата и финансиите беа во 
рацете на Грците. ‘Овие зборовци на Сер Чарлс Елиот на прекрасен начин ја иска-
жуваат улогата на Грците во Турската империја во доцниот осумнаесетти век’. 
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Борбата на грчката еманципација на овој начин постигна двоен аспект. Од 
една страна ја сочува формата, на едно мало национално движење главно лоцирано 
на грчкиот архипелаг, кое за инспирација го свртува погледите кон древна Грција, 
кон Атина како кон свој главен град, и кон античка Грција заради својот литерату-
рен јазик. Од друга страна пак, зема форма на движење од поширок карактер кон 
обновата на Византиската империја,движење кое својата главна воена управа ја има 
во квартот Панар во Константинопол, движење кое ја бара славата на Византија за 
својата инспирација, а Константинопол за свој главен град. Ваквото разидување на 
ставовите стана карактеристика на грчката историја. Тоа конечно ја раздели Грција 
на две противнички табори и имаше трагичен крај. (П=ф, Панар=Фанар, Р.И.) 

(3) Русија и Грците. Прва од големите сили што ја призна духовната и трго-
вската важност на Грците на Балканот, и што работеше за грчката независност, бе-
ше Русија. Осумнаесеттиот век сведочеше за огромната експанзија на Москва кон 
Балтичкото Море на север и кон Црно Море на југ. Руската надворешна политика 
ја посакуваше целосната контрола над Константинопол: вообичаената поврзаност 
на грчката ортодоксна вера меѓу Русите и Грците од Константинопол беше сред-
ство со кое успешните руски министри за надворешни работи неуморно работеа за 
да ја водат работата пред крај. Во 1782, руската царица Катарина II предложи це-
лосна реконструкција на политичката карта на Балканскиот полуостров. Со помош 
на Хабсбуршкиот император таа се надеваше на тоа да ги протера Турците од Евро-
па, и да ја воскрсне грчката империја. Целата нејзина шема се сврти кон обновата 
на византиска Грција. Словенските националности дури и не постоеја во нејзиниот 
план. Вториот внук на Катерина, Константин, требаше да биде новиот грчки пре-
столнаследник. Тој инструкциите ги добиваше на грчки, јазикот на неговите нови 
поданици. Шемата на Катерина во целост го прикажа процутот на идејата дека Ба-
лканот го сочинуваат грчки провинции а дека грчките нации ја сочинуваат главни-
ната од населението. 

Во повеќето наврати Русија наоѓаше начин да ја слави грчката црква под 
турска власт па според тоа го продолжуваше развојот на ‘Пан-ортодоксија’. На пр-
имер, се случи, на руска териоторија да се создаде најславните грчки револуцио-
нерни тајни организации -Philke Hetaireia- основани од грчките трговци од Одеса 
во 1814. Русите, се разбира, дека им понудија помош на Србите и Црногорците кон 
крајот на осумаесеттиот век, но останува фактот дека религиозната поврзаност 
имаше поголемо значење и поголема корист отколу јазичните наклоности во 1872, 
па дури и во 1821 иднината на Балканот изгледаше дека лежи во Грците во поголе-
ма мера отколку во Словените. (Значи, имало само верски и црковни народи, Р.И.) 

(4) Филелинизам. Во централна и западна Европа тенденцијата населението 
од јужните делови на Балканот да се смета како грчко, делумно исто така се долже-
ше на новиот ентузијазам за постигањата на древна Грција, што на Британскиот 
остров особено беше изразено во втората декада на векот. Филелинистите ги вклу-
чија не само класичните учители и романтичари, туку исто така и либералите. Си-
лината на нивните прогрчки чуства го достигаа својот врв за време на востанието 
во Грција од 1821. ‘Единственото име на Елините, изговорено уште еднаш од уста-
та на човек по многу векови на целосен заборав, ги грее срцата на оние што ѝ се до-
лжници на грчката филозофија, грчката уметност и грчката литература, долг кој е 
многу поголем отколку што би можеле да го спознаат или вратат.’ Неокласичарите 
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размислуваа, со право или не, за продолжување на културата и трката меѓу древна 
и модерна Грција. Еден од најстрасните поддржувачи на оваа идеја беше Лорд Бај-
рон и неговиот пријател Ј. К. Хобхаус, кои правеа сé што беше во нивна моќ за да 
го поттикнат филелинизмот. 

Не е ни чудо тоа што во почетокот на деветнаесеттиот век прогрчко чуство 
беше во постојан пораст. Силата и влијанието на самите Грци, практиката религија-
та да се смета како основна мера за национално чуство, и подготвеноста на западна 
Европа да се стреми кон обнова на Грција и Блискиот Исток, беа фактори што де-
луваа во создавањето на опасната илузија дека Балканскиот Полуостров по секоја 
цена е дел од грчкиот свет“. 

Следи стр. 53 со наслов Картата на В. Милер од 1842. 
Тезите на Ј. П. Фалмерајер, 1830. 
„Филхелените на неокласичарите беа грубо продрмани од делото на Фал-

мерајер што се појави во 1830. Тој тврдеше дека класичните Грци биле комплетно 
збришани за време на периодот од варварската инвазија, и дека модерните Грци во 
никој случај не се наследници на Елините...“. 

Фалмерајер утврдил дека Еладците биле словенизирани Хелени, имале сло-
венски акцент итн. Следи Еладците тогаш не го познавале македонскиот коине.   

Стр. 134 Картите на Р. фон Мах, 1899, а на стр. 135/136 е за Јазична дилема: 
„...Разликата меѓу грчкиот и народниот јазик беше една карактеристична од-

лика во историјата на јазикот почнувајќи од древниот па сé до современиот период. 
Тој мора делумно да го објасни и неуспехот на грчкиот јазик да опстане на поши-
рока област отколку што е тоа само полуостовот. Грчкиот поет Соломос (1789-
1856), беше во голема мера свесен за опасноста од употребата на националниот ја-
зик, ‘еден јазик кој никој не го зборувал ниту пак го зборува ниту паќ ќе го збору-
ва’, но и покрај неговиот протест во 1832, традицијата на мртвиот јазик се претпо-
читување повеќе отколку онаа на животот како основа за рук (службен) јазик во 
Грција и Кораис Katherérevouas или прочистен грчкиот јазик кој се одржа до 1917 и 
покрај опозицијата на многумина еминентни луѓе од културата како што беше и 
Јон Психарис (1854-1929)“. 

Па грчки народ никогаш немало. Денешениот се само одродени тн.Словени. 
Кај Вилинсон, на стр. 59 следи Глава III Словени, 1842- 1869, со поднаслов:  

Вовед. Во него, на стр. 60, следи Романтичкото движење, во кого на стр. 61 стои: 
 „Новиот интерес за етнографското разместување на прво место не беше чи-
сто политичко. Тој беше инспириран од Романтичкото движење што се рашири низ 
цела Европа претставувајќи ја студијата на фолкорот, народните песни и мајчи-
ниот јазик. Делата на Ханс Христиан Андерсон (1805-1875) и Ј.К. Грим (1785-1863) 
станаа многу популарни и служеа за да ја истакнат важноста на јазичната традици-
ја, говорна или пишана, на народите на Европа. Доктрината дека секој јазик има 
свој придонес за богатството на литературата ги снабди народите, со една нова са-
мопочит и со средства за докажување на својата индивидуалност. Делумно, заради 
новиот интерес во јазикот, етнографите тежнееја да се ослободат од религијата ка-
ко главен критериум на ‘заедницата’ а наместо него да го применат критериумот на 
говорниот јазик. (Континталците доцна почнале да се бават со наука- со збрки,Р.И.) 

Феноменот на националното чуство базиран врз лингвистичка припадност 
може да се каже дека е необичен по свое потекло веќе развиените литературни тра-
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диции и со високите стандарди на универзитетското образование. Тој полека про-
дира на Балканскиот полуостров, постепено разбркувајќи ги силите на религијата, а 
како сила луѓето ги доведува во една форма на политичка кохезија но никогаш во 
целост не истиснувајќи ја религиозната поврзаност меѓу нив. Се разбира, многу од 
националните проблеми на Балканскиот полуостров станаа полесни за сфаќање во 
мигот кога таа област беше сфатена како место на средба на две фундаметално спр-
отисатавени идеи на политичката поврзаност. Првата, произлезена од западна Евр-
опа, тврдеше дека лингвистичкото единство е sine qua non на модерната држава, до-
дека другата, постара но сé уште карактеристична за Средниот Исток, државата се 
смета како релогиозна заедница. (Според мене, само раса=народ=јазик, Р.И.) 

Растечката немоќ на религијата како сила што соединува беше демонстри-
рана во голема мера сé до 1821, кога Романците, и покрај тоа што според вероиспо-
веста беа грчки ортодокси, испуштија да се приклучат под знамето на Хиспиланти, 
нивни грчки Хосподар, кога тој го разви знамето на револт против Турците. Отто-
гаш како критериум за националноста акцентот беше во поголема мера ставен на 
јазикот отколку на религијата. Ваквата тендеција веќе беше очигледна во 1828, кога 
А. Балби го издаде својот познат етнографски алтас на светот и кога ја претстави 
класификацијата на идејата за тоа дека Илирите биле ‘Јужни Словени’. Под на-
словот Slavonne, Servienne, Serbe ou Illyrien тој ги групира Србите, Црногорците, 
Босанците и Бугарите. За Бугарите, тој пишува дека се тие наследници на познати-
те Bulgars, но дека тие го заборавиле својот јазик; дека говорат словенски со блага 
мешавина на турски и дека нивниот јазик се карактеризира со употреба на член пр-
ед именката. Растечкиот акцент што се ставаше врз лингвистичкиот критериум и 
даваше вера на идејата дека според својот број Словените се поважни отколку што 
за нив се мислеше во 1821. Но сé уште требаше да изминат многу години пред ва-
квата идеја да постане општо прифатена“. 

Се истакна Хиспиланти, нивни грчки Хосподар. Следи тој бил само тн.грч-
ки=тн.византиски хосподар=господар,од царското семејство Комнен.20Значи, Бриг. 

Словенската ренесанса во турската империја 
„Словенската ренесанса во турската империја беше предводена од Србите, 

кои од својата тврдина на Дунав, на самите маргини на турските поседи, беа во со-
стојба да ги покренат националните активности со помалку страв за последиците 
отколку што тоа го правеа Словените на подалечниот југ,во Бугарија и Македонија. 
Инспирација за тоа бараа кај Хрватите и Словенците исто како и кај западните Че-
си во Централна Европа. И повеќе од тоа, Србите имаа операции и надвор од Тур-
ција,во Унгарија, бидејќи таму имаше многу српски заедници што живееја на север 
од Дунав. Еден од тие ‘унгарски Срби’ е и Доситеј Обрадовиќ (1739-1811) кој за-
едно со Вук Караџиќ (1787-1864), го стандаризираа српскиот литературен речник и 
го поистоветија со мајчиниот. Рака под рака со литературната ренесанса, револтот 
на Србите се развиваше се повеќе и повеќе против локалните Турци, појава за која 
Портата мислеше дека е тешко да се задуши. Востаниците најдуваа прибежиште во 
високите карпести планини на Црна Гора или пак едноставно побегнуваа во Унга-

                                                 
20 „Александар Ипсилантис навлегува во дунавското кнежество и прогласува независност на Нова 
Грција“...„Кнезовите Александар (1792-1828...)и Деметруис (1793-1832) Ипсилантис потекнувале од 
една стара фанариотска фамилија, која се изведува од родот на Комненови и повеќе струко биле по-
ставени хосподари на Молдавија и Влашка...“.Без грчко,романско, српско...туку сé само македонско.  
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рија додека турските сили не исчезнеа. Од 1804 до 1813 се појави огромниот револт 
предводен од Кара Ѓорѓе, а од 1815-17 од Милош Обреновиќ, во 1817, Турција бе-
ше приморана да ја признае областа на Шумадија како автономно српско кралство. 
Договорот од Адрианопол, што ја приведе при крај Руско-турската војна од 1828-
29, воспостави нов српско кралство на цврста основа. Турција мораше на Србија да 
и отстапи повеќе територии и да и гарантира црковна независност, во форма на Ср-
пска митрополија во Белград. Од 1766, кога Српската патријаршија во Пеќ беше 
укината, комплетната контрола на црковната независност ги оддели Србите не само 
од турското туку и од грчкото влијание и дозволи послободен развој на школите на 
мајчин јазик“. 

Во Србија има говори- не се истоветни со српскиот,тн.старословенски,јазик. 
„Успехот на Србите имаше следствени репрекусии и во Бугарија. Во 1824 

беше печатена првата книга на бугарски мајчин јазик, а по 1835, Бугарите почнаа 
да ги офирмуваат своите печатници. Нивните обиди на полето на националното се-
бе-искажување најдоа адекватен стимуланс во присуство на руските трупи на Бал-
канот за време на првата декада на векот. 

Пан-славизам 
Значителна карактеристика за овој период е развојот на идејата за Пан-сла-

визам, најпрвин развиена од Унгарскиот Словак Ј. Колар, во 1824. Развојот на иде-
јата на Балканот, дека сите Словени од Евроазија се расно и културно сродни, ко-
ренито влијаеше врз развојот на словенскиот национализам исто така, а привлече 
странска политика на Големите сили во овој театар. Значи во тој период, многу ма-
лку се знаеше за словенското општество, и беше вобичаено сите разлилни групи 
Словени да се вклучат во едно заедничко културно наследство. Како што се шире-
ше идејата секој Словен чуствуваше дека му припаѓа на заеднилкото братство, една 
заедница двојно разделена од несреќите во историјата, но со судбина да се соедини 
во една моќна политичка федерација. Пан-славизмот ги покрена Србите и Бугарите 
во една општа акција против Турците и ја потцени авторитативноста на Портата. 
Ваквото чуство меѓу Словените на Балканот, инспирирано од страна на Пан-слави-
змот, задачата на етнографиите меѓу 1830 и 1870 ја направија да биде рекативно 
проста, во току и повеќе што Словенот не се расправал со Словенот за валидноста 
на интерсловенските етнографски поделби. Така, разликата помеѓу Србинот и Бу-
гаринот беше помалку важна од онаа помеѓу Словенот и Гркот, или пак од онаа по-
меѓу Гркот и Турчинот. Оттаму, речиси сите етнографи од својот период достиг-
наа извесен степен на согласност во смисла на бугарско-српската етнографска гра-
ница. Односот меѓу двете групи Словени стана во толкава мера близок по 1840, 
шти Турците ја иницираа политиката на населување на Татари и Черкези во об-
ластите на планината Шар со цел да го разделат Србинот од Бугаринот.21  

Пан-славизмот го користеше и директното влијание на руската политика на 
Балканот. Царот, не неприродно, ја презеде улогата на водач на движењето на пан-
славизмот, бидејќи Русија беше единствената независна словенска нација, а исто-
времено преставуваше и голема сила. Во 1812, кога Русија го заклучи Мировниот 
договор во Букурешт со Турција, слободата на Србите беше предмет на обврските 

                                                 
21 Мјуир Мекензи и А. П. Ибри, Патувањето во словенските провинции во европска Турција, 2 изда-
ние (Лондон, 1877). На картата составена од Е.Г.Равенштајн за Универзалната географија овие Чер-
кези беа одбележани во околината на Стара Србија и во областа Ниш- Врање. 
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што произлегува од Мировниот договор меѓу Русија и Турција. Руските агенти за-
почнаа активна кампања на пан-славенската пропаганда на Балканот, со цел да се 
соединат сите ‘Јужни Словени’ (вклучувајќи ги и Србите и Бугарите) против Пор-
тата. Рускиот словенски јазик беше воведен во многу делови од Балканот како ли-
тературен јазик, а Русите одеа дотаму што го попречија издавањето на српскиот ма-
нускрипт, со цел грешките во словенскиот литературен јазик да можат да бидат со-
чувани колку што е можно подолго. Култивизирањето на словенските национално-
сти на Балканот од страна на Русија предочуваше дека старата врска на Царот со 
грчкиот патријарх сега веќе тешко ќе може да се сочува, и дека неговата поранешна 
врска со грчкото национално движење сé повеќе ослабува, всушност Русија посте-
пено се повлекуваше од Грција, сé додека Царот не стана против секакво натамо-
шно ширење на грчката политичка граница на Балканот. Рускиот став беше предод-
реден помалку од огромната можност на панславизмот, како спореден со ставот на 
‘панортодоксноста’, отколку на навлегувањето на моќната политика на Велика Бр-
итанија во 1821 на источниот Медитеран, како верен подржувач на Елинизмот“.     

Значи, се работело за уништување и отфрлување на македонскиот тн.старо-
словенски јазик кој го разбирал најбројниот народ во Европа, тн.Словени. А пак,  
Херодот напишал, дека Траките биле најбројни. Следи еден ист тн.словенски јазик. 

Новиот интерес за етнографски карти 
„Со сите хетерогени сили кои беа составени во дејство, новиот интерес за 

фолклорот, препородот на географските истражувања на Балканот, словенското 
национално движење, идејата за панславизмот, живиот интерес на Русија за ‘Ју-
жните Словени’, не се ништо чудно што кон средината на векот се појавија серија 
од етнографски карти, многу различни од оние со кои веќе се запознаваме во прет-
ходната глава. Како прво, картите на посфецифичен начин беа преукупирани со Ба-
лканот а особено со Европска Турција. Оттаму, и нивниот размер беше поголем, а 
проширувања беа прикажувани многу попрецизно.Второ, гледиштата повеќе не беа 
ограничени на оние од француските и германските научници, туку руските, српски-
те, чехословачките и англиските беа исто така воведени во полето на картографска-
та етнографија. Трето, новите карти беа базрани врз реалноста од личното наблуду-
вање, и идеите што ги претставува не беа нејасни во однос на генеалогијата или во 
однос на необјективните движења што произлегува од класичната историја. ‘Или-
рите’, ‘Тракијците’ и ‘Пелазгијците’ кои до сега се наоѓаа на енографските карти, 
сега беа избришани а најголемите етнички групи на Балканот, онакви какви што ги 
познаваме и денес, почнаа да се разликуваат според својата местоположба“. 

Се говори за карти од разни страни,а без ниедна македонска наша карта итн. 
Значи,Илирите и Тракијците говореле пелазгиски јазик,кој бил тн.словенски 
Следи со службените повеќерасни јазици да се создадат тн.не-словенски на-

роди и јазаци. Такви биле повеќерасните тн.грчки, тн.романски и тн.албански јазик. 
На стр. 85 е Глава IV, Бугари и Грци, 1870- 1879, со Бугарска егзархија: 
„Во 1870 се појави еден настан од големо значење- Турците ја воспоставија 

автономијата на Бугарската црква со назначувањето на Бугарската Егзархија. Бу-
гарскиот национален препород беше поспор и се јави многу подоцна од оној на Ср-
бите и Грците.Фактот дека Бугарите се наоѓаат во потесна физичка близина со Кон-
стантинопол беше една од причините зошто тие не можеа да се изразат себе си по-
слободно...Бугарите сé уште беа инертни под тежината на турската администрати-
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вна тиранија. Но и покрај се поголемата опозиција бугарското национално движе-
ње полека напредуваше. Прво дело издадено на мајчин јазик се појави во 1824 а пр-
вото бугарско училиште беше востановено во Габрово во 1835. Во 1840 година беа 
основани многу училишта а литературниот процут во Бугарија беше во развој, до-
дека побогатите Бугари почнаа да ги праќаат своите синови да се школуваат во Ру-
сија, Боемија и Франција повеќе отколку во Константинопол како што тоа го пра-
веа порано. Бугарите кои дури и во своите понапредни години пишуваа на грчки 
почнаа да истрајуваат во учењето и пишувањето на својот јазик. Пречка во овие на-
пори на самоизразување се наоѓаше во хиерархијата на грчката црква што конечно 
ги доведе Бугарите до одлука својата црква да ја ослободат од контролата на Фанар 
(област во Константинопол каде што грчките бискупи беа сместени)“. 

По укинување на другите црква преостанала само Цариградската патријар-
шија. И на Балканот имало само два верски народи: Муслимани=Турци и Право-
славни=Грци. Токму затоа Вук Караџиќ во Виена можел да оди само како Турчин 
или Грк, никако Србин. Како што било во Србија, истото се случило и во Бугарија. 
Само во Елада се задржал македонскиот Птоломејов Александријски јазик коине... 

„Во 1840 бугарското движење почна да ѝ дава отпор на Грчката патријарши-
ја и на грчките прелати...Црковната слобода, според тоа, претставуваше прв чекор 
кон развојот на бугарскиот национализам а од 1854 Бугарите се наоѓаа под прити-
сок да ја обноват црковната независност. Во 1860 тие дури преговараа со Рим за 
втемелување на бугарската унијатска црква која и покрај тоа што ќе се сочува орто-
доксниот ритуал сепак ќе ѝ биде верна на Рим. Помеѓу 1860 и 1870 на повеќепати 
бугарската опозиција во однос на грчкото свештенство направи отворен бунт. Во 
1862, се случија серија скандали низ целата провинција. Црквите се затвораа само 
за да не може да се служи грчката литургија. Кога грчките бискупи се враќаа од со-
станокот одржуван за собирање приходи,тие своите палати ги наоѓаа затворени и 
беа принудени да останат пред ѕидините на градовите. Ако сепак во црквите влезеа 
за да одржат служба, тогаш ниту еден бугарски поп не земаше учество во службата; 
кога ќе отидеа насекаде се посипуваше брашно за да се избришат трагите на нечи-
стотојата. Во Софија, кога се очекуваше доаѓањето на нов бискуп, мажи, жени и де-
ца ја преполнуваа палатата и на тој начин ја блокираа, а бидејќи ненаоружани, мо-
раа да бидат изгонети од страна на турските војници. ‘Наклоноста на Русија ги охр-
абруваше Бугарите во смисол на бојкот кон грчките бискупи’. Руското влијание во 
Константинопол беше конечно инструмент за да се овозможи концесија во корист 
на бугарското барање, и во втемелувањето на бугарската егзархија помеѓу 1870 и 
1872 гарантираа црковена независност и, во исто време, ја означија новата фаза на 
развој на бугарската национална преродба“. 

Од 1767 година, кога се укина Охридската архиепископија, имаше само Гр-
ци со коине. Тогаш припадниците на укината Охридска архиепоископија се бореа 
таа да се возобнови, поврати црковниот тн.старословенски јазик и вклучат своите 
мајчини јазици (говори).Кога беше создадена Грција, во 1830 година, тогаш поимот 
Грци станал политички. Меѓутоа, со појавата на Бугарската егзархија и поимот Бу-
гари постанал политички. Следи Македонците да говорат, ние не бевме Грци, а се-
га треба да бидеме Бугари. И затоа и против Бугарската Егзархија почнала борбата. 

Бидејќи книгава е за тн.Албанци, еве нешто и за тн.албански тн.народ. 
Стр. 158  Картата на Е. Барбарич од 1905,а на стр. 160 се наведува следново: 
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„Токму заради ваквата ограничена циркулација, картата на Барбарич нема-
ше големо влијание врз европската картографска размисла, но неговите придонеси 
беа покасно искористени од А. Дардано при подготвувањето на карти за Географ-
скиот инстутут Агостини. Италијанскиот и бугарскиот интерес за Албанија не беше 
без никаков ефект врз развојот на албанскиот национализам. Само неколку години 
подоцна, во 1908, на лингвистичкиот конгрес одржан во Битола еволира една при-
кладна романска азбука за потребите на албанскиот јазик. Дотогаш во употреба беа 
италијанската, кирилската па дури и арапската азбука. На овој начин еден од нај-
старите индоевропски јазици беше спасен од натамошна асимилација и разводну-
вање. Сепак, пред 1924 не се случи тоа во училиштата да биде предаван албански 
или ‘шиптарскиот’ јазик. Додека Италијаните беа тие што ги култивираа албан-
ските аспирации, сепак постоеја и исклучоци: Г. Амодори- Виргиљ, на пример, во 
1908, го игнорираше постоењето на Албанците на својата карта (види стр. 171)“. 

Албанците биле за игнорирање не само до 1908 година туку и 1924 година.  
Стр. 191 е Последиците од создавањето на Албанија 
Мировен договор во Лондон, 1913 
„Исходот од Балканските војни и понатаму беше компликуван од интерве-

нцијата на големите сили во корист на Албанија. Наназад сé до 1900, Австрија и 
Италија постигнаа таен договор за да создадат автномна Албанија што ќе се проте-
га од Јанина до Скадар. Но балканските нации со своите усогласени акции во 1913 
се закануваа да ги елиминираат Албанците од политичката сцена. Во одговор на ва-
квата ситуација, заинтерсираните сили решија да го засилат прашањето за автоно-
мија на Албанија, па дури и по цена да испратат интернационални ескадрони да го 
заземе Скадар, кој беше заробен од страна на трупите на Црна Гора. 

Мировниот договор од Лондон, потпишан во мај, 1913, ги положи граници-
те на новата албанска држава. Нејзиното создавање не е дело на Албанците, кои, и 
покрај што покажаа неколку искри на национализам, сé уште не беа способни да се 
носат со самите себеси. Новата држава својата егзистенција во прв ред и ја должи 
на австриската и италијанската дипломатија. Основањето на автономна Албанија 
што се протега од планината Проклетија на запад, до планината Грамос и Керкира 
на југ, ја обезглавија Србија од нејзината ‘отворена врата’ а Грците ги присили да 
останат надвор од северниот дел на Епир (сл. 44)“.  

Се истакна: „Нејзиното создавање не е дело на Албанците, кои, и покрај што 
покажаа неколку искри на национализам“. Меѓутоа, и тие „неколку искри на на-
ционализам“ биле само на христијаните кои биле заедно со Македонците, никако 
муслиманските=турските Албанци кои биле подржувачи на Османовото Царство: 
тие биле негови крволочни ѕверови..., и до денес се муслимански=турски злобници. 

Стр. 212 е Американски: карти на Леон Доминијан од 1915 и 1917 
Стр. 215, под Албанци, стои: „Доминиан дава неколку докази што се одне-

суваат на Албанците. Тој истакна дека постојат повеќе етимолошки објаснувања за 
зборот ‘Албанец’, но излезе дека е тесно поврзан со келтската форма алб или алп, 
што значи планина.22 Доминиан тврдеше дека сите жители од овој дел на полуостр-
овот кои зборуваат шкип (албански) би требало да се сметаат дека се од албанска 
националност. Тој истакнуваше дека јазикот по својата форма исклучително Ари-

                                                 
22 “Albanch” денес е се уште во употреба во Шкотска, а се однесува на некои од високите во Шкот-
ска. (Скот=скот, со пелагонско фустанче, македонска гајда со македонски ритам седумосмини, Р.И.) 
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јан, но истакна дека од 5.140 елементи во Етимолошкиот речник на Албанците на 
Г. Мајер ‘би можело да се набројат само четири стотини неизмешани индо-европ-
ски елементи’. Татар-турскиот брои 1.180, Романскиот, 1.420, грчкиот 840 а сло-
венскиот 540 збора. 

Тој ги предочува романските католици Геги по долината на Дрим и Мат во 
најголемиот дел под италијанско влијание. Христијанските Тоски од југ во најго-
лема мера беа ортодоксни, но многумина од нив сепак беа муслимани. Албанците 
муслимани најчесто се сметаат за Арнаути. Според неговото сфаќање, Албанците 
во 1913 беа лишени од секакво национално чуство. Само ривалството меѓу Италија, 
Австрија, Србија и Грција, секоја посебно натпреварувајќи се за придобивање на 
албанските пристаништа, резултираше во една независност. Италијанското влија-
ние во Валона беше постигнато преку романско-католичките Албанци“. 

Се говори за Геги католици. Бидејќи во северна Албанија биле колонизира-
ни Геги=Арнаути, домороците го прифатиле името на Гегите- тие останале Белци. 

Се истакна: „Само неколку години подоцна, во 1908, на лингвистичкиот ко-
нгрес одржан во Битола еволира една прикладна романска азбука за потребите на 
албанскиот јазик.Дотогаш во употреба беа италијанската,кирилската па дури и ара-
пската азбука. На овој начин еден од најстарите индоевропски јазици беше спасен 
од натамошна асимилација и разводнување. Сепак, пред 1924 не се случи тоа во 
училиштата да биде предаван албански или ‘шиптарскиот’ јазик“. 

Значи, во Албанија во употреба биле латинско, кирилско и арапско писмо. 
Следи во 1908 година и романско писмо. Тоа писмо му било потребно на народ кој 
би имал национално чуство. Пак, „Албанците во 1913 беа лишени од секакво наци-
онално чуство“. Токму затоа „ Сепак, пред 1924 не се случи тоа во училиштата да 
биде предаван албански или ‘шиптарскиот’ јазик“. Па до 1924 година без Албанци. 

Денес Албанците се само едно: двоконтинентален и дворасен тн.народ. 
 
ПОВЕЌЕРАСНА АЛБАНШТИНА 
 
Во Ларус, том 1, на стр. 157, се наведува за Албанска книжевност: 
„Од разни разлози (непостоење на албанска држава, забрана на албанскиот 

јазик под османлиската власт, поделеноста на земјата поради припаѓањето на три 
вери), албанската книжевност дошло до свој израз по цена најголеми тешкотии. 
Прашањето на јазикот (два главни говори) и писмо (обединето тек 1908) долго не 
било решено. Препородот почнал во многубројните колонии во Италија. Тука се 
истакнуваат Јул Вариборба и нарочито Јеронимо де Рада (Girolamo de Rada), автор 
на историската поема со личен призвук, Милосаат (1836). Во Скадар, со снажно 
фрањевачко упориште, веќе од XVI се развива прво црквена книжевност, а потоа 
световна, чии претставници Мигјени и Колј Јакова (Колё Јакова), автор на истори-
ското парче Халил и Хајрија и селската драма Наша земја. Во Египет и Романија 
албанските емигранти играат мошне важна улога, создаваат печатница и ги попула-
ризираат книгите на талентираните писатели како што се Тони Митко (Thimi Mit-
ko) и Спиро Дине. Во самата Албанија браќата Наим и Сами беј Фрашери (Frashёri) 
развиваат голема национална делатност. Се јавуваат и песници: Андон Чајупи (Ça-
jupi, 1866- 1930),чиј природни и чист лиризам има висока вредност., а на север Ѓерѓ 
Фишта (Gjergi Fishta, 1871-1940),во чиј еп Планинска гусла има големо илирско на-



 112 

дахнување. Филип Широка (Shiroka, 1859- 1935) е песник на чежнеење за родниот 
крај. Да споменеме уште песникот Луиѓија Гуракуќија (Luigji Gurakuqi, 1879-1925) 
и прозниот писател Михала Грамена (Грамено, 1872- 1931). Роден од Корча, Гра-
мено пишел новели, успомени и драми на родолљубива содржина. Симболичниот 
песник Лазгуш Порадеци (Lasgush Poradeci, роден 1899) сака да игра на светлоста и 
сенка, а песникот Асдрен (Aleksander Drenova, 1872- 1945) целиот живот го посве-
тил на борбата за национална независност. Ќемал Стафа (Qemal Stafa, 1921- 1042) 
пишел за човекот и народот. Денес се извори на надахнување борбата за национа-
лна независност и изградување на социјализмот. Од делата кои ја опишуваат осло-
бодителната борба да наведеме занимливи сеќавања на Мехмед Шеху (Shehu), ро-
ден стилист, и делата на Шефќета Мусарај (Shefqet Musaraj) и Фатмир Гјата (Gjata). 
Мошне обдарен писател е Стерјо Спасе (Spasse, роден 1914), кој во своите романи 
пиши за разните актуелни прашања. Алекс Чачи (Çaçi) се бори против старите пр-
едрасуди. Димитар Шутериќи (Dimitar Shuteriqi, роден 1915), врстен научник, исто 
така е песник и автор на значајни романи за ослободилната војна. Зихни Сако попат 
етнолог ги изучува промените кои во душата на селанецот предизвикуваат нов ре-
жим“. (За албански јазик и книжевност во Ларус скоро и ништо нема, Р.И.) 

Се истакна: „непостоење на албанска држава, забрана на албанскиот јазик 
под османлиската власт“. Бидејќи никогаш немало албански јазик, не можело да 
постои „забрана на албанскиот јазик под османлиската власт“. Исто така, кога не-
мало турски јазик, а  Албанија била под Турција, никогаш не можело да има албан-
ски јазик. Како што Турците говореле мешан јазик од сите службени јазици, истото 
било и со албанскиот јазик- тој не бил еднорасен, туку трорасен, срам за Белците. 

Не постоеле два говори на еден ист јазик кои меѓусебно мораат да бидат ра-
збирливи туку имало два различни јазици меѓусебно не разбиливи.Писмото од 1908 
година не било дело на Албанци туку на Власи чии наследници денес живеат во 
Битола, каде има и Албанци, а не го разбираат албанскиот. Следи на Втората про-
грама на МТВ албанскиот новинар со влашкото семејство говорат само македон-
ски, а на екранот се чита извршениот пишан превод од македонски на албански.  

Како потврда дека Албанците биле одродени тн.Словени се лицата на тн. 
словенски јазик: Варибоба=вари боба, Рада=Рада, Милосаат=мило саат, Мигјени од 
миг..., Колј=Коле (Колё-тн.словенски теменвокал),Јакова=јак (животно јак=јак-о на 
Хималаите ) ков=ков, Митко=Митко, Спиро=с пир о, Дине=Дине,  Андон=Андон, 
Филип (денес македонско, никогаш грчко),Широка=Широка, Фишта=Пишта, Гура-
куќја=гура куќија, Михала Грамена, Лазгуш=лаз гуш, Порадеци=порадети (т=ц), 
Дренова=дренов а, Фатмир=фат мир (мир е добро на албански, превртен јазик), 
Стерјо Спасе (Spasse) бил само Македонец, Чаче=Чаче, Димитар Шутериќи од шут, 
Сако. Во прилог е Корча=Корица=Горица... Многи имиња се сменети и превртени. 

Следи Герѓ е расипан изговор од Георги=Гјергј. Албанскиот е расипан јазик. 
Од Олга Луковиќ- Пјановиќ, на стр. 49, го наведува авторот Атанасије Уро-

шевиќ, „со краток осврт на делото ‘Топоними на Косово’, печатено во Белград, 
1975. г. Авторот ги обфатил само топонимите на источниот дел на Косово“. Еве ги: 

„Ара е баљес = Ораница Баљина, те. Баљина нива 
Ара баракут = Ораница кај барата, те. нива кај барата 
Аравички рид = Ораховачки рит (рид, Р.И.) 
Ара директит = Ораница кај директот, те. нива кај столбот 
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Ара лагумит = Нива кај лагумата (лагунска нива) 
Ара маркут = Ораница Маркова, те. Мељина нива 
Ара бошњакут = Ораница Бошњакова, те. Бошњакова нива 
Арат те бунари = Ораница, нива кај бунарот 
Арабунарот = Бунарска араница (нива), итн. итн. 
Човек не може да одоли себе си да не се позабавува... Ево, на пр. еден назив, 

кој неизоставно ќе предизвика смеја и кај српското дете: 
Бара е Ѓокес= Ѓокина бара 
Бара ковачит = Ковачева бара 
Балтак = Блатњаво замјиште 
Брегу и ситницес = Ситнички брег, ситничка обала 
Брегу и пештерит = Пештерски брег 
Зенеливада = Зелена ливата 
Златиња = Слатина 
Калуѓерт = Калуѓери 
Кодра гологлавес = Гологлаво брдо = Гологлаво 
Киша хајдукит = Куќа хајдукова = Хајдукова црква 
Киша Милошит = Куќа Милошева, те. Милошева црква 
Кула чардакут = Кула чардакова 
Ливадат е ѓуковицес = Буковичка ливада 
Ливада бунарит = Бунарска ливада 
Ливада Османагис = Османагина ливада 
Ливадиќја 
Огњилу 
Огорељак 
Остри деј = Оштри дел 
Осатри камен 
Појатат = Појата 
Прони језерит = Поток језерски 
Прони Јовес, Давидит, Кулес = Поток Јованов, поток Давидов, поток Кулин 
Прони варницес = Варнички поток 
Раса= Раса (Ако не е грешка: Рраса = Раса, Р.И.) 
Рапушина = Репушина 
Реза бежанијес = Бежанијски згар (Згариште) 
Рога е жарит = Жарска ледина 
Сњкињача = Секирњача 
Сливовица, стрнц, топила, трлобуќ = Шљивовица, стрнац, топола, трлобучје 
Тршевине = Крчевине 
Ќиреч = Креч 
Ќурки рид = Ќуркин рит (рид, Р.И.) 
Узбег= деформација од збег 
Фуша е муљес = Муљино поле 
Хију клисурес = Клисурски осој 
Царовр = Царев врх (врв, Р.И.) 
Церовц = Церовац (Церовец, Р.И.) 
Шавар = Шевар (трска) 
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Чука Новакут = Новакова чука 
Ова е само една ‘на прескок’ направена листа на ‘албанска’ топонимија...“.  
Олга Луковиќ- Пјановиќ, на стр. 34, пиши: „Едно мошне обилна студија од 

минатиот век, бавејќи се за Албанците и Албанија.Тоа е делото ‘Европска Турција’, 
чиј автор е Ами Буе. Во вториот том на тоа дело, кое има четири тома, од страна 
32., почнува неговиот оддел за јазиците на ‘Европска Турција’, кој, почнувајќи од 
стр. 41., се претворува во расправа за албанскиот јазик. Тука дознаваме дека албан-
ски се нарекува и ‘шкипе’, да се ограничува само на Албанија, да не го учат ни Ту-
рци, ни Словени (всушност, Срби,кои со Албанците едино се граничат),23а ни Грци. 
Буе константира дека изговорот на албанскиот јазик е тежок, дека има пискави- 
шуштави консонанти, кои потсетуваат на англиско ‘тх’, уз ‘с’ на крајот и уз гу-
турални, т.е. грлени гласови на келтскиот јазик, како и согласнички собири, кои се 
најдуваат во останатите европски јазици, како на пр.: мп, мрп, нтр, нтзг, лтх, гкр. 
Буе нашол дека извесни германски глаголи да одговоруваат на некои глаголи на 
‘шкипи’, додека сличноста во однос на романски и влашки се однесува особено во 
именките. Присуството пак на турските и грчките зборови, по Буе, се објаснува со-
сема природно, што не е случај со словенските зборови од кои некои, мисли тој, ги 
замениле старите шкиптарски зборови, или едноставно ги измениле... Тука Буе не 
се зауставува на читателите да им ја претстави листата на албанските зборови, пр-
икажани паралелно со одговорувачките зборови од сите јазици, со кои Албанците 
се служеле да би го потполниле својот говор. Во останатото, последното издание на 
големата екциклопедија ‘Ларус’ соопштува дека албанскиот јазик се образува де-
нес, во ова наше време, што е запрепастувачка констатација со обѕир на оние кои 
тврдат дека Албанците се староседелци на Балканот. Дека тоа е точно, во текот на 
неколку поминати илјада години тој јазик би морал да се усоврши...“. 

Па албански јазик никогаш немало пред 1767 год.- Албанија била охридска.  
Од стр 36 се наведени шиптарски зборови како француски и латински; фра-

нцуски и шиптарски; шиптарски и италијански; шиптарски и германски; шиптар-
ски, шведски и готски; шиптарски- англиски; шиптарски, дански и исландски; ши-
птарски и летонски; шиптарски и баскиски; шиптарски и келтски; позајмени зборо-
ви на шиптарски од српски, па шиптарски од грчки, шиптарски од турски и слични 
изрази во влашкиот и во шиптарскиот.(Источно од Франција се готски јазици, Р.И.)  

Таа, на стр. 46, пиши: „...во овој поглед можеме да му поклониме на Милош 
Милојевиќ полно поверување кога во својата Историја, а на стр. 83., пиши: 

‘...јазикот ним, и ако има во себе 2/10 делови латински, 2/10 делови гало-ке-
лтски, 1/10 дел грчки и 5/10 делови српски зборови, не може ни обични домашни 
потреби да изрази’ “. 

Густав Мајер пиши мешан албански јазик: романски, грчки, татаротурски и 
словенски.Следи јазикот бил на четири народи, заедно со татаротурски=монголски. 

Бидејќи се говори за романски јазик, врската била со Тракија, а тракиски ја-
зик бил романскиот. Следи Албанците и Власите да го употрбуваат темниот вокал 
помасовно отколку околните епирски простори, што важи и за Албанија.Тоа говори 
дека тие имале тракиско потекло, а не илирско со употреба на темниот вокал во по-
мала мера. Ова објаснува дека Албанците и Власите биле романизирани во послед-
ните векови. Од друга страна, бидејќи во Тракија почесто и повеќе навлегувале Мо-
                                                 
23 За српските автори Црногорците и Македонците се Срби.Пак,за Бугарите Македонците се Бугари. 
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нголи, а такви биле и Готите со својот бог Асен, тогаш во албанскиот и влашкиот 
јазик има мноштво татаротурски=монглоски зборови кои ги нема кај соседите итн, 

Бидејќи до денес Шкитарите го имаат бригиското дативно у-презиме (Догу), 
што важи и за Власите (Бојаџиу), се наведува Вилкинсон, кој на стр. 104 пиши за 
Картата на Ник. Денсусиану (двојно бригиско дативнон у, Р.И.) и Ф. Дејм, 1877. 
Под Власи, на стр. 106, стои: „Постојат пет главни гранки на Власи со кои се ср-
еќаваме во текстот, Перхебинци, Брузи, Масарети или Дасарети, и Бои или Бови-
ни...“. Поимите се тн.словенски,...Масарети=Дасарети... биле Бриги=Брзјаци. Следи 
Власите и Шкиптарите биле само одродени Бриги- тие денес се со трорасни јазици. 

Кај Вилкинсон, на стр. 71, е Картата на Г. Лииен од 1861, а на стр. 76, пиши: 
„Лииен се однесуваше кон Власите како кон Цинцари и во голема мера раз-

мислуваше за нивното потекло. Тие самите, пишува Лииен, тврдеа дека се потомци 
на римските војници, кои ја покорија Македонија. Тој мислеше дека ова е одвај ве-
ројатно бидејќи нивниот јазик не беше чисто латински туку повеќе би можело да се 
каже изведен од ‘латинизираниот дациски’ (т.е. романски). Тие веројатно претста-
вуваат потомци од Дација дојдени од Мизија. Романците го разбирале нивниот ја-
зик, но тој сепак се разликува од романскиот јазик. Од секој осми влашки збор, са-
мо третиот е изведен од латински, два се позајмени муслимански зборови- грчки, 
турски итн.- а три припаѓаат на непознат корен сличен на албанскиот...“. (За Вот-
сон, романскиот јазик бил латинизиран словенски јазик-одродени тн.Словени, Р.И.) 

Па влашкиот бил романизиран, грцизиран и монголизиран бригиски говор. 
Во албанскиот јазик се сите бригиски гласови, дури и тн.Вукови гласови:  
Стјепан Антолјак, стр. 907, е поднасловот Најстариот зачуван тестамент на 

хрватски јазик (латиница) составен во Скопје (1598). Тој бил од Дубровник, чиј го-
вор бил близок на говорот со на меѓупросторот со на Дебар во Македонија-и денес. 

Овде ги нема гласовите ј, ѓ, ќ, њ, љ...туку и, г, к, н, л...Исто така, без падежи. 
Албанија била бригиска. Следи Корча има бригиски градежи, какви што се 

во Р.Македонија и на Македонците во Пакистан, никако на околните простори. Би-
дејќи Македенците во Пакистан не го познаваат поимот Словени, поимов бил како 
политички поим во 19 и 20 век. Токму тек тогаш биле одродени Бригите во Алба-
нија, а нејзината топонимија била само бригиска, тн.словенски. Неслучајно, имиња-
та и презимињата се бригиски. За пример се наведува Бериша, на првиот албански 
човек, што ништо не значи на албански, а тој бил и останал само тн.словенски: бе-
риш, ш=с, бери- да бери... Добар доказ Душку=душк у, од душа + ка = душка, со 
бригиското дативно у. Ваквите презимиња останале 100% православни. Иако денес 
Албанци мнозина се Муслимани=Турци, тие до денес си ги задржале своите пре-
зимиња. Ова како да не било ништо, албанските Муслимани=Турци со гнасење го-
ворат за својот бригиски тн.словенски род. Дури тие го носат православниот=маке-
донскиот двогав орел со кого тие ништат православни цркви. Сé ова говори, дека 
Албанците останале само изроди на својот род и затоа тие него го го ништат. Зна-
чи, Албанците никогаш не биле етнички народ туку само исламски мафијашки на-
род. Тие како мафијашки народ ги штити НАТО која се бори против Православни-
те, а такви до денес се Русите. Бидејќи ние со нив сме еден народ, нас не ништат...  

Цела македонска територија била само православна. Со навлегување на ис-
ламот, црквите биле рушени и врз нив биле подигани џамиии. Исто така, следи цр-
ковниот имот да постане 100% на џамиите. Токму затоа тој имот бил 100% грабнат. 
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Скиптарите (Тоските), како многубедни, масовно го примиле исламот. Само 
така тие станале богати. Следи тие од времето на Али-паша Јанински масовно по-
чнале да се селат кон исток, на просторите на денешна Р.Македонија. Така тие имо-
тите на православните им ги грабнале, процес кој до 1913 година масовно продо-
лжил. Тоа било повод православниот имот да постане исламски=тн.албански. Ова 
како ништо да не било ништо, дури тие денес како неблагодарни кон своите газди- 
православни се однесуваат како грабливци, им ја просвојуваат нивната домовина. 
Следи тие за сите зулуми да бидат казнети и за сé што немаат тапија, сé да вратат. 

Следи во Албанија им ги вратиле имотите на турските=муслиманските аги. 
Тому затоа Македонците како православни останале безземјаши, безшуми итн. итн. 

Бидејќи во исламот се учи,или ќе го примиш исламот или ќе бидеш истреб-
ен, ова во потполност го спроведуваат Албанците. Тие како најгнасни извршители 
на исламот масовно го ширеле исламизирањето и истребувањето на православните, 
процеси кои до денес не се дозавршени, подржани од непријателите на православие 
Европа и САД со својата НАТО. Следи и Албанците во Р.Македонија како мнозин-
ска православна држава на православните како неверници да не им плаќаат данок.  
 Албанците како исламски=турски народ на мафијашки начин Македонецот 
Георг Кастриотис, кој бил наследник на тн.царско семејство Комнен, го присвојиле 
како албански, дури и муслиман тн.Скендербег. Исто така, го присвоиле тн.визан-
тиски православен двоглаворел, со кого ништат само цркви, никако џамии. Следи 
за нив се градат само џамии, а финансираат арапските земји, дури Алкаеда. Меѓу-
тоа, тие до денес не само да не изградиле ниедна црква, тие попречуваат такви да 
се градат, дури нив во градба ги рушат. Албанците како мафијашки исламска група 
луѓе ја грабнаа Исламската верска заедница со шкиптарски јазик, сошто македон-
скиот јазик постана спореден јазик во Р.Македонија држава на Македонците, а има 
Македонци и со исламска вероисповед. Бидејќи Албанците и поалбанчената Исла-
мска заедница до денес се немаат откажано од христијанскиот херој,со свој цел жи-
вот само православен, Албанците и Исламската заедница се само мафијашки итн. 

Да се обвинуваат само странци, не држи- нивни подржувачи се и нашинци. 
Крсте Црвенковски беше најголем пријател на Албанците, оти тој нив многу 

си ги сакаше, и со нив Скопје сакаше да го направи голем град. Токму со нив нико-
гаш Скопје не можел да стане главен град, туку само ништожен, а и тој веќе станал 
ништожен најголем град во светот со Албанци. Не случајно, неговите Прилепчани 
секој година нему му испраќаа низа кечиња. Инаку е познато, секој кој со нив се за-
фатил изгубил, оти тие немаат никаква човечност, никаква благодарност, туку само 
алчност,тие останале крволочни. Па и затоа тие треба да бидат казнети за сите дела. 

Токму Крсте Црвенковски го извршил најголемото зло врз својот македон-
ски народ затоашто тој ја спровел српската политика поместување на Албанците на 
југ. Следи да се развиваат само Тетово, Скопје и Куманово, но не цела Р.Македо-
нија. Токму ова било повод Македонците да се реселуваат од својата Р.Македонија. 

Со Рамковиот договорво 2001 година, се направи најголемо предавство, са-
мо на штета на Македонците во Р.Македонија. Исто така, и без никаква реципро-
чност. Токму затоа и до денес во Албанија Македонците немаат никакви национал-
ни права, дури не смеат да се попишат како Македонци.Па следат и огромни казни. 

Албанците во Јужна Србија, договорно со земјите кои ја делеле Македони-
ја, чија е НАТО, предизвикале нереди. Така тие сами се организирале да бегаат од 
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Јужна Србија. За ова да се потврди доказ е труењето на средношколките од Кума-
ново, затоашто само нив ги фаќало отровот, но не машките со помал удел на естро-
гени,чин нагон е изразит за сé и сешто,како што е поголемиот нагон на 90% Геги со 
повисок удел на естрогени во однос на 10% Тоски. Следи и масовно бегање кај нас. 

Имаше предлози, Р.Македонија да не им даде приод, тие како такви да пре-
бегаат во нивната тн.домовина Албанија. Не само Албанија да не беше моќна за таа 
нив неколку стотини илјади да ги смести и нахрани, туку таа ниту сакаша да ги пр-
ими. Со ова се потврди дека Албанија учествуваше со НАТО- државите во догово-
рот за докрајчување на Р.Македонија. Било како било, Р.Македонија, иако не над-
лежна, таа нив сите ги прими, ги смести и нахрани, сé само на своја сметка. Никаде 
ги немаше нивните „творци“ европските земји и нивната тн.домовина Албанија.Тој 
дворасен алчен тн.албански тн.народ беше незадоволен за сé она што Р.Македонија 
за Албанците си се расфрли со свои средства. Следи Албанците да бидат дури не-
благодарни. Дури тие насекаде Македонците ги кодошат, дури во Хаг ги судат итн. 

Како да не беше доволно, европските земји Р.Македонија ја принудија таа 
да им даде државјанство на неколку стотини илјади. За да се потврди злобноста на 
отсекогаш злобните европски држави, тие не издејствувале Албанците да се вратат 
откадешто дошле или тоа да го направат во нивните две исламски=турски држави, 
бригиска Албанија и тн.Косово. Тие денес се подржувани на штета на Македонија. 

Како следен доказ е што европските земји Албанците со авиони ги испра-
ќаат до Скопје, за тие да останат во Р.Македонија и Косово, но не во Албанија. 

Со безвизниот режим за Р.Македонија Албанците масовно организирано бе-
гаат во европските земји, што се потврдува нивниот монголски естроген нагон. Тие 
таму бараат азил, дури тврдејќи дека тие од Македонците биле обесправени. Нема 
пообеспоравен народ од Македонците, кои денес како православни страдаат, без 
ниедна држава да и помогне на Р.Македонија да се ослободи од тоа албанско зло...  

Најголема дрскост на европските држави е тоа што тие Р.Македонија ја при-
нудија таа во пакет да донесува закони во полза на двоконтинталниот тн.албански 
тн.народ.А тие не сакаат нив да ги примаат во нераспакован пакет-тој бил одвратен 

Ова се однесува и за злостоничкиот арамиски Рамковиот договор, кој е само 
на штета на домороците Македонци, а во полза на Албанците кои во Р.Македонија 
се 100% колонисти. Токму тој во Светот важи само за Македонците. На прм. се на-
ведува за Франција, што Густав Вајганд, на стр. 1, го пиши: „заправо Французите 
одвај повеќе се половина на вкупното население“. Значи, на Франција и бил по-
требен Рамковен договор, никако на Р.Македонија. Ништо во подобра состојба не е 
Шпанија. А во најлоша состојба е САД, повеќерасен „казан“. Следи на САД и тре-
ба повеќерасен Рамковен договор. Па, исто така, Албанија е само дворасен „казан“.  

Бидејќи во Рамковниот договор се говори за процент на албанско население, 
а таков процент никогаш немало, ниту некогаш и ќе има, ѕверскиот Рамковен дого-
вор и не важи. Тој не може да важи, затоашто тој дворасен тн.албански тн.народ не 
само да не учествува со 20%, тој не е ни 18%. Бидејќи како Албанци, Муслимани= 
Турци се попишани и Македонци со исламска вероисповед, Цигани, Турци и Срби 
Мусимани=Турци, тн.Бошњаци кои немаат врска со Босна, итн., тогаш Албанци не 
се ни 14%. Од овие 14% се само 10% Тоски=Геги, а 90% азиски Арбнаути=Геги, се 
говори само 1,4% Тоски, чиј јазик не само да бил дворасен туку тој бил и монголи-
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зиран- кавкаски. Злосторничкото однесување на Европа и САД со НАТО е видно. 
Со нив се потврдија и фалсифукуваните пописи за преку 14% тн.Албанци- изроди.  

Дека ова наведеното не е претерување се доказ и Циганите. Тие за Р.Маке-
донија беа српски, затоа што Циганите со Арнаутите во XIX век од Османите беа 
колонизирано во Јужна Србија. Тие се познати и по тоа што тие како чергари со 
свои коњи и коли крстареа и низ Р.Македонија, кога таа беше во составот на СФРЈ. 
Следи со повеќепартискиот систем мафијашкиот исламски тн.албански тн.народ да 
ги поткупува Циганите, за тие како муслимани да гласаат и попишуваат како Алба-
нци, затоашто Македонците биле православни, а Албанците муслимани. Истото им 
го велеа и денес велат на Македонците со исламска вероисповед, кои говорат најиз-
ворен македонски јазик. Бидејќи тн.Албанци се изроди на човечноста, тие Цига-
ните ги изиграле. Сите Цигани од Косово, турското Косово не сака да си ги поврати 
своите исламски=турски Цигани. Тие до денес се во Р.Македонија. Каде е НАТО ?!  

Токму НАТО во близина на с. Танушевци, во Косово, создаде војна база за 
албанските банди од Косово да ја напаѓаат Р.Македонија. Следи НАТО на Р.Ма-
кедонија не и дозволуваше таа да се брани и одбрани. Токму затоа и војно алба-
нските банди ги наоружуваше, дури против авионски, што се виде нивниот хели-
коптер..  на Шара Планина... НАТО беше учесник во с.Арачиново. Место тоа мафи-
јашко НАТО-вско гнездо во с.Арачиново да биде уништено сосе албанската банда, 
ним им се дозволи тие да се повлечат слободна, а само со закана врз Р.Македонија. 

Ова што се кажа, Европјаните и НАТО-истите се потплатени и од мафијата.  
Не случајно раселените Македонци уште дома не се вратени, иако помина и 

13.08.2011. Меѓутоа, никаде го нема НАТО агресорот врз Р.Македонија- и до денес. 
Токму и затоа Албанците имаат повеќе права од самите Македонци, кои не-

маат друга држава. Албанците имаат многу држави: Албанија, Косово, на Казвказ... 
Од друга страна, бидејќи Албанците во Р.Македонија се 100% колонисти, не 

важи Рамковиот договор- за нив важат само човечки права само како за колонисти. 
Меѓутоа,Албанците како колонисти се познати непријатели на домородците.  
Албанците биле и останале само ѕверови: најголеми извршители на злото во 

последните векови како Муслимани=Турци. Со тоа тие не се задоволиле, станале и 
фашистички ѕверови. Следи и комунистички (Тито, Сталин и Мацетунг), дури и на 
НАТО која е војна профитна организација, во соработка со албанската мафија. Сле-
ди Рамковниот договор само Македонците да немаат своја национална држава. То-
кму и затоа на Албанците ниеден Македонец не смее да им го опрости гревот- не-
опростив.Па Албанците биле само крволочни ѕверови со човечки лик, ништо друго. 

Тие се познати за проституција, се бават со трговија на дрога, трговија со 
човечки органи... Ова не е случајно кога нивната мафија е една од најмоќните. Ни-
вните средства не се создадени од денешницата туку од врема на Османовото Цар-
ство, кога тие го плачкале православното население на Балканот, Мала Азија итн. 

Со ваквите злобни Албаништа е можно на Косово граница до се протега до 
Скопје, со македонската Шара Планина... За ова остана виновник и Србија, која не 
сакаше да ја одбележи српско-македонската граница, која стана албанска на 90% 
кавказко-црноморско Албанци- Арнаути и 10% бригиски Шкиптари. Токму затоа 
Шарпланинец е неуспех на Србите тој да биде како српски. Исто така, македон-
ските Горани останаа во Косово, иако Косово беше под Битола. Ама и жителите од 
Врање кои се бореле за Македонија, зашто ним им се судело како на Македонци... 
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Велимир Т. Арсиќ (1930), на српски јазик, во „Црквата Св.Великомаченик 
Димитрија во Битола“,24 по повод на прославата на нејзината стогодишница 1830-
1930, пиши: „Внатре во состојбата на турското царство, како и создавањето на но-
вата грчка држава, 1830 година, во тоа време Битола да постани главен админи-
стративен центар ‘за сите краеви од скопските, призренските и скадарските краеви, 
па кога-кога и до самата граница на Грција’, а подоцна, 1835 год., и средиште на 
румелискиот вилает. Во тоа време кога Белград имал само 13000 жители, Битола 
имала меѓу 33000 до 37000 души“. Значи, Битола бил центар до „самата Елада“. 

Следи Косово со Скадар... мора да се повратат под главниот град Битола. 
Ларус, том 3, стр. 583 е Народен препород во Македонија: „...Особено голем 

број трговци работел расејан по градовите на Србија, Грција и Бугарија. Све тоа 
влијаело македонските градови, во текот на XIX век, да дојдат во ред со најразвие-
ни чаршии на Балканот. Тоа пред се однесува на Битола, која во втората половина 
на XIX век имал околу 50000 жители“.(Главниот град многу убаво се развивал,Р.И) 

Следи на Битола Европјците и НАТО да му го повратат угледот:главен град. 
Балканот, Македонија и нивната Битола ги обезглавиле Континталците. Тие 

создале фалсификат дека Склавините биле тн.Словени, иако Склавини биле сé до 
реката Рајна. Па и затоа Германците биле само одродени Склавини=тн.Словени. 

Одродувањето на Склавините продолжило на Балканот во 19 век до денес: 
Биле создадени романски (влашки) и еладски дворасен јазик на Белци и Цр-

нци, унгарски и турски јазик се монголизирани јазици, монголизираниот албански 
(скиптарски) јазик. Тоа не било сé: во 19 век во Косово биле колонизирани 600.000 
Азијати (500.000 Черкеси и 100.000 Татари), што го пиши Густав Вајганд (1924). За 
нив има докази: монголска овца со долга опашка, монголски ген на коњ и овие кав-
казко-црноморски Албанци-Арнаути на Османлиите им служеле како акинџии,итн. 

Имало индијанско племе Черокезе со значење краток нож. Следи до денес 
православните од овие Арнаути се колени, убивани, плачкани, ама дури и судени. 

Нивни водачи се Албанците=Скиптарите, кои како муслимани им се браќа. 
Следи поради овие колонисти врз Р.Македонија, во 2011 година, НАТО из-

врши агресија и донесе Рамковен договор во полза на исламскиот=турски народ тн. 
Албанци, иако во Р.Македонија има повеќе Македонци отколку Шпанци во Шпа-
нија, Французи во Франција, САД е повеќерасен „казан“... Од злостор во злостор. 

Дури, како светско чудо,се создава двоконтинентален дворасен исламски на-
род тн.Албанци од 90% азиски Арнаути и 10% Скиптари со трорасен скиптарски 
јазик, што е срам за берлинско- виенската школа само злосторничка за тн.Словени. 

Бидејќи за Рамковиот договор нема Финасиска рамка- според уделот на на-
селение да и се плаќа на Р.Македонија- злосторничкиот Рамков договор не важи. 

Па затоа тн.Албанци до денес се паразити, а Македонците нивни заложници. 
Бидејќи НАТО ја создале европските земји, кои до денес ја делат Македони-

ја и ги истребуваат Македонците, Европејците 100% подржуваат само колонисти. 
Бидејќи ова дело било на католички Рим и Виена, кои биле моќни врз Осма-

ните, а во борба против православните, раскинувајќи ја врската со својата братска 

                                                 
24 Во Битола Григорие бил митрополит пелагонски. Потоа тој бил преместен во Серез. Подоцна тој 
бил избран и за цариградски патријарх како Григорие Византинос XV- останал сé до неговата смрт. 
Тој во 1836 година ја подигнал Пелагонската митрополија на висок ранг, на степен веднаш по ми-
трополијата во Бруса. Затоа под соборната црква „Свети Димитрија“- Битола била Елада со Атина...   
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Русија, Рим со Виена и Турција мораат да си го разрешат прашањето со Албанците 
Муслимани=Турци кои од Арбанасија и Азија биле колонизирани вон Арбанасија. 
Ако се сака да спаси мирот на Балканот, тие мораат да се преселат само во Азија.  
 

L I T E R A T U R A 
 

Naslovov "Albancite dvokontintalen i dvorasen t.n.narod" e 

napi{an spored kni-gata "Op{ta Encikopedija Larus", na grupa avtori. 

Kon nim se priklu~eni i drugi knigi na drugi svetski avtori.   
Za knigava, isto taka, se koristeni i delovi od avtorovive knigi:  

1. ″Sredozemjeto pradomovina na Evropjanite″, format A5. 

a. prvo izdanie avgust vo 1998 godina, strani 354 (10) 

b. vtoro izdanie mart vo 1999 godina, strani  519 (10) 

v. treto izdanie  maj   vo  2007 godina, strani  621   (9)   
2.″Nov Aleksandar Makedonski″ (tn.Skenderbeg=Georg Kastriot) 

              a. prvo izdanie vo mart 2001 godina, strani 159  (9) 

              b. vtoro izdanie vo juni 2003 godina, strani 334 (9) 

3. ″Odroduvawe na Makedoncite″, avgust 2001 godina. 

4. ″Vozobnuvawe na anti~ka Makedonija″, april 2002 godina. 

5. ″Kavkazko- crnomorski Albanci- Arnauti″, juni 2002 godina. 

6. ″Vlasite- t.n.Sloveni″, septemvri 2002 godina.   

7. ″Zavera protiv anti~kite Makedonci″, oktomvri 2002 godina. 

8. ″Grcite- ve{ta~ki narod″, april 2003 godina. 

9. ″Ishrana na govedata″, maj 2003 godina.    

10. ″Slovenite- germanski falsifikat″, juni 2003 godina. 

11. ″Germancite i Makedoncite- edno isto″, juli 2003 godina. 

12. ″Evropjanite poteknale od Balkanot i Mala Azija″, mart 2004 g. 

13. ″Grcite- odrodeni Sklavini i Sloveni″, juni 2004 godina. 

14. ″Makedonskata Komnenova Albanija″, avgust 2004 godina.  

15. ″Homerova Troja na domorodci- t.n.Sloveni″, januari 2005 godina. 

16. ″Evreite- t.n.Sloveni″, april 2005 godina.   

17. ″Homerova=tn.slovenska Makedonija″, oktomvri 2005 godina. 

18. ″Albancite kolonisti vo Makedonija″, januari 2006 godina. 

19. ″Atlantida-falsifikat na Solon i Platon″, dekemvri 2006 godina. 

20. ″Brigite=Brzjacite bile postari od Egiptjanite″, mart 2007 godina. 

21. ″Albancite odrodeni Brzjaci i Mijaci″, maj 2007 godina. 

22. ″Bugari=narod bile Tatarite=Arnautite″, maj 2007 godina. 

23. ″Homerovi=tn.slovenski Morejci=Grci″, avgust 2007 godina. 

24. ″Od Makedonci=Pravoslavni do Turci=Muslimani″, noemvri 2007 god. 

25. ″Belcite narod so eden jazik″, na germanski jazik, 319 strani, 

07.03.2008 

26. ″Makedonecot Georg Kastriotis, t.n.Skenderbeg″, 15.04.2008. 

27. ″Helas″, na germanski jazik, 148 strani, 14.06.2008. 

28. ″Slovenite falsifikat″, 250 strani, 18.09.2008. 

29. ″Helenite i Grcite falsifikat″, 199 strani, format A5, 13.11.2008. 

30. ″Dodunavska Makedonija″, 296 strani, format A5, 21.01.2009. 

31. ″Etnografija na Makedonija″, na germanski jazik, strani 81 format 

A4, 24.02.2009. 

32. ″Od kogo postanavme″, strani 256 format A4, 18.05.2009.  

33. ″Evropskite zlostori vrz Makedonija″, strani 104, 17.06.2009. 
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34. ″Grcite, Albancite i Vlasite ve{ta~ki narodnosti″, strani 175, 

05.08.2009.  

35. "Grcite so dvorasen jazik na Belci (Pelazgi) i Crnci (Semiti)", 

str. 318, 09.10.2009. 

36. "Makedoncite so ednorasen jazik na Belci (Pelazgi)", evrejski..., 
страни 73, 18.11.2009. 
37. "Za Prokopij Kesarski (6 vek n.e.) nema Sloveni", strani 100, 

15.12.2009. 

38. "Evropa samo makedonska, venetska=sklavinska=tn.slovenska", strani 

121, 12.01.2010. 

39. "Rusite ne bile Sloveni", strani 74, 29.01.2010. 

40. "Srbite ne bile Sloveni tuku Tribali, Trakijci", strani 142, 

08.03.2010. 

41. "Ednobo`estvoto- zlostor vrz ~ove{tvoto", str. 241, 27.04.2010.  

42. "Belcite eden narod so edna ista simbolika", strani 118, 28.05.2010. 
43. "Anti~ka=etni~ka Makedonija", strani 226, 09.08.2010. 

44. "Aleksandar Makedonski na Rufus- falsifikat", strani 311, 

04.10.2010.  
45. "Bugarite bile Makedonci", strani 288, 23.11.2010.  

46. "Brigiska [ambala", strani 178, 03.01.2011. 

47. "Brigiskata mitologija pomestena na jug", strani 115, 25.01.2011. 
48. "Evrejski etni~ki narod nikoga{ nemalo", strani 99, 17.02.2011. 
49. "Evropejcite i tradiciite od i preku Balkanot", strani 117, 10.03.2011. 
50. "Masonskata istorija- falsifikat", strani 117, 07.04.2011. 

51. "Evropejcite rasnonesvesni- so pove}erasni jazici", strani 122, 

10.05.2011. 

52. "Makedonomrscite protiv Makedoncite", strani 85, 31.05.2011. 

53. "Egiptjanite so slovenska mitologija", strani 139, 14.07.2011. 

54. "Evropskata istorija- falsifikat", str. 119, 10.08.2011. 

 

NAPOMENA: Knigite pod 25, 27 i 31, koi se na germanski jazik, mo`at da 

se najdat na internet: www.Brigien.com. Ova va`i i za Zmejova Dupka, koja e 
navedena vo ″Ilijada″ po-kraj Crna Reka, vo Demir Hisar, me|u selata 

Dolenci i Babino. Istoto va`i i za kniga pod 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38... i 54 na makedonski jazik. A i ovaa 55- ta kniga e vnesena vo 
internet.  

Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 9, koi se 
odnesuvaat za moeto li-kvidirawe i gubewe pravo na vrabotuvawe od 

20.05.1991. Ottoga{ samiot opstojuvam bez ni-~ija pomo{. Site navodi vo 

tie devet dokumenti se objaveni vo moite knigi i toa na krajot na 

knigite kako dodatok.Bidej}i jas ne bev mo}en da se spravam so 

samovolnicite i silexii-te vo dr`avava, mene mi preostana svojot gnev 

za moeto uni{tuvawe da go vnesam vo knigite. Otsekoga{ sum gi 

registriral neprijatelite na makedonskoto zemjodelstvo, sto~arstvo so 

veterinarstvo i dr`avnite arami{ta, zlo~inci, samovolnici, 

silexii...Sledi samo za pe~a-tewe do so 21-va kniga sum platil preku 

20.000 evra... Slednite knigi se pe~ateni kompju-terski, vo mal tira`, 

so tro{ok okolu 100 evra. Nekolku pati poku{av da dobijam sredstva od 

Ministerstvoto za kultura, za knigite do br. 4. Me|utoa, jas za vlasta 

koja be{e vo slu`-ba na neprijateli na makedonska Makedonija i 

makedonskite Makedonci bev nepodoben... 
Koga po~nav da se bavam i so istorija a i so biolo{ki metodi, 

mojata nepodobnost i vo istorijata se odrazi. Iako samo jas imav pi{eno 

za `ivotot na Makedonecot Georg Ka-striotis, a Albancite kako 

falsifiktori neuspe{no go bri{at zavr{etokot -is, Insti-tutot za 
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nacionalna istorija i MANU, za proslavata vo ~est na tn.Skenderbeg, 

mene ne me povikuvaat, niti dozvoluvaat da u~estvuvam. Sledi od niv da 

bidam proglasen i za "laik". 

Od Institutot za nacionalna istorija moite knigi od pod broj 36 

bea vrateni nazad, od pod broj 39 pove}e ne gi ispra}am.So niv ne se 

slo`uvam, nikoga{ nemalo narod Sloveni. 
 Od DNU-Bitola me isklu~i vet.lek.od VZ[.Toj so falsifikat 

doktorat do tn.prof. 

Ovoj veterinaren lekar so svoite kolegi veterinari od 

Veterinarniot institut se nositeli na zloto, koga tie si dozvoluvale vo 

dr`avava da se uvezuvaat bolni od leukemija (leukoza) kravi i junici, 

na zemjite im gi ~istele bolnite stada. Pa takvite bolni grla nie gi 

likvidirame.Samo od takvite yverovi nie ostanavme bez kravi-do denes sé 

u{te kupuvame. 

Za da se potvrdi deka R.Makedonija ima zemjodelstvo kako vo 19 

vek, vo nea nema re-onizacija- reon najdobar za govedarstvo bil/e 

bitolsko-da bide centar, {to va`i i za drugo.  Pod HMS "Stre`evo" ne se 

proizveduvaat visoko dohodovni kulturi so navodnuvawe ({e}e-rna repka, 
dobito~na hrana...) tuku ekstezivni mnogu nisko dohodovni kulturi bez 

navodnu-vawe (p~enica, ja~men, maslena repka, son~ogled...), so {to 

sistemot se pravi neopravdana investicijata.I na smetka na bitolsko se 

razvivaat drugi delovi-vkupna {teta za dr`avata.    

Skoro sekoja godina, od 1990 godina, redovno se javuvav na 

konkursi na Zemjodelski i Veterinaren fakultet, so Institutot za 

sto~arstvo,site Skopje,i Vi{ata zemjodelska {ko- 

la, Biotehni~ki fakultet- Bitola. Iako tie do denes nemaat kadar, samo 

poradi mene gi ra-sturale konkursite ili si izbiraa interni lica,so 

neobjaveni doktorati, so temi za matura, duri bez nieden objaven 

samostoen trud, nitu kniga. Tie se samoupravni interesni zaednici. 
Pak, izborot se vr{i na mangupski na~in- mesto da ima eden stav 

za izbor na docent, von- i redovenprofesor, ima tri stava.Za podobro 

prestava na izborot, e slednava postapka: vo prviot stav se bara 

obrazovan, vtoriot poluobrazovan i tretiot neobrazovan. Bidej}i vo site 

tri stava se sodr`i obrazovan, site si gi ispolnuvaat uslovite: nie sme 

kako vo 19 vek. 
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