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ВОВЕД
За Александријскиот тн.грчки (коине) првата граматика и првиот речник биле од 300-та г.п.н.е.Пак,Апостол Павле не се служел со атинскиот службен- јонскијазик туку само Александријскиот коине, на кого била Библијата со Новиот Завет.
Григор Прличев бил роден 1830 година. Следи тој го учел само коине. Ова
било поради тоа што коине бил само христијански јазик, кој бил службен во Цариградската патријаршија, а Охридската архиепископија била укината 1767 година.
Григор Прличев во 1860 година добил лаворов венец од првиот еладски кнез
Баварецот Отон. Хан (1865) пиши за коине како „византискиот јазик“. Пак, прв
еладски јазик бил катаревуса- реформиран коине. Неговото вклучување било од
1868 година. Следи заклучокот, Григор Прличев не го познавал еладскиот јазик.
Наведеното објаснува, Елада била нова држава со нов еладски народ и јазик.
Како што била за Елада, еладскиот нов народ и еладскиот нов јазик, истото
било со арбанскиот народ, кој како еладскиот народ бил само пелазгиски (тн.словенски) народ. Бидејќи нивните јазици повеќе не се тн.словенски, тие се одродени.
За да се потврди одродувањето на двата нови вештачки народи, кои биле со
векови под Османовото Царство, кое било само муслиманско=турско, е наводот со
Турците. На просторите на денешна Турција службени биле христијанскиот јазик
коине; па исламскиот арапски јазик; Османовиот турски јазик на султанот Мехмед
Караман од 13 век, кој во персискиот јазик со персиско писмо внел и турски- монголски зборови.Овој јазик бил службен во Османовото Царство до последниот миг.
Густав Вајганд (1924), стр. 58, вели: „месните луѓе коњари од Тесалија, Турци од Бесарабија, од Мала Азија, Арапите, Персијанците сите се служат со простонароден турски јазик, распространет насекаде во војската. Имено овој војнички
јазик, а не литературен, е наследник на взаемните думи во балканските јазици“.
Овде не се говори за било каков народен јазик,туку за „мешавина“ на јазици.
Бидејќи најбројни народи биле тн.Словени, во наведените говори најбројни
зборови биле тн.словенски. Кога немало турски народ, а Албанците и Власите биле
под Османовото=Отомановото Царство, што важело и за Еладците, никогаш не можело да има еладска, албанска и влашка народност-тие се политички во 19 и 20 век.
Се кажа од Г. Вајганд за простонародниот „мешан“ турски јазик. Како што
бил турскиот, а Албанците биле во служба на Османите, и арбански бил „мешан“.
Х.Р. Вилкинсон, на стр. 215, пиши: „...Доминиан тврдеше дека сите жители
од овој дел на полуостровот кои зборуваат шкип (албански) би требало да се сметаат дека се албанска националност. Тој истакнуваше дека јазикот по своја форма
исклучително Аријан, но истакна дека од 5.140 елементи во Етимолошкиот речник
на Албанците на Г.Мајер ‘би можело да се набројат само четири стотини неизмешани индо-европски елементи’. Татаро-турскиот брои 1.180, Романскиот 1.420,
грчкиот 840 а словенскиот 540 збора“.(За Албанците Г.Мајер непостои-лажат, Р.И.)
Бидејќи еден народ мора да има еден јазик, Еладците се рекордери- тие имале четири јазици: тн.Хомеров, коине, катеревуса и димотики. Ако четири Еладци
меѓусебно говорат со по еден јазик, тие меѓусебно нема да се разберат- комедија.
Меѓутоа, Арбаните ги надмудриле Еладците- место Арбаните да имале четири јазици меѓусебе неразбирливи, тие имаат еден јазик од четири народи со по
еден јазик:Арбаните не биле еден народ туку четири народи во еден кош-трагедија.
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СКЕНДЕРБЕГ
Григор Прличев, во „Скендербег, пиши:
„Мисловен поглед фрлајќи кон одредот боженствен
-одред од херои мажи- се решив да г’ опеам
бујниот Скендербег, водач на мал број слободарци,
тој, што неброени чети агарјански подгони,
тој, што го почести духот севетителски Исусов
и ја успокои сенката таткова судбинска
којашто насоне му се јавуваше тагована,избледнет образ што плаче за тројцата синови
-трите, со подмолна отрова жртви отруени.
Плачела, плачела таа и одмазда барала...
Блескави подвизи Клио1 разгласува, којашто
суди по правина... Само што јас ќе прераскажам
како го засрами Скендер Балабан сатрапот2.
Започни ти, слаткоречива Музо и девице !
Ако ли по тебе желбата- пламен ме изеде,
мене од клепкиве сништата слатки ми летнале,
кожа со коски на телово сраснале заедноликот ми станат ко цвет што овенува полека
така што личам на сенка, на призрак ли полноќен;
ако го згасив богатството, милеста, славната
и Панакеја3, богатата мома измамничка;
ако од заблуда, бескуќник, талкав низ пустиње
со тебе само, мразејќи го друштвото секадеизлев í дадов на желбата глас да ги послушам;
ако пред твојата проѕирна лика боженствена
видот на очиве упорни ми е осакатен,дари ми сега, властелинке, многужелаена
награда ! Стани ми водач за службата голема,
зашто се пуштив во борбата мачна и претешка:
песна да спеам за среќниот човек кој имаше
слава нестемнета, чиешто име го затресе
гордиот Еликон4, беше по села и градови
славен од тие што музите беа ги служиле
како на животи така и после, по смртта му,
којшто многупати сам против огнофрлачките
јуришал слично на ветер, со мечот во рацете,
студен страв сеел во редот на своите душмани,
повтор излегувал од оган... Колку отоманки
1

Клио- една од музите, покровителка на историјата.
Сатрап- управник на сатрапија (провинција) во Персија. Кај Прличев е земено често второто значење на зборот: суров, самовласен; но и деспот, заповедник.
3
Панакеја-ќерка на богот на исцерувањето (метафора за медицината). Буквално: таа што лекува сè.
4
Еликон- планина во Беотија, каде што живеат музите.
2
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лично забрадени прекрил со најцрни жалови !
Снабди ја ракава моја со перо раскрилено,
вдахни ми боженствен оган, и крилја на мислава
дари í: за да се кренат во вишни небесни,
за да ја спуштат со истата леснина оттаму,
за да ги отфрлам туѓите призвуци од себе,
покорен, слуга пред твоите закони пресвети.
Не давај, Музо, да почнам со празноглаголичност
туку покажи ми прељубен лик на природата,
дај í на песнава старинска тиха хармонија!
Дваесет и две поминаа години, откако
Скендербег избегна страшна Муратова подмолност,
свечено влезе во Круја5 и тогаш со покличи
беше се качил на тронот од своите дедовци;
крај себе беше ги собрал албанските момчиња
па од плуговите направи средства смртоносни;
занает Аресов6 даде на сите земјоделци
и од албанската земја ги протера Турците.
Повеќе соседни народи, жедни од одбрана,
своите сили ги здружија, зашто пред истата
опасност беа; и душманот беше заеднички,
витешки борби отсекогаш воделе заедно...
Прв му се здружи Аријанит, водачот приморски
чиишто ридје се одавде Котор распрострени,
додека таму, пак, Котор и изобилност почива,
убав, пристанишен град што се слави насекаде.
Потоа- Андреј од Топија, до заби наружан,
господар силен на места недостапни, коишто
беа од Акрокеравински планини сечени,
планини кои до ѕвездите вишни допираа
каде што племето Јапигско беше населено;
Дукаѓин Павле, владеачот на половината
земји плодородни, каде што течеше пенушлив
длабокострујниот Дрим што ги пееше обилно...
Не беше сам: тој со брата си Никола владеел
кому, на трагање, државни грижи му оставил.
И црногорскиот деспот Црнојевиќ7- ‘туркофаг’
каде што Волноста света си нашла прибежиште
боса, по планини, мака носејќи преголема,
само скитајќи со коси распуштени доземи.
5

Круја- тврдина во близината на денешна Krüja во Албанија.
Арес- бег на војната. Често се идентификува со поимот војна.
7
(Не Црнојевиќ туку Црнојевич: ј, ѓ, ќ,љ,њ...тн.Вукови гласови-тестамент од Дубровник 16 век,Р.И).
6
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Таму божицата многунатажена поздивна
избриша солзи и земјата им ја благослови.
Никогаш тука, на светиве ридја црногорски
не беа стапнале погани нозе османлиски,
зашто на гиганти потомство племено излезе.
Сите, заплашени, така се прибраа и планина
околу херојот албански, в боеви прославен
чијашто слава се носеше сегде по земјата:
слично на бескрилни немоќни мали голуждрани
кои од северот беа се свиле под крилјата
птичји на мајката за да ги штити малечките...
Сите потчинети чети под завојувачот Фатаха8
беа испратиле безбројни чети на Скендербег.
Од нив се качија многу, но слегоа скршени
пораз и борба да најават крвава отсега...
Многу изгинаа далеку таму од роднини,
но незакопани и неисплакани никогаш:
гробје им станаа пчошки и орелски утроби.
Нивните коски се белеат таму и денеска
кои на плугот орачот често запнуваат.
Мурат се разгневи. Лично пред Круја тој пристигна
и борба да поведе варварски чети петнаесет9.
Многу ветуваше дарови светли за оние
што ќе се качат на ѕидот да развеат знамиња.
В критични моменти напред се спушташе самиот
поттик да даде... На тие што беа непослушнисмрт им даруваше. Попусто: сè беше напразно.
Стариот султан од мака се истопи целиот
што му изгинаа толку илјадници војници
ноќе, во борбите во изненадните препади
без да ги преземе тврдите ѕидини крујански...
Старецот, понижен, не го преживеа поразот;
телото немоќно грижата беше го изела,
а пак за доказ му служеа очните длабини.
Кога почуствува смртно студенило крај себе
жезло и омраза беше му предал на сина си.
Душа тој испушти, грозно редејќи ги клетвите,
зашто студената болка го разјаде срцето,
црвот на срамот ја уништи целата утроба.
Откако Азбиук10 скиптарот татков го презеде
8
9

Веројатно треба:Фатих макар што завојувачот би требало да биде Мехмед II,а не султанот МурадII
Во оригиналот се споменуваат м и р и ј а д и, т.е. неброено мнозинство.
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- светот го зачуди кога сред дивите повици
величенствениот Визант го прегази одеднаш.
Тогаш го постави престолот врз урнатините
каде што седеше преѓе маченикот Константин.
Тој час пред престолот паднаа ничкум преплашени
сите поробени народи: плаќаа даноци,
даноци крвни... А жалта, пак, беше преголема...
Така се збиднаа мислите тајни на Творецот
којшто се налути кога го виде човештвото
како се распаша, божниот суд го проколнува,
душман на добрина, роб ли на страстите здивени,
којшто, по прошката, паѓа во верски караници,
проучувајќи ги- тајните на мистериите
што се забранети и за ангелите небески.
Разгневен, Творецот виде на земјата сèнешто:
од нас разлутено лицето свое го одврати
за да го повика Мурата, робот на земјата.
Тогаш на небото затруби: земјата зататне,
божјите зборови морето пак го разбранија
како што в лулка се лула повиено детенце:
- ‘Јас сум Алфа и Омега,
Творецот што создаде само со замавот единствен,
земја и мориња, небо и живот разгневен.
Единствен господ сум, господ на силите, кого што
светот го чествува и разни свечености побожни...
Војска ќе добиеш. Крени се на клеветниците!
Сите прегази ги, исплаши народи безумни,
верен извршител биди на моите одмазди !
Со тебе јас сум- и ангелот ќе те закрилува,
тој ќе те води со мечот низ оган во победи.
Издржлив биди ! ... И штом ќе ја покориш земјата
- има да потече млеко и мед, а потомството
наследник нејзин ќе биде за подолги векови
- дури да помине време та гневот да престане.
Така заповедам: за да се сетат народите
дека на секое злосторство зол му е крајот и
дека Семоќниот жив е: тој гледа и казнува !’
Рече и храброст во срце му влеа; го исполни
бујното тело со сила и, ете, во очите
искрени пламени почнаа веднаш да светкаат.
Господ го извлече стравот од градите негови,
на плеќи раката страшна ја кладе и одеднаш
моќ незапирлива напред го турна кон победи
10

Азбиук- Величество. Се мисли на Мехмед II Освојувачот.
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него и војската...
Потоа смртта го подзеде.
Штом седна на тронот византиски, чуствувал толку
тој, Азбиук, стана на волја на гневниот господ
и моќен и голем. И толку се крена на тронот
што беше го видел народите долу да лазат.
А Скендербег само, тој бол на неговиот татко,
со кренати веѓи, ко карпа прекуморска, чека
да надојдат и орди брановити, варварски силни
и седи закрепнато сам на татковиот престол.
Го засака господ чиј престол од високо гледа:
со бога почнуваше пред да се пушти во борба
и со него Скендербег чинеше сврши го бојот.
Не се фалел самиот, одел по божјата волја,
бидејќи го водел со мудроста духот на бога
и народот свој си го сакал ко сопствено дете.
А многу воинствени страпи тргнаа гордо,
гинејќи во походот против албанската земја:
Турчинката оттогаш почна од бој да се плаши
и тогаш ги замрази ридјето албански таа.
А толпата таму со голем, избезумен ужас
го шепнеше везден на јунаков името славно.
Ја криеше долго и Азбиук својата болка,
мислејќи по цел ден што одмазда тој да скрои.
А тажните грижи ги фрлаа в неспокој долго
неговите сништа, но не најде излез од болот.
А господ ја крена од Азбиук својата рака
штом мудроста овој ја победи, за да ја цени
подлизноста штура, со потсмев кон совет од старци.
Сред простиот народ тој не влезе непознат, така
вистината чесна, ко татко му, сам да ја најде.
Го истрга срамот големиот Азбиук моќен:
го прати на Круја Балабана, сатрапот силен...
Над Круја се јави разбудена пролетта цветна
и водачот- варвар со дваесетилјадна војска:
тој, силниот сатрап, заповедник, гигант, кој моќта
ја имаше сега да решава мир или војна,
а некогаш беше непознато момче од село
и албанско чедо, од семе на орачот Гигас.
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Во малечко градче ко доенче Мурат го плени;
со другите робја го испрати и него дома.
Но откако Мурат во албанска навлезе земја,
пљачкајќи на сегде.- изненаден остана многу
од момчето лично и бујно. Се загледа тогаш
во живите искри на очите негови јадри
и рече:- ‘Од јаглен ќе создадам дијаманти !’
Под своите крилја го заштити момчето тогаш,
го нарече Балабан: Тој што ќе ужива голем !
Огнениот закон на Коранот тој му го откри,
во малите гради сеејќи алахово семе,
брзајќи од Арес вештините да му ги влее.
Надежите не ги изневери младиот човек,
бидејќи, штом стана полководец, в победи светли
сараценски маси тој поведе, глас уживајќи.
И уште голобрадо- момче ловори собра:
во Азија безброј, во Европа повеќе многу;
се искачи прв врз урнатите ѕидој на Визант:
омразено знаме- полумесец закачи таму.
А кога пред Круја се приближи сатрапот силен,
коњицата своја, по водачи, веднаш ја разви:
глутницава да ги испреплаши сите во Круја.
А тој, пак, се качи на ритчето зелено горе
од каде што може армијата да си ја гледа.
Ги виде водачите, густите редови бројни,
и бескрајна радост го опфати овојпат него;
ко доволен овчар кој будно го следи со поглед
бескрајното стадо што гласот го познава негов.
И така, гледајќи во својата бескрајна војска,
на усните бујни му помина насмевката среќна:
Со нож и со оган, се надева, водачот нивни
под нозете моќни на Азбиук и плен да го фрли;
за награда, тој, пак, да преземе в родина жезло...
О, глупак ! И дури тој не помислуваше ништо:
ни колкава војска и какви не водачи смели
гроб нашле во Круја, и колку ли уште ќе најдат !
И какви ли грижи во задните животни мига
ги чекаат овдека Мурата, и походи тргнат ? ..
Гледајќи ја војскава- нервите свои ги смири
и заповед даде направат шатори веднаш.
Со голема врева на работа секој се фрли:
заличеа како работници- мравки во лето:
што, згустени, врват по богатата сеана нива,
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товарите тешки ги влечат таму-ваму: една
тревкиното семе, а друга пченичното зрно...
И Турците така затрчаа и безредија густи:
во рацете едни размавтаа големи казми,
ендеците кружни ги копаа потни, а други
крај браздите колја забиваа и редици; трети
згрбавени ниско од шатори тешки на грбот,
се движеа брзо по камењар прашлив пред Круја.
Рамницата- сина од варварски шатори стана.
Под шатори ширни за починка војската легна,
а сатрапот влезе во својот, што беше над сите,
во логорот, среде, и широк десетина дипли.
Во главата мисла му помина одеднаш нова:
да испрати дар за бујниот Скендербег силен,
да испита: дали ќе биде и натаму дрзок
- ко порано- или се исплашил кога ја видел
безбројнава војска пред ѕидот на својата Круја.
Тој борецот- другар го викна и вака му рече:
- ‘Доведи го побргу црвеногривиот Гелини
и клади му сè што му одредив нему за украс:
персискиот накит со којшто тој гордо се краси,
носејќи ме мене во дворот на Азбиук силен’.
Се наведна Емин и веднаш со десната рака
ја допирна земја, веднаш кон усните свои
ја принесе, бакна и излезе од шатор надвор.
Па откако Емин се исправи, почит му стори.не помина многу и Балабан излезе надвор,
држејќи го мечот што имаше позната вредност:
со рачка од злато, со сребрена ножница светла.
Го најде пред шаторот Емина којшто ги стокми
ремењата красни- на мајсторот прекрасно дело:
од обете страни на дизингот- украси скапи,
со порфирни туфки и токи од блескаво сребро,
со слонова коска во облик на турскиот симбол
што чело и гради па коњот му галеа игрив
- во светли, амајлии против погледите лоши.
Од седлото долу се спуштаа краишта кои
порабени беа: навезано платно со злато.
Од обете страни, на дупнати ремења јаки
обесени беа чистозлатните, по ребра, коњот
г’ удираа тие од страните, по ребра, коњот
кој одвреме-навреме копаше пред себе в земи,
накострешен сиот, тој- накитот заради накитко невеста лична во часот на свадвената песна.
Па начули уши господарот штом си го виде
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и за ’ржа весел. А Балабан Гелину рече:
-‘Што исцвили, Гелине, како што секогаш цвилиш
штом борба нè чека или султанот кога нè вика ?
Ни борба нè чека ни султанот сега нè вика.
Не лути се на мене, верен пријателе, дека
те праќам кај мојот непријател, дар да му бидеш.
И ако ти дадат во Круја сиромашна храна,
и ако те ‘погали’ рака на коњушар селски,
ил ако врз грбот твој неверник некој те јавнегосподарот свој не напаѓај го, другару верен !
Те испраќам тебе за мамец во ловот да бидеш:
а со тебе мислам да уловам нешто и јаска!...’
Го изрече ова и коњот го погали по врат
кој сè уште в земи со копито копаше весел.
И тогаш на Емин му рече, го предаде мечот:
- ‘Ти качи се пратеник во каменливата Круја11.
Пред храбриот Скендербег јави се, дарови дај му
од Балабан: коњот и сабјата. Кажи му веднаш
што изрече сè многушумниот совет
што беше се свикал во дворот на моќниот султан.
Ти речи му дека тој мене ме пратил да бидам
во земјата албанска господар семоќен, којшто
ќе решава околу војната, околу мирот.
Кажи му ја целата вистина, не криј му ништо:
и без тоа многу сеирџии негови овде
постапките наши и мислите наши ги следат.
Па ако се откаже тој од пламената јарост,
ја исфрли војната мир за да прифати, тогаш
ќе биде тој среќен, ќе биде султаново чедо,
ќе добие за себе безбројни дарови скапи.
А ако, пак, посака војна- не одбивам ништо.
Но, сè исто: мир ли ќе посака, војна ли бара,
јас сакам да имам и од него подарок еден:
скапоцено нешто што дома ќе остане вечно
кај моите внуци за спомен на моите дела.
И кој ќе се види тој дар, уживајќи да рече:
‘На Балабан ова за дар му го подари еднаш
борбениот Скендербег, кога војуваа против’.
Та слично ќе рече за моите дарови некој,
и бесмртен спомен на земјава грешна ќе имам!’
Велејќи го ова, во шаторот Балабан влезе,
а потоа Емин низ логорот помина воен,
и тој по нерамното патче кон Круја си тргна,
со десната рака држејќи го за узда коњот,
со левата- мечот, газејќи со чекори тврдо,
11
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мислејќи постојано што ли го чека на патот...
И задишен, спотнат, на крајот на Круја тој стаса,
во градот што имаше вити и бакарни порти.
Не чекаше многу, бидејќи, по обичај, веќе
го догледа него од видот убавото момче,
на Скендербег другар и внуче од брата му сакан:
пргавиот, високос и русокос, личниот Тануш12.
Штом слезе, лостовите железни веднаш ги спушти
и тешката порта се отвара ширум, чкркајќи.
А тогаш го поздрави, вака приговори Емин:
-‘Туѓинецу, нека зајсонцето среќно ти биде
и љубезен биди, штом прв сум ја видел Круја:
ќе сакаш ли дворот на Скендербег да ми го кажеш ?
Јас кај него одам и дарови, еве, му носам.
Ни твоето име не го знам, о момче, но гледам,
ти потомок не си од непознат родител, нели ?
Од лицето твое за твоето потекло читам.
А името мое е Емин, и сите ме викаат Емин:
и мајка, и татко, и сестри, другарите мои.
Јас имам во Бруса, во градот на водата, дворци,
а народот таму од музите живее сакан’.
Од овие зборови почестен, Тануш му рече:
- ‘Туѓинецу, среќно дочекај ги задните мигој;
со радост си примен во Круја, утврдено силно,
па сè исто дал ко непријател или ко близок.
Знај: овде со духот на татко ми владее мажот
со чесноста познат, и Скендербег името му е.
Оддаваме чест и на туѓ, и на пријател секој...
Штом онакви дарови носиш- не ќе бидеш душман !
А колку за името- името ќе ти го кажам:
ме викаат Тануш и Тануш е името мое.
Јас пријател негов и внук сум му нему од брата13.
Од многублагородна мајка муслиманка мене
во Одрин ме посеал херој: јуначкиот Репош.
Го уништил Мурат со отрова подмолна него;
две момчиња лични загинале со него тогаш
и станале жртви на истата отрова силна:
се викаа Станко и Константин; браќа му беа
на водачот сакан, на бујниот Скендербег моќен.
Но, доста со сказни. Да тргнеме: следи ме мене !’
Ја затвори Тануш бакарната порта и тргна.
Тој помина напред по патот, а по него Емин:
12
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уживаше силно во градбите крујански тогаш.
Се вишеа тие, но на пониските места.
Највисоко беше угледната, прекрасна црква
со кубиња пет: најголемото стоеше среде,
а другите, скромни, наредени околу него,
со длапки керамични- штит за печурките густи.
Огромните технички дела од мајстори стари
го красеа кровот на оние кубиња свети;
а на нив- трофеите, наедно собрани: симбол
на сите муслимани; Скендербег беше ги пленил
в многубројни битки, а сега се вееја тука.
А алови плочки ја влеваа почитта сегде:
триаглести едни, а други- ромбовидни беа
и ликот на ѕидот го красеа секаде тие.
(Безбожниот Ахмед ги урна до темели храмов
и влезе во Круја со безбројна плачкашка војска
штом Скендербег умре...)
А сега во Круја е празник.
Свеченоста сите ги плени и почит им влеа...
На мегданот широк, крај храмот, поставена беше
на средето точно трпезата света од мермер,
а околу неа- борбениот Скендербег силен,
соседните кралеј, народните пастири чесни,
со неброен народ што беше се насобрал тука:
гологлави сите, за Саваот редеа зборој,
за Силниот в борби... А певците пееја химни.
До мегданот Тануш туѓинецот беше го давал
и вака му рече на турскиот пратеник тогаш:
- ‘Ќе чекаме тука, но малку: по законот божји
да завршат химните, оваа свеченост наша.
Се плашам јас да не се налути херојот нешто
со вревата ако попречиме двајцата ние.
Почитувач тој е на свештена свеченост ваква.’
- ‘Благодарна крв ! Не се надевав дека ќе чујам
од момче, ко тебе, да зборува наместо, умно !
Но, кога сме тука, ќе кажеш ли кој ти е оној
без коса, а личен и онолку висок над сите,
со орлов нос, широко чело и онаква брада ?
Не ми личи смртник на кого што леб му е храна!
Крај другине херои, спореди, даб е во гора !
И другине пастири народни злато ги краси,
но овој е над нив, без споредба овој е над нив
за главо и рамо !’- А повторно Тануш му рече:
- ‘Борбениот Скендербег, и човекот ти што го бараш.
И ни еден од нив на Скендербег не му е рамен...
На седумте дена ја стриже тој својата коса,
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вршејќи ја така мајчината волја, бидејќи
Воислава рано го истргна детето свое...
Епизода од детскиот живот на Скендербег14
И додека беа занесени во разговор тие,
свеченоста сврши. Свештеникот, исправен, тогаш
над херојски глави побожнички благослов прати.
Низ народот збиен и Тануш се туркаше веќе,
водејќи го овој дародавец, восхитен туѓин.
Се приближи тој до Скендербег, кому му рече:
- ‘Во Круја, мој стрико, пред малку туѓинецот стаса;
те бара и носи муслимански дарови многу’
А онега зад грб го облеа бледност и рече:
-‘Скендербеже, ти што ја браниш Албанија денес:
подароков тебе господарот мој ти го праќа
и јавува дека од Азбиук лично е пратен,
од силниот султан што цар е над мир и над војна.
Па ако се откажеш ти од воената јарост
и ако го примиш договорот негов за миротсе разбира, среќен ќе бидеш, султаново чедо,
и дарови многу ти од него има да примиш.
Ќе сакаш ли војна- тој нема да одбие ништо.
Но, сè исто: мир ли ќе посакаш, војна ли бараш,
тој сака да има и од тебе подарок еден,
скапоцено нешто, што дома ќе остане вечно
за делата скапи на внуците идни за спомен.
И кој ќе го виде тој дар, уживајќи да рече:
‘На Балабан ова за дар му го подари еднаш
борбениот Скендербег, кога војуваа против...’
А може ќе речат за дарот на Балабан слично
и бесмртен спомен на земјата грешна ќе има’.
Тој рече и молкна. И херојот молчеше така.
А малку тој беше во своето место и кобта
на душата легна, а потоа прејде кај сите.
Се огледа потоа Скендербег околу себе
и тогаш го викна најблискиот борец по име;
на албански рече, да не може Емин да чуе:
- ‘При Андреја Жарко, ој чедо ле Динко, ти појди:
лаковиден срп ќе му побараш, казма и уште
од старинско рало земјосечач, паличник остар.
Па ако ги најдеш во куќата, тогаш, о чедо,
извади ги рачките, платно ќе побараш бело,
оружјето моќно на Деметра15 во него клај го !
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И побрзај, тоа на Балабан да му го дадеш
за подарок од нас. И вака ти речи му нему:
даровите клети ги мразам, го мразам и него.
Мухамедов слуга ! Од Христа се одрече, бедник,
на милата земја тој меч непријателски крена,
а некогаш и тој ја орал и плодови чекал,
ко боженство неа ја беше почитувал тогаш...
А војната дали ја одбивам, мир прифаќајќи,ќе разбере утре. А ако, пак, помислил дека
ме укротил мене со тоа што Мојсеј го пленил16
- многумина в Круја на негово место ќе дојдат !
Тој подарок бара: еве му го. Нека го прими
подарокот што му одговара роду и нему.
Речи му го тоа, но храбро и без да се плашиш,
бидејќи го држам за залог неговиот човек,
на трпеза бела честејќи го. Не му го праќам
јас пред да го видам да пристигнеш здраво во Круја’.
Зар тогаш ти не се израдува, воинствен Динко,
се насмевна весел, бидејќи те погледа кралот
и твоето име го спомна со насмевка милна !...
Од сите те одбра за делото опасно тебе.
О, хероју ! Дали си помислил жив да се вратиш ?
За кралот го даваш со радоси животот земен!
И, рака клавајќи на градите- поклон му стори,
на крилат се стрчна кај ковачот Андреја Жарко,
барајќи го српот со казмата, како и еден
од старинско рало земјосејач- паличник остар.
А Жарко го разбра. Пред нозете Динкови веднаш
го кладе; а потоа ги извади рачките Динко,
го пронајде негде и платното бело, со кое
оружјето старо на Деметра тогаш го покри.
Штом излезе надвор под личноорабена Круја
тој упати поглед кон исмаиловиот логор:
го уочи јасно и Балабановиот шатор...
А не беше Динко ни млад, ни неискусен борец...
Чекорите свои ги упати натаму брзо,
со стариот алат на Деметра под мишка кладен.
Тој повтори сè што господарот нему му рече,
се замисли, сиот горејќи од онаа грижа
крилатите зборој да не му избегаат нешто !
Чувајќи го влезот пред шаторот- стоеше чета
оружани луѓе. А водачот Резак му тргна
во пресрет, и страшен на Динка му рече:
15
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- ‘Невернику ! Што дојде овде ? Кој те прати тука ?’
Кај Динка се јави горчливиот насмев та рече:
- ‘Мој вернику, мене ме испрати Скендербег овде
крилативе зборој на Балабан да му ги предадам,
крилативе зборој и дарови, пратени нему.
Но, побрзај, јави за моето идење веднаш !’
Со брзање Резак во шаторот влезе и тука
пред Балабан запре и здрвено нему му рече:
- ‘Господару, стаса пратеникот нивни од Круја;
тој дарови носи !...’
По овие зборови веднаш
и Балабан рече:- ‘Повикај го веднаш да влезе!’
Се наведна Резак. Ја допре земјата долу
неговите прсти што на уста потем ги стави,
ги бакна. И, надвор тргајќи, кон Донка тој појде.
Со главата нему му објасни Резак да тргне,
а Динко го разбра и веднаш во шаторот влезе.
Седнатиот сатрап го погледа длабоко внатре,
а околу него- најдобрите водачи турски
што седеа редум на меките килими долу:
замислено седеше советот, додека облак
од димот на билје никотинско лазеше кружно,17
го дуваа него низ долгите проѕирни цевки,
со отвори кои ги красеше килибар златест
од обете страни... А молчеше советот кога
им пристапи Динко и храбро, но остро му рече
на силниот сатрап:
- ‘О, сатрапе славен и моќен !
Владеачот борбен од Круја ти порача дека
даровите твои ги мрази, те мрази и тебе
кој Христа го згази и стана Мухамеданов слуга
и меч непријателски крена на милата земја
што сам си ја орал, чекајќи го некогаш плодот
и како кон божество кон неа почит си имал.
Но војната дали ја одбива, мир прифаќајќиќе разбере утре. А ако си помислил дека
тој скротен ќе биде со тоа што Мојсеј е пленетмногумина и Круја на негово место ќе дојдат.
Но, кога му бараш, ти сатрапе, дарови чесни
- за твоите предци и за тебе достојни, еве !’
И Динко го тргна одозгора платното бело,
редејќи ги бавно паличникот, казмата, српот
пред Балабан в поле. А сите занеми беа.
Штом Балабан ова го виде- се распламти бесен
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од гневот и срамот го облеа оганот алов
и небарем ликот го преплави огнена лава:
го раздразни него Еринија,18 умот го стегна...
Ги стегна со треска на трипати дланките свои
и трипати викна по Резака- стража да дојде:
- ‘На железен кол набодете го овега веднаш !
Со најгрозна смрт уништете го ѓаурот проклет
и студена вода давајте му нему да пие:
што подолго болки да трпи, да не умре брзо!...’
Го грабнаа Динка за рацете мажишта двајца,
но како од мермер да беше, тој остана студен:
ни тешките фалби не можеа страв да му влеат.
А сигурен поглед тој имаше; вака му рече:
- ‘Незадржлив гнев ги заматува мислите твои
и не мислиш дека ме убиваш, голорак дојден.
Но зад мене тежок одмаздител оставам денес:
најужасна смрт ти прелетува над глава тебе
и душа ти црна пред мојта во одот ќе слезе;
ќе служиш за храна на пците и жртва ќе бидеш
за народна чистота, додека коските твои
ќе гнијат во земјата некогаш што си ја орал !
А вие, пак, луѓе, пуштете ги рацете мои:
Не подготвит бегство и не ќе ви спротивам сила,
ни смртта ме плаши! Погледајте, готов сум веќе
за водачот мој низ пламењата и смрт да се фрлам’
Го рече тој ова и тешко се исправи тогаш,
од нивните дланки ги извади своите раце.
Прегризаа усни, се стаписа силната стража
и настана врева, и шепот во шаторот пливна.
Штом догледа дека кај Динка настапува храброст
придружникот Хасан се исправи, голобрад старец
што делата стари ги знаел, слаткоречив човек
и лукав да најде решенија и незгоди разни,
патроли да среди од коњица, пешаци смели.
(И Скендербег еднаш од старецов исплашен беше:
тој стаса пред Круја на чело на своите војски...)
На стапот го потпре немошното старечко тело
да изгасне пламен што вивна од горчина тешка.
Се исправи, знаци на Резак му даде да чека
и полека рече: - ‘Послушај ме, сатрапе славен!
На Азбиук не си му само војсководач, туку
те дарувал тебе тој најмногу оној ден, кога
те испрати овде, во јуриш на моќната Круја,
а мене, неборецот, советник јас да ти бидам.
Разгледувам вака и така. Размислувам: како
18
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и оваа војна да заврши за нас со успех!
Јас роб сум ти тебе, но од тебе зависи сега
дал спасена или уништена војската ќе е.
Ти од мене, синко, искрените зборови чуј ги:
не наоѓам срамно што старец поучува млади,
а Алах е среќен штом гледа кај своите луѓе
и почит кон судот, и почит кон строста мачна.
Бев пресреќен кога во детството старци сум слушал!
А татко јас можам по години вам да ви бидам...
О, поглед Исмаилов, ти добронамерно чуј ме:
зар доброто срце да убие невинен борец ?
Небесниот Алах убијците такви ги мрази,
а смртните, овде, на земјата, колнат со ужас.
‘Пратеникот штитен од зло е’, поговорка стара
останала уште од нивните прастари предци.
Ко детиште и јас го видов Бајазита, којшто
на молњата крстен е така, тој- среќниот султан:
на трпезата исто најповеќе со него јадев;
забележан бев во постарите луѓе и сите
ги победил умов; и не сум се карал со никој.
Блажениот султан пратеници не беше убил,
а напротив- нив ги даруваше сите до еден.
Во животот среќен тој покори народи многу...
Го имаше Алах на своја страна; но денес
го минавме трагот на нашите предци- па ништо!
Но, послушај, хероју, не фрлај горчини клети
да не го предизвикуваш Алаха, голем во војни,
да г’ изгубиш твојот поранешен ловор за слава
и покорен биди пред гневот, пред маниен убод,
бидејќи и гневот манијата нам ни ги носи.
Испрати го него со здравје од каде што дошол,
да не ми те стигне родителско проклетство страшно.
Не помисли зар на манијата, синко мој свиден ?
Та и ти во Круја си испратил пријател-борец
кој сè уште нема да пристигне; и тој ќе биде
во ужаси затрен штом овега ти ќе го затреш.
И виновник ќе си за обете горчливи смрти;
в родителски срца ќе зародиш голема жалост;
од призраци двојни во сонот ти спокој ќе немаш;
Еринии страшни, на совеста камшици лути,
на животот весел спокојството ќе му го грдат
та небарем како црн белег на белото лице.
Крај бескрајна среќа ќе живееш, наведнат ама,
бидејќи од клетви родителски стигнат ќе бидеш,
а самото небо ги прима невините солзи...’
Врнејќи од гнев, му одговори сатрапот нему:
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- ‘Да, старче, ти умно и според судбината велиш,
но градиве мои ги полни горчината дива:
одметникот грозен ме навреди овојпат мене,
бидејќи му нудев јас денеска дарови светли !
Но не ќе се качи кучиштето живо во Круја:
пред моиве нозе тој црна ќе истури душа,
та спокој да најде зовренава горчина малку !
И, ако во Круја го убијат Емина грозно,
и ако ми стигнат родителски ужасни клетви,
и животов ако го згорчат Еринии страшни,
и без душа, бледен, борејќи се тука, да паднам
и војнава страшна да заврши ужасно за нас,
(бидејќи од бога одредено така би било)знај: ни еден смртник од судбата не ќе се скрие !
Меѓутоа, грозно ќе умре кауринов проклет:
да научи секој што почити денес му должи
на името страшно, на моќниот Азбиук голем !
По негова волја јас презедов поход на Круја.
Заповедта, Резак, изврши ја, врзи го песов!’
А стариот човек го помршти своето чело
и безволно седна пак таму од каде што стана.
Чуварите тогаш кон Динка прискокнаа веднаш:
големите раце со јаже ги врзаа назад,
водејќи го онде, зад крајот на логорот воен:
ни блиску, ни далеку- колку што дискот ќе прејде
во натпревар фрлен од млад и од развиен човек...
Ископаа дупка во ширина речиси лакто
па железен колец заковаа во неа тие,
што Резак го зеде од Балабановиот шатор
во кој се наоѓаа и други средства на смртта
со кои многумина уништил бесниот сатрап
ту в чест на Немеа19 ту натажувајќи ја често.
Штом длабоко колот го набија в земи со чекан
направија тие неподвижна основа јака,
со потпирач дабов, да крепи од обете страни.
И дупката повтор со земја ја набија тие,
со железни топки мавајќи... А водачот Резак
го опфати колот со рацете, силно го тргна,
го заниша јако- да провери дали се мрда.
А веднашка разбра: бидејќи го набиле јаконе се мрдна колот. И Резак се насмевна тврдо.20
А потоа звукот на трубите свечено екна,
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викајќи ја целата војска да дојде да гледа.
Се збираа толпи со вревање, едни по други,
ко бранови долги што влажниот југ си го врти.
Се собраа сите да гледаат крвава глетка:
џелатите, двајца, го грабнаа кутриот Динка,
на врвот од колот го навреа момчето тие
и за нозе тогаш го тргнаа надолу вешто:
ја раскина врвот утробата каде што мина...
А кога се сврши зловештото крцкање тапо
и излезе врвот под левата плешка на грбот.се свитка од болка и напред се подаде Динко,
а купот од тие што гледаа ледено крикна.
Но имаше Динко ко железо прикован поглед:
од смрт не се исплаши, а застенка грозно од болка,
а стонот и голем, и длабок му беше, бидејќи
судбината негова горчлива беше и толку
неиздржни маки тој сети... И тогаш им викна:
- ‘Исмаилци, вие, о борци на Азбиук, мажи!
Кој од вас е надоен од великодушна мајка ?
Во влакнести гради на кого му всадиле таа
од храброста мудрост- тој нека ме сожали мене
и нека со мечот ги прекрати маките мои,
со остар меч од со брзосмртно оловно зрно!
Ќе помолам од срце тој да се врати од Круја
при верната жена, при своите сакани деца:
а бог- на невините молбата ќе им ја чуе!’
Го изрече ова, со мака борејќи се Динко,
а милозлив шепот крај стројните редови мина;
возбудени беа многумина: спомен им вроди,
бидејќи не еден го оставил верниот другар,
родителот плашлив, сопругата млада со деца,
доенчиња лични... И плачеа тие од срце.
Многумина храбри извадија оружја страшништо побрзо бол да му скратат на кутриот Динко.
О, триж да се среќни и достојни тие за почит!
А бог, повозвишениот, сè што од небото гледа,
за мислата чесна ги разбра, задоволен беше
и може ќе сака сал нив да ги спаси од смртта,
од силниот мускул што идниот ден ќе го сетат
штом бујниот Скендер ќе пламне во гневот за Динка.
Но страшниот Резак ги следеше диво со поглед
и мрдна со глава. На трубачот тогаш му рече
да затруби знак- да се повлече целата војска.
И трубата екна, а купот се залула сиот;
со чекори спори загрижени врвеа сите.
Процесијата тажна зар беше, што врсникот другар
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го испраќа грижно во гроб, живеалиште тажно.
Во шаторот голем набрзина совет го свика,
многузвучен, страшен, бидејќи и времето мина.
Но не беа дошле за радост и смев, а за војна:
ќе започне утре големото дело во бојот.
По Динка им вети борбениот Скендербег така...
Прв зборот го зеде големиот Балабан, остар;
во градите страшни му вриеше горчина жешка:
- ‘Одметников гаден, тој главар на пустиве карпи
по кого се влечат грст крадливци, бездомни, голи
и којшто не познава друг бог сем пљачка во војни
- зар тој да го пцуе на Азбиук верниот паша,
сред шаторот мој, во присуство ценето ваше
- без почит кон вас и без почит кон војската моја,
а откако нему му испратив подарок богат!
Преголема дрскост го разматил разумот негов !
Чинејќи го тоа, ме навреди не само мене,
и војската сета, па и нас, и султанот силен !
А најмногу збеснува и предизвикува тоа
што денеска прв нè заплашува овој со борба,
фалејќи се дрско. А јас, пак, претполагав дека
во Круја тој храброст ќе скрие, зад високи кули
крај доенче машко, во преград на сопруга млада
и дека тој нема да издржи јуриш силни
од бројните борци и ваквите водачи смели.
Се разгневил смртник, но без да се сети на тоа !
Кој лани ги свена неговите ловори сјајни
и в плен му ги плени водачите, седумте смели ?...
А предводен- каде!- од денеска помалку војска!
Но, доста ви глаголам: времето кани на дела;
штом делата канат, зборовите чуму се тогаш !
А, еве, и ноќта го рашири црниот превез,
носејќи го сонот ко мелем, за болките почни...
И бидете готови сите, стануваме рано.
О, Алах, за мене ќе изгрева полека сосем
најспората, ама чеканата светлост на денот:
верниците така го чекаат светлиот Бајрам
што изгрева тихо од исток, по строгите пости.
Јас така си мислам, о другари прескапи мои !
А ако ни лежи на умот сериозна мисла
(а затоа тука ве собрав, да чуеме совет)
без плашење вие кажете ја неа, те така
да заврши за нас со успех и оваа војна.’
Го изрече тоа. А зборот го пофали секој,
но не и Карахасан што се спротистави смело
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од своето место, од коешто не стана веќе:
- ‘Ти чуј, добронамерен сатрапе, сечија мисла
што бестрашно треба да биде искажана овде:
одбери ја веднаш најумната, зашто- о чедо!наближува часот судбината што ни ја плете
и висиме сите од денес на тенките нишки.
Се решава, сепак, судбината народна ноќва
и не ми се јави баш среќен на борбата сонот,
бидејќи го уби ти, сатрапе, човекот невин:
на младоста духот ти беше предизвикан бурно.
А ако, пак, сакаш да прифатиш старечки совет,
се разбира дека ќе избегнеш секаква лудост
и тогаш за спасот ќе имаме доволно надеж,
бидејќи со кораб, со море, со стопанство дома,
управуваш лесно со здравата разумна мисла!
И народи разни, и градови разумот спасил...
Искусната старост вам совети мудри ви нуди.
За лесно го смета неможното младоста наша,
размислува лесно,- но како во стадион лесна!
Но бог да ми дадеше помош- да отфрлам старост,
и млада крв твоја да имам... но не и твој разум...
Природата докрај добрините не ни ги дари !
Со пристојна лика и силен во борбите ти си,
а јас, пак, сум старец; и слаб сум, но појак на разум,
бидејќи низ дела побелеле моиве коси
и многу преживеав мажоубиствени војни.
Сум имал јас почит кон мухамедановата вера,
кон султанот Мурат... И не можел ни еден смртник
во бој да го срази Карахасан, пашата силен.
Ме победи еднаш единствениот Скендербег мене
и залезот тивок на животта моја го стемни,
бидејќи- на разум е смирен, и силен во борба:
го нарече Мурат со името Тигар и ’Рслан.
Тој одметник стана, неверниот каурин-душман,
но скиптарот татков он славно го држи и денес.
Не го следат него пљачкољубци ужасни, туку
хероите горди... И самиот преѓеска виде
албанските чеда за Скендербег како ти гинат!
Зад крепоста прв е и напред тој патот го крчи
за своите борци, со сабја исукана в рака,
и прв пробивајќи се до муслиманските редој.
Севишниот нека му влее на Скендербег стравој,
но Турција така од плашливец не трпне чинам...
На нашиот народ поразии многу му сторил.
Тој цар е на карпи, а оваа карпа ги скрши
безбројните чеда со десетилјадници Турци.
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Многумудри водачи, прекрасни посрами борци...
Во адот го испрати и дародавецот Мурат:
последните дни му ги напои нему со болка...
Не го знаеш тоа што малите деца го знаат,
а гласот за тоа по целата земја се носи!
И ни еден смртник се нема пофалено дека
го засрамил в борба борбениот Скендербег силен:
во гневот сал ти под силноутврдената Круја
по тешките борби му зароби водачи седум,
ги одведе таму... Но дали е победа таму?
Но како не го помниш зборот на султанот, чедо?
Бев присутен, слушнав и Азбиук кога ти рече:
‘Државните меѓи ти оди и чувај ги, синко.
Предодница пратив и голема армија цела,
и херои такви ко Хасанбег, Хусеин силен,
и третиот по нив, Синанина, сатрапот моќен:
сè познати борци по сила и вешти во борба.
Ти здружи се со нив и чувај ја земјата наша;
не влегувај в борба, чувај ми ја војската, зашто
народната молба во слухот ме пара: та него
не го дупел куршум и пред него сите се тресат!’
Тој така ти рече. Ти- спротивно работиш сега:
пратеникот невин го уби, потпалуваш војна...
Но пашите кај се? А нивните армии моќни?...
Изгинаа тие со своите армии таму,
сред сенчести шуми, по стрмните планини голи.
Ги пребара грижно, но трагот ти не им го најде:
по ридје и шуми се скапаа телата нивни
и сè уште ние во трагата не сме им влегле!...
Па, значи, во војна и борби не трчајте, чедо!
Размислете: не се потпирајте само на бројност,
да не ни пострадаат мнозината други:
и султанот Фетах се посрами еднашка страшно,
а водеше војска десетпати посилно, бројна.
Пред в бој да се стапи да сковаме планови мудри,
помислете: кој и со кого се бори, бидејќи
востанува на нас непријател тежок и силен,
помилуван или од бога ил, може, од судбата чуван...
А армија страшна од борци, израстена в ридје,
низ маки и борби доброволно по него оди
и за него спремна низ смрт и низ оган да летне...
Ти послушај еднаш, од искуство зборувам, чедо:
но ти од искусниот старец не послуша совет.
А, можеби, уста да затворам подобро ќе е...
Но староста си е дрдорлива возраст. И, велам,
да !- повеќе смртта ја сакам од колку да молчам
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штом вера и народ опасноста страшно ги демне.
Реченото преѓе ушт’ еднаш го велам пред сите:
неизбежна пропаст нас овдека сите нè чека!...
Кренете ги, чедо, шаториве: брзо да ојме
на граница, како што султанот беше ти рекол.
Не мислете дека од уплав го зборувам ова:
се искалив многу во борби, сред опасност страшна
и сè уште храбра крв тече во моите жили
и заземам место заслужено в опасност тешка.
Но, чуј, великодушен сатрапе: време е веќе,
изгасни ја еднаш скршената горчина тешка.
Па иако пцуел одметникот нечист од Круја
(од завист, а може во гневот го сторил тој тоа!)
знај: почити ние ги имаме, старо и младо,
бидејќи меѓу нас си цвет на јунаците, накит
на нашата вера, по султанот гордост си прва.
На богата трпеза со него редум си седел.
И напразно некој се фали со своите претциштом делата му се недостојни сосем за нив...
Ти, хероју, дела ко ни еден пред тебе стори...
И славниот Осман на престолот некогаш блесна,
- тој камилски стадар, што немаше потекло царско;
и кога на тронот со славните дела се качил,
тој велел, фалејќи ја оваа изрека стара:
‘Бев некогаш трн, а меѓутоа, сега сум ружа!’
Добродушно ова го велам, и уверен биди.
Но ако, пак, гневот го негуваш, в борба да тргнешјас многу се плашам (но камо да биде сал стравот:
во празниот воздух ко дим да се развее и тој!)
Со зборови лоши за правдата зло ќе се стигне,
бидејќи на Синан се растури војската бројна!...
Но на тебе нека е целото бреме на злото:
и земско и небеско; рацете свои ги мијам!’
Го изрече ова, а сатрапот молчеше само,
се топеше в злоба, но стравот го опфати веќе:
непожелно да не се заврши оваа војна
та целото бреме на злото да падне врз него!
Но, отстрана малку, решително извика Јакуп,
тој, вториот водач на целата армија: Јакуп
со малечка снага, но сила од човека: Јакуп
кој само со Балабан можеше сила да мери.
- ‘Што глаголиш, старче?!... Ти глупости истресе безброј
низ пречката грозна на твојте изретчени заби!
Ти вера и народ беспоштедно клеветиш... Зошто?
И храбрите борци без срам ти советуваш така:
‘Кренете ги, чедо, шаториве, брзо да ојме!’...
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А, можеби, старче, не сметаш ти сите за жени?
Ил, мислиш, се тресеме ние ко елени кои
од ништо се плашат штом ветрец ќе удри в лист горски.
Ги развеал ветрот зборовите наши што беа
изречени таму, пред султанот, моќниот Мехмед.
И ти беше таму, и слушаше: не беше наглув...
Ќе чекаме смрт или победа!- Дадовме клетва.
Но и тогаш везден со офкал, со опачни мисли;
но залудно било, залудно офкаш и сега.
А кога низ татнеж изгинала челната војска.победата Синан, се знае, не ја држал в раце.
Но против одметникот доста сме ние и сами!
Штом трепериш ти од опасноста- појди во Визант,
- ќе собереш снаи и радосни внуци крај себе
што старите нозе со радост ќе ти ги мијат
и постела мека ќе постелат, добро да спиеш.
На старците онаква чест и им прилега вечно.
Но, оди си, зашто без почит е штуриот совет,
ни младост во твоето тело се наоѓа веќе,
во твоите жили на храбрите крвта ја нема
та совет да даваш!... Кауринот в небо го крена!
Сам со него утре со рацеве јас ќе се суредам,
и сам против сам. Набљудувајќи ја борбата весел
и насмеј се ако во двобојот подлегнам мртов!’
Тој рече, и секој за Јакупа пофалби најде
со врева во кругот. А вревата ужасна стана,
бидејќи им зеде Севишниот оној час разум
та смелите зборој ги фалеа тие на оној
што посветен беше со самиот премудар султан.
Старечката мисла изиграна овојпат беше;
им мислеше добро и народот свој го спаси...
Со наведнат поглед го слушаше стариот човек
во слухот зар не ти удираше жаловен пискот?
навредите нивни, ја мазнеше брадата грижно,
бидејќи ја виде погубата над нив.
Одненадеж јунак вооружен под шатор влезе,
на снагата силен, со лице препалено, голем;
тој главата своја ја врзал со шарена чалма
што мудриот мајстор од Лахоре21 беше ја исткал.
Оддаваше дека е син на родители знајни,
но лицето одраз на голема горчина беше.
Тој застана среде, ко човекоубиецот Арес,
и тишина тешка ја наследи вревата веднаш.
Гледајќи го него занемени станаа сите,
21

Лахоре- град во Индија.
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ко деца во пречек на благосаканиот татко
што за нив се мачел во нечија далечна земја
и штотуку спасен од некаков бродолом страшен,
а пред да се види со своите сакани чеда...
Да, драгиот татко, мртовецот, исплакан од нив,
штом лажна вест чуле,- а еве ги, сега се збрале,
љубејќи го него и зборови слатки редејќи
со солзлива радост... Та слично и оние луѓе
му пријдоа нему, на борецот подведен; со ред
го бакнаа него и редеа зборови слатки.
А кога престанаа топлите бакнежи братски,
на килимот него го доведе блиску до сите
Карахасан, оној што прв му приговори мирно:
-‘О, Синане.- рече.- ти. Многуочекуван другар!
Пожелуван дојде ти, сатрапе, ама без надеж,
ко мртовец којшто се искачил право од адот.
Те немаше крај нас и сите возбудени бевме.
Коњаници против, на сегде те бараа тие,
а испратив многу, но без надеж, без да те најдат.
Низ главата тогаш ми минаа сомнежи лоши
и сништата мои ги возбуди не една грижа.
А кога ги најдов на патот смрдените трупој,
ја разбравме јасно тежината страшна на злото
и Турците јадот неиздржлив тогаш ги грабна:
ти исплакан беше. А, еве те, среќно се врати!
Да, слава на Алах! Сега не тагувај толку,
приближи се, чедо, теглилата кажи ги свои:
на другари добро е да им го довериш јадот;
а може, за сите разговоров полезен ќе е!...’
Од душата своја одвај ме одговори Синан:
- ‘Ој белобрад старче, не чепкај ги младиве рани,
страдањава да ми ги откриеш!... Не беа мали.
Ох, камо да паднев пред онакво клање да видам
и пред да се најдеше за мене потсмев кај душман
та земјата да се отвореше, за да ме голтнеда не вродам сожалба зла кај земјаците мои!
Во сенчести шуми, и недостапни пештери, старче,
јадовите мои јас посакав сам да ги скријам;
но дојдов да умрам ко вистински виновник тука
и колку ќе можам да измијам срамотен пораз.
Страдањата мои ти прв ги испитуваш старче,
а како да отворам уста за споменот на нив?!
Зборувајќи за него- ми иде да заплачам веднаш...
Штом пишано така од среќата- несреќа било
и срамот го виде планината, гората китна,јас присилен, пред вас страдањата мои ги плискам,
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та можеби гласот што иде од другарски срца
ќе разблажи болка во мојата јадовна душа...
Чинарести ридја со студени богати сенки
ја градат под Фурка22 широката котлина цветна.
Во пазува- извор, планинското чедо го гледаш;
од изворот вода со жубор се разлева, бистра:
крај изворот расте зеленина бујна и дрвја;
котлината овде ја прибира божјата влага
и, чиниш, ја цени над сè чудотворната чешма.
Но, требало, браќа, тој расцветен крај да се вреже
ко најтемен спомен во мојто сеќавање бедно...
... Јас доведов тука дванаесет илјади борци;
подигнавме логор на погодни места, бидејќи
ме бендиса тоа- и како што султанот речебезработен чекав да дојдете, другари, вие.
А далеку толку од Круја котлината беше
пешеодец колку што минува одморен дневно.
Но, кога ли некој на заседи овдека мислел?
Неговите шпиони, како отровници змии,
непознати, дури во Визант пробиваат смело,на верните зборот и делото тие го следат.
Се разбира дека со шпиони ѓаурот лесно
го попречи така и навреме двојниот поход,
а дошол на мисла со подмолна заседа лесно
да изврши напад, но пред да се јавите вие:
да може со лесно, одделени, нас да нè скршат!
Пријатели, борци, верувајте: јас ви се колнам
во живот, но камо да не го доживеев тоа!
... Направивме логор; не останав безгрижен, макар
што веќе по ридот и покрај шаторите наши
на малечок размав ги поставив нашите стражи
и заповед тешка да брзаат издадов веќе,
со смртната казна го заплашив тој што ќе дреме.
А тешкиот сон во полноќните часови глуви
папсаните тела на нашите борци ги зеде
што безгрижно, освен стражарите, грчеа сите...
Крај изворот седнав и почнав да мислам јас грижно,
а ветрецот лесен и шумот на лисјата млади
и чистата вода на дремка ме канеше веќе.
Но сиот во грижа- јас бдеев над грижите свои:
претчуствував, или пак, ѓаволот совет ми даде!
А одеднаш блиску се раздаде гласот: ‘Еј, брзо!
Душманите идат!... И дојдоа!...’- Одвратни звуци!
Најблиската стража во првите шатори влета
22

Фурка- населено место во западна Егејска Македонија. Граничи со Епир. На тоа место Синан бил
разбиен. (Егејска е политички поим на Гркоманите...- имало само Горна и Долна Македонија, Р.И.)
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и борците почна од слаткиот сон да ги буди.
Не останав ни јас безработен: таму и ваму
раководев, храбрев и другите од сон ги кревав.
И другата стража задишена трчаше кај нас
од другата страна, и заедно викаа сите:
‘Од секаде подли нè стегаат заседи и обрач!’
Се накрена викот и голема железна врева;
брбореа едни и горчливо ставаа од сон,
оружјето свое го бараа, збркани; залуд.
Се молеа други, кон небото раце ширејќи,
а некои веќе со оружје талкаа слепо,
туркајќи се, туркани, едни по други викајќи...
Исплашени, тие ме следеа мене по гласот.
Темницата адска го зголеми ужасот во нас;
а облачно беше... Присутниот в присутен другар
се гледаа тапо, ко небарем призраци ноќни.
И како што море од ветришта бесни се крева
и бранови силни се кршат во брегот со татнежи луѓето така се туркаа, метеж правејќи,
а штириот етар од вревата заѕвони ноќта.
И колку што гласот ме држеше- сите ги храбрев:
‘Муслимански синој, о вие, што браните вера,
коњаници кои оставивте коњи, ој борцикрај вашиот паша зберете се бестрашни вие,
кој одамна беше ве вовел во победи, триумф,да станете вешти!... Но, кои се овие луѓе
што подли, ко жени, во заседи сега се кријат?
На јуриш, пријатели, против заседите нивни!
Спротивете гради на гради и раце на раце,
не жалејте голи бескуќници, пљачкаши такви:
да отепа секој од нази по еден од тиеќе заврши бојот!... И ние победници ќе сме!...
Во шумите нивни со оган ќе излеземе ние,
во пламен ќе вивнат туѓинските колиби сламни:
под мечот ќе паднат и старци, и убави момци,
ќе фрлиме в бездна и сè што е доенче- дете,
а убави жени и моми ќе земеме в пленство.
Но племево нека се заличи, нека го снема
негово име од ликот на оваа земја!
Борете се храбро, бидејќи е срамота срамна
муслимански борец на каурин страв да му има!
А ако, пак, некој и загине- среќен ќе биде:
свет маченик, запишан во Алаховата книга
и има да тоне во голи и вжарени страсти...’
Јас вака им викав, храбрејќи ги своите луѓе,
но голема жалост во срцето чуствував тогаш,
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знаејќи го кој е борбениот бранител на Круни:
го знаевме добро и јас, а и моите борци...
Од ридјето тогаш необична одекна вика
и одеднаш, чиниш, завревеа педесет луѓе,
а како од уста на еден се носеше гласот...
Што викаше- не знам. Зборуваше албански некој,
а секако гласот ми личеше- поттик за борба.
Одеднаш над нас во ридјето заблеска пламен,
ко блесок од молња во огнени оружја страшни.
Во истото време се раздаде ужесен трескот,
а веднашка назад котлината ехо í прати...
И паднаа тука со глув пад дваесетте тела.
Неснаодлив, збунет пред оваа опасност стоев,
а гласот од ридот се заори наблизу повтор
и светлина блесна од цевките громовно-гласни:
и повторно удар од паднати борци се слушна...
Ужасено крикна, преплашена, војската наша.
И кога ги виде паднатите другари, свика:
‘Да бегаме, браќа, и залуд е секаква надеж!
Ко стадо од овци што стоиме, кога не колат?!’
Го фрлија тие оружјето свое во гневот
(за полесни да се на патот) и бегаа сите.
Јас напразно викав: ‘Не, немојте другари мои,
чувајте го сите оружјето, тоа е спасот;
та кај да се свртиш- нé чекаат заседи страшни!
Оружјето светло е чест за војниците наши!
Во опасност којшто неоружан оди, ми личи
на невино јагне што самото трча на клање...’
Не слушнаа, ами ко безглави трчаа тие,
ко стада од овци што лавот го заплашил смртно,
туркајќи се сами, и газени други:
по разумот нивни студениот пловеше уплав
и беа со мисла да избегнат сурова пропаст.
Се затрчав тогаш зад овие бегалци клетида приберат нешто од тие несредени толпи
и спасител нивни да станам во неола таква...
... На југ од котлината постои премин низ којшто
одвај би поминала четиритркална кола:
Од обете страни се простира синџир од ридје
на кои се вишат разгранати чинари горди.
Се втурнаа тука, на патот, бегалците гладни,
а здивот им беше во устите тежок; и тие
се тераа брзо да одат, бидејќи е тесно.
И бегаа сите, но збиени другар до другар,
душкајќи му секој во грбот на предниот бегач.
За несреќа- светлост од оружја громки и зад нас,
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од обете страни, ја скинаа темницата адска
и паѓаа тела, но преградувајќи го патот.
Пријатели, болка неиздржна мене ме фати
и длабоко офнав. А толпата солза од мака
по образот капна, го натопи... Изгасна гласов.
Јас немоќно раце во тишина раширни тогаш.
Безнадежно бегал и оној што преживе таму,
во густата магла пуштајќи го чекорот голем.
Поминавме долг пат, по блесок не видовме веќе,
не слушнавме веќе да рикаат одвратни цевки.
Го најдовме триж посаканиот одмор од болот;
и другар на другар си велеа родосно тогаш:?
‘Се спасивме, брате, и нека е прославен Алах!’
Излеговме ние на рамното, видливи сите:
нè демнеше тука погубија голема повтор.
Се јави и зад нас ненадејно душманот проклет
тонејќи нè само со меч и со цврстите дланки.
Крвожедни, бесни ко тигрови трчаа по нас,
ко волци сред стадо од овци што трчаа зиме...
О, започна колеж! И сликата- додека дишамко отровно жило во споменот има да тлее.
Утробата тој час многуболен глас ми ја скина
и гласните молби кон небото, пцостите грозни,
поплаките, плачот со преполно вжештени солзи,
и крикот им заден на тие в агонија долу,
и стонот на тие што веќе умираа и болки...
А грозната мрака ги покри убиствата страшни,
го зголеми крикот, го зголеми со него стравот,
и злото над злото, и очајот итака голем...
Ѓаурите беснаа бесгласно, небарем беа
незадржани призраци ноќни, начадија адски.
Ги колеа тие, ги колеа нашите борци:
без одбрана тие тие ко јагниња паѓаа кротко.
Ја видоа таа погубија очиве мои
што слично не виделе откако Арес го служам.
И сликава уште спомените в немир го фрла.
О, небесен Алах! Кон кои ли земји ги сврте
зениците свои, штом сите бранители твои
безмилосно беа од оние туѓинци клани!
А ако ти пречи и магла пред старечко око,
во слухот зар не ти удираше пискот?
Нè остави така, го фрли побожниот народ;
на неверен ѓаур победата ти му ја даде.
А дал ќе ги чуеш од тронот големите плачки,
од сопруги, браќа, родители, синови свидни
што в жалоси, сами, ќе нададат по тебе повик?
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За нивниот пискот ќе останеш сигурно приглув
ко спрема гласојте на оние несреќни борци?
Да, лажен е Пророкот, лажен е турскиот господ
што народот свој си го презре во онаква пустош
та земјата нивна и нашата крв да ја пие
и месата голи да служат за храна на птици!
Ни заштита господ, ни сожалба имаше за нас:
кој избегал таму од густишот- среќник е голем
и него го спасил од хаосот брзиот чекор
та избегнал така невернички мечови страшни...
Јас така се спасив, да објавам денес на сите
колкава е моќта на судбата кога со ножов
си правев јас место, риејќи во туѓински гради;
единствено јас бев вооружен... Оној што тука
преживеа беден, неснаодлив бегаше уште...
Каурите ваму нас нè ни гонеа, зашто
и нивните тела ги надвлада заморот силен,
а можеби зашто напленија луѓе и пљачка.
Изморени така, без починка одевме саноќ,
молчаливи, тажни и своткани сите од болка.
Тишината нејќеше прв да ја наруши никој...
И зората кога го раскина мракот на ноќта,
се свртев: ги видов војниците. Заплакав тогаш:
јà имаше двеста, јà имаше со нас ни толку!
Изгинаа сите, од своите далеку многу...
Ги исплакав редум- особено еден, и тоа
јуначкиот Хасанбег, брат ми, убавецот силен
кој споменот ми го беспокоí со желбата своја
што мене во мракот на ладниот гроб ќе се спушти.
Сред живите кога го видов- жалта ме стисна:
‘О, каде си брате?’- избезумен викнав штом разбрав;
го извадив мечот од мојата ножница светла,
со цел да ги прободам со него овие гради.
Другарите мои ме запреа; тешко јас збревтав.
Ме тешеа тие, но плачеа по него сите.
Се покорив пред нив и станав во часот, и веднаш
го вратив јас мечот во мојата ножница лична.
...А потоа- два дни патувавме спокојно ние...
На трети ден веќе на Тесалска стасавме земја,
сред Фарсалско поле. А таму гробниците беа,
гробниците свети на мнозина паднати борци:
големите народи тука решавале судби.
И седиот старец ми покажа оттука, каде
со Скендербег почнал да војува сатрапот Исаак23,
и заврзал борба, но педесет илјади борци
23

Борбата меѓу Скендербег и Исак се водела во 1450 г. (Исак=и сак-а; Исав=и сав; Јаков=јак ков,РИ)
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за немногу време тој загубил... Другари мои,
над страшното клање, знам, Турција долго ќе плаче,
Големите гробја ги видов и паднав во ужас:
се фрлале тука без потреба нашите браќа,
по педесет в борба, по стотина, одеднаш сите.
Толкумина народ во пеколот слегувал мигум,
та небарем камен се спуштал во длабина морска!
Над гробјето често јас смрштен, во занес сум талкал
и данок во солзи им плаќав на мачните души.
И реков- да видам судбината што ќе ми реши...
Три горчливи дена во Фарсал преседовме ние,
а следниот- гласот ми стигна до ушите, дека
сте стасале вие на оваа албанска земја
и дотрчав- со вас да умирам заедно тука.
Неиздржлив, остар е болот што в гради го носам...
Зар изгреа лош ден и сосема погубен, кога
од Визант идејќи јас дотрчав овде, да можам
за миг да ја видам паднатата несреќна слава,
да изгубам толку благородни јуначки души!
Неизбежно сè е што судбата нам ќе ни пише:
ме замрази таа, но уште од кревките нокти,
и залуд е радоста... Зошто ви зборувам уште!’
Тој изрече; лице со рацете покри во солзи,
а беше тој маж многустрадалник... Сите во ужас,
на собирот, молчеа по него долго и долго
и во него поглед приковаа, зинати в чудо:
се чудеа сите пред страшната судбинска слика.
Карахасан тогаш, пред сите што молчеа, рече:
- ‘Големата болка омекни ја, јунаку силен:
субината, чело, те замрази не само тебе...
И не само тебе те сразил албанскиот Арес.
Многумина други војсководци, славни ко тебе,
многусолзен пораз претрпеа тука пред Круја.
Но, ако го примиш за натаму зборов мој реченќе бидеш ти спасен од болот што нагриза срце:
судбината страшна многумина без милост срази.
Јас пристигнав тука пред крајот на животот беден
и не како орач, не овчарски потомок силен...
Со зборови кротки го убедив Скендеребег тогаш
да не чека подло во заседа немоќен старец:
во борбата да се обидеме, гради во гради!
И, како што сакав- тој прифати одблиску борба:
врз седава старост тој бездушно срамот го фрли
и брзо ја видов да паѓа и мојата слава...
А изгубив многу благородни јуначки души.
Ги исплакав сите, од сите особено еден:
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Нурибега, синот мој силен, што толку го сакав;
кон секого добар и преблаг кон секого беше.
Но зошто ти зборам за тоа што сите го знаат!
И младо, и старо ти чуло и видело кога
многумина наши кон Круја се качиле смело
и колку и какви сè порази виделе тие.
И сите што тука поведоа крвава војнаизгинаа сите безимено, или, пак, мачно
на оваа земја вдишуваат воздух и ветрец.
Ја колнат со солзи паднатите војници Круја
и некои плачат над браќата, други над сина,
а трети над татка... И секој на светот си има
по некоја грижа, и бара од радоста малку.
Ти, јунаку, помни: не ќе трае болката долго,
но причекај: така одредил судбата твоја.
Тој маж што е- треба со грижите сам да се бори,
а офкања, солзи- на јунакот не му ни личат!’
Но Балабан викна и пламна ко пламенот вивнат:
- ‘Но, престани, реков, со твоите клевети, старче,
и туѓинец тврд да наградуваш туку со фалби,
та небарем тебе тој брат ти е или, пак, чедо!
Заминувај, итрец, и кај него појди и живеј,
и исплети лаги, но против глупавите момци!
Па ако со клетви армијата ти ми ја плашиш
се колнам во Алах и жими пресветлиот пророксо меч ќе ја пресечам твојта чуствувана брадада станеш за потсмев, што народот залуд го кориш.
Ти тргни во Круја и меѓу јунаците живеј!
Остави нè, ние, овчарските суштества бедни,
земјоделски чеда, да паѓаме в борба за народ!
Те сметаме тебе за срам и за војската штетен.
И не ми е грижа што дрдориш, зборуваш дрско!
Решававме ние и власта ја имаме ние:
посакавме војна и војната, значи, ќе вивне!
Но водачот Круни не потекнал, чинам, од гигант:
та значи ли, ако те победил тебе, бел стрелец- непобедлив, неранлив тој е во секоја борба?
Со глупоста запри! Да убедиш немаш ни кого!
И, ако грактајќи, ти препукнеш- ние под Круја
ќе стоиме цврсто, држејќи го тешкото бреме...
Сèзлатната зора штом насмевка утре ќе прати,
ќе видиш ти како спотнатиот Балабан силен
со кипната снага ги брани исламските чеда
и достојни дела за претците има да стори!
Се надевам дека ќе помогне Алах, се храбрам...
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Круинските кули и ѕидини јас ќе ги урнам,
разбојникот горд ќе го понижам, тој што го фалиш
та разблажен така да биде на Азбиук болот.
А голем е алах, и голем е турскиот пророк.
Ќе победат денес османците, сразени вчера,
бидејќи ја смешал добрината господ со злото:
крај радоста гневот е сосед, крај здравјето- болот!’
Тој рече, а потоа Синан одговори веднаш:
- ‘Балабане, немој ко дете да чекаш ти надеж!
На овој многуитрец гордоста не му се смири:
ни Турција нему не му најде глава ни опаш!
А малечка беше и Круја со престолот лизгав.
Албанците беа во бојот без искуство уште.
Се обиде ти да го понижиш човекот, чинам,
но не пројде тогаш искуството твое без грешка.
Јас предводев таму и добри, и корави борци
што сметаа дека е играчка весела Арес.
Но моите борци ги исплаши гласот на Арес
и беа ко овци убивани, штит свој фрлајќи.
Не записка бувот од покривот одвратно толку,
ни пред мене патот го пресече лажливо24 дете,
не осамна празник во денот в кој јурнав во Стамбол,
тргајќи оданде да направам пустоши страшни.
Но застана ѓавол крај ѓаурон неверен тогаш...
Со црната рака Судбината црна ја сплете
несреќната нишка на животот мој... Нека таа
наклонета тебе ти биде... Со насмевка милна,
не подбивно, тоа на твоите дела да гледа;
а пред очи ти, пак, сè најцрно денеска имаш.
Но младите нека се хранат со глупава надеж,
бидејќи во Круја се овојпат планински мажи
што таму ги вежбал омразениот одметник долго
на студ и на жега, на свирепа жед и на гладот.
Ќе речеш ли дека од страв ти го зборувам ова ?
Бидејќи ја сметам јас смртта за почивка слатка
(а за мене Арес е пристан на волшебни сказни)
барајќи го бојот- јас затоа дојдов од Фарсал:
да можам од огнот да излезам, бодрен од надеж!
Над длабоки бездни, на планински врв ќе се качам
и сам ќе се фрлам сред амбисот, радосен многу,
здодевното бреме на животот јас да го стресам
и со него сам да ја скинам душевната мака.
Но првин ќе бидат разнишани врашките редој
и одмазда тешка ќе побарам бездруго в борба.
Размислете вие за сè што нè чека, што било,
24
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та небарем в пропаст ќе ојме...
Ќе прилегнам малку:
од одење долго ми папсала снагата веќе.
И нека се сместат по шаторот моите борци,
од походот голем спасениот остаток жален!...’
Им рече и легна тој, достоинствениот јунак.
Огромните нозе ги испружи, но не заспа веднаш:
неговите мисли ги гризеа острите грижи...
Заповедно тогаш големиот Балабан рече:
- ‘Со туѓите мисли и кавги несогласен јас сум.
Со Адот и ноќта ги рашири крилјата црни...
Заминете веднаш, бојнољубни водачи турски,
на војската вие речете í спремна да биде:
оружјето нека го приготви секој за борбаќе делиме утре со клети неверници мегдан.
А ѓаурот ако не излезе гради пред гради
- отсекаде ќе ја заградиме нивната Круја.
Јас решавам така и, секако, така ќе биде!
На моите луѓе ти, Резаче, водач ќе им си:
распореди стража крај логоров оваа вечер,
и будни да бидат, бидејќи заседите демнат!...’
Со тоа ги прекрати разномислените зборој,
ги распушти сите, и тогаш од шаторот седум
излегоа тихо борбените водачи турски.
На војските свои им реков спремни да бидат,
да приготви секој за борбата оружје светло.
А Резак ги смести и оние борци на Синан,
од походот голем спасениот остаток жален.
Тој постави стража што заседи подли ќе демне...
Работеше секој по зборот на сатрапот силен.
А блиску до храмот на Скендербег куќата беше:
се гледаше дека и голема беше, и цврста.
Во дворот ќе излезеш низ двојната порта од чемпрес
што беше ја склопил и подмачкал опитен мајстор.
Прекрасната куќа многукатна, широка беше
и блескаше сета на зајдисончевата светлост.
Оловниот покрив ја красеше портата цела,
а на него, горе, двоглавиот железен орел:
тој раширил крилја и гледаше некаде кон исток.
И дишеше дворот со пријатна свежина росна,
а негде од Јадран повеваше нежниот ветрец.
Од подот, без престан, доаѓаше свежина ладна:
Но, онаму кај што во ветерчок уживаш лете,
штом пак ќе се јави соѕвездјето Сириус,25 така
25
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на смртните луѓе носејќи им жештина силна,
и штурецот кога на дрвото пробивно штурнана оваа порта со Емин влезе и Тануш:
му готвеше конак, по стариот обичај, тука.
За уздите коњот го држеше црвенгрив, игрив.
на чијашто уста провиснала пената густа,
прскајќи го личнонабраниот Еминов кафтан.
Удираше смртно, копкајќи ја земјата Ѓелин,
и ‘ржеше коњов, гризејќи ја уздата своја:
на Скендербег му го испратиле, дар да му биде...
А покрај ѕидојте на Скендербеговиот дворец,
при левиот бок, многујаслени имаше штали.
Водејќи го Ѓелин, во авурот помина Тануш.
Светлината беше пригушена внатре, бидејќи
темницата блага ја чуваа прозорци мали:
да можат да најдат, веројатно, коњите одмор.
Четир’есет коњи,26 од ветерот побрзи, чиниш,
мируваа тука со сопки на предните нозе
и џвакаа трева, лимонови пупки и полно
детелина многурасцветена, миризлив кипир
и троскаец меден... А Сахин со црната грива,
по храброст познат, по крилја благородна своја,
се лутеше, жеден за бој, за убиствена војна,
бидејќи тој сакал на грбот да осети кога
со него во бојот борбениот Скендер ќе легне...
(А подоцна коњов од болка подивеа еднаш,
штом разбра за смртта на толкусаканиот јавач:
во шталата тогаш не можеше мирен да биде,
не земаше храна, да живеат нејќејќи коњот!
Струнените сопки ги искина бесно, и диво
ко виор се спушти кон дивите планини вишни!
Тој седум дни жал неиздржлива во себе носел,
претрчувал длапки со леснина како сред поле
и бил за стандардните дивно чудовиште едно!
А потоа стана тој невидлив... Никој до тојчас
не го виде, ниту пак за него беше се чуло!
Во таквата несреќа требаше после да падне
тој, гордиов Сахин, лаворисан Сахин со венец
што поштеден беше од Арес сред бојниот ѕвекот...)
Штом крај себе Ѓелина црвенгрив Сахин го сети
- огнениот поглед го заврте, начули уши
и силина дива дувајќи, тој за’ржа страшно,
со цел да ги скини од нозете јаките сопки.
Но Тануш го смири, плескајќи го него по вратот,
со зборови благи... Го разузда Ѓелини тогаш
26

Во оригиналот поуспешно: двапати по дваесет коњи.
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и на кол ја кладе личнонакитената узда.
А коњот го врза подалеку малку од Сахни,
на другите јасли; му остави трева за храна
дур не дојде време за зоб и за поило ноќно.
Во дворецот, горе, се запати Тануш; а в рака
држејќи го мечот, го следеше чекорот Емин
и восхитен беше од светлоста силна на домов,
бидејќи во светлост месечева, сончева, чиниш,
тој дом високостроен блескаше онолку силно.
Измазнети, ладни, големите мермерни коцки
во волшебен блесок од масло премачкани беа;
и светлата врата од чемпрес одбиваше светлост,
со ѕвекир од злато- чудно венецијанско дело.
Од олово лесно одозгора покриено беше,
со широка бавча пред дворецот, каде што многу
разновидни дрвја и овошки растеа сегде:
сèлекевувач-бадем во пролетен превез од цветој,
шумливиот орев, па калинка зренесто-тврда
и праски со прв плод, јаболкници, канатрки-круши,
млечносочни смокви, расцветени маслинки танки,
и черешни- радост за птиците, детинска радост...
Од обете страни ко сенчеста студена шума
се креваа дабје и вечнозелените борје,
тополите црни со коса на врвот, брестојте,
правостебли елки и ширококрошнести липи
- што не носат плод, туку служат за украс во парков.
Под густата сенка на онолкулисната шума
чрчореа птички слаткогласни- музина слабост!што в љубна доба на коронисаната пролет
по двојки се збираа...Срèд бавча, тука,
трицевниот фонтан разлеваше нагоре вода
од светлиот мермер, а околу секаде ситна
трепереше росица: таа со своите бои
го одрази блесокот сончев низ божилак писан,
во светлиот отсјај на толкуволшебниот залез.
Од фонтанот студен два базена примаа вода,тркалести двата: помалечок горниот беше.
а долниот широк; и нивните рабови беа
украсени вешто со три чивта мермерни лавој
што стоеја еден до друг на далечна иста:
извираше извор од секоја лавовска уста
(им штрекаа бистра и студена водичка в грло
на кротките, мирни и зинати лавици млади).
Навистина чудно изгледаше како во порој
лавовиве вода исфрлаа, набаре живи!и примаше секој од непресуливиот извор!...
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И блескави клупи од чемпрес наредени беа,
на коишто често борбениот Скендербег седел
со својата сопруга, многумиразната Дора,
што ќерка му беше на Комнен Аријанит мудар.
Доенчето Јоан го држеше Дорика в раце
- убавата ѕвезда и цел на имењакот- дедо
Кој убиен беше од жал по четири сина.
И, потонат в мисли, ги викал водачите тука
да размислат добро за предизвиканите војни...
А кога туѓинецот поглед задоволи овде,
гледајќи сè редум со восхити, тогаш се качи
по скалите мазни; а Тануш го водеше напред...
Го минаа тие обајцата долгиот ходник.
На едната страна, од север, живееја тука
соседните кралеј- сè моќни војсководци храбри.
Од другата страна- родбината беше на Скендер.
На јужното крило, пак, долу, на средина, беше
големата сала, осветлена силно од сегде,
со столови мазни, направени вешто од чемпрес.
А свештеникот златен со светилки седум ја капи
во сјај и во блесок кралевата трпеза полна.
Кон третиот кат ореовите водеа скали:
со своите слугинки тука кралицата лична,
сопругата верна, на катов си имаше стан.
А најдолу беа најблиските соседи нивни,
прислугата смела на Скендербег, број ли í се знае!
... Штом стасаа тие до нивната соба под катот,
од пазува Тануш го изваде клучот од сребро
и сосема лесно ја турна железната оска
во јаката брава направена онолку вешто.
Двокрилната врата ја рашири оддесно; таа
се отвори пред нив со крцкот на бикова рика.
Се прекрсти Тануш и прв го пречекори прагот,
чемпресниот праг од двокрилната убава врата,
велејќи му:
- ‘Влезете, весели се Емине личен,
и сметај го домов за небарем татков дом да е’.
Го изрече ова и тогаш Емин го прими
подарокот недарен, меч, неупотреблив тука.
Го кладе на клинот, над постела, каде што многу
закачени беа разноразни оружја светли.
На Емина столче му подаде, резбарско дело,
крај самти прозорецот којшто кон бавчата гледа.
И до него седна. А Емин проговори тихо:
- ‘Би сакал да бидат јас моите чекори среќни,
и никакво зло јас да не донесам откако дојдов.
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Со радост ќе мислам на гостољубието ваше,
на Скендербег и на палатите негови лични,
бидејќи, туѓинецу, дворецов толку е убав
што тој му доликува толку на силниот стопан.
А стопанот негов во сèвечна слава се краси.
Јас ова го слушав од сатрапот Џехалил, којшто
и самиот дошол ко пратеник тука, во Круја,
нудејќи го мирот плодносен лично од Мехмед.
Величаше в бескрај и плетеше прекрасни фалби
за дворците вишни на бујниот Скендербег силен.
И вистина било: гледајќи, ги чуствувам и јас...’
Тој рече. А извик одненадеж масовен екна,
но чиниш од грла на илјади луѓе да беше,
што почнале борба во тешка и крвава војна;Аресова песна што фрла во бескраен занес
се разнесе како од една единствена уста.
- ‘Но, што глас ме удри во слухов?’го запраша Емин;
а Тануш, пак, вака одговори без да се мисли:
- ‘Борбената песна ја пеат војниците наши
штом стрико ми им ја соопштува веста за борба.
Да гледаме, дојди!...’
Прозорецот прекрасно-крилен,
што завртен беше кон запад, го отвори ширум:
и погледот виде во строеви водови војска
што минаа стројно крај бујниот Скендербег силен,
знамињата страшни спуштајќи ги пред него, кои
го стресоа силно на двајцата султани тронот...
Врвејќи со чекор хармоничен едни по други,
влегуваа тие во своите касарни чисти
со бојната песна... Туѓинецот восхитен беше,
гледајќи ги тука јунаците кои од зракот
препалени беа- и горди на блиската борба,
пеејќи стремително, радост носејќи сред душа.
А Тануш на Емина вака му рече во часот:
- ‘Доведовте вие неброена војска, о странче,
а Круја ја брани малубројна војска, ги гледаш;
но не знаеш крајот на борбата каков ќе биде:
та поразот или победата в божји се раце!’
На ова, пак, Емин одговори малку со протест:
- ‘Не зборувај така за тие бранители храбри:
малкубројни се, но извежбани јунаци в борба,
а водач ним им е борбениот Скендербег храбар.
Но дал ќе ми кажеш што куќа е онаа онде
што толку е долга и широка, толку, пак, ниска,
со ограда јака, со дворон во кого што има
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неброено луѓе во некаква носија турска?
Ил очиве мои ги мами на вечерта мракот,
ил тоа им пречи од возраста товарот тежок?’
На оваа мисла одговори Тануш и рече:
- ‘Ни очите твои ги мами на вечерта мракот,
ни тоа им пречи од возраста товарот тежок.
Ги гледаш ли нив? Соплемници твои се тие,
во задната борба несреќните пленети мажи,
две илјади... Може ги има и повеќе, не знам.
Но живеат тука туѓинците: за нив и почит
се има, а јадат и пијат ко в таткова куќа,
сè додека откуп не испрати султанот за нив.
Рунтавоно момче во кафтанот црвен, што клечи
и коешто вака окружено секогаш седи
сред групата Турци- го знаеш ли кој е тој човек?
Да, Хасанбег тоа е лично, на Синан брат му,
црнгалесто, силно и големо убаво момче.
Го гледаш ли оној што сега се исправа онде
со чалма на глава, завиткана безбројно пати,
еј оној што трга од цекви никотинско билје:...
Од Дијарбекир е тој, многубогатиот Јашар.
(-Епизода за развратната отоманка што ја убил на крајот нејзиниот маж
поради сите гревови што го карактерзираат лицемерството на слабиот пол -)
И дури меѓусебе разговор водеа вадок,
по скалите горе се качи мажевниот Скендер,
придружуван тихо од своите соседи блиски.
Во салонот тие, на столови- прекрасни резбиод обете страни, во два реда, седнаа редум.
А Митре, држејќи запалена борина в раце,
ги запали тихо свеќниците. Откако катов
се осветли силно од седум факелната зора,
во горната стаја кралицата Дорика стана
и тргна на знакот на Скендербег, долу, да слезе
со трепетно срце по витките скали од орев.
Афродита27 беше по лика, по чекор- Артемис;28
во преградка таа го држеше малиот Јоан,
прекрасната ѕвезда што личеше толку на Ерос.29
Ја следеа двете прислужнички нејзини лични:
од лево и врвеше едната, друга од десно.
Штом Дорика слезе- се исправи секој од столот,
имајќи и чест на крујанската кралица лична.
27

Афродита- божица на убавината;
Артемис (Артемида)- божицата на ловот;
29
Ерос- богот на љубовта (изразен како крилато детенце со стреличка и лак во рацете).
28
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А таа му пријде на бујниот Скендербег веднаш
и штом му го кладе на колено детето нивно
- од десната страна му седна. А Скендербег рече:
- ‘Благороден Марине, појди да нарачаш веднаш
по вечера. Гледај, и најди го Тануша негде:
ќе вечера и тој со гостинот- туѓинец, со нас’.
Тој рече, и веднаш се истрча силниот Марин
и пренесе долу да приготви вечера добра,
а потоа влезе во стајата светла на Тануш
и викна:
- ‘Ој, Тануш! Пратеникот води го долу:
на вечера и вас ве кани господарот силен!’
Обајцата тогаш по Марина тргнаа брзо
и таму, до Павле Дукагини седнаа тие.
А потоа Козма, тој слуга неуморлив, дојде
со посребрен ибрик што беше во посребрен леген,
со подолга крпа од лактот врз десното рамо:
им потури редум на сите од млаката вода,
со колено долу, на подот, и добро знаејќи
колкумина од нив на вечера тука ќе бидат.
Штом измија раце по редот на староста нивн
- рунтавиот Анест и громогласниот Коста
донесоа в среде ореова трпеза долга.
Разновидно месо на масата кладоа тие,
шамичиња бели и вилушки чисти од сребро.
На средина беше го донесле кревкиот овен
што ширеше мирис во садот од танкиот бакар
во чијашто внатрешност блескаше светлиот калај.
Крај долгата маса наседнаа редум по старост:
прв старецот Комнен Аријанит на чело седна;
од левата страна- кралицата Доника лична,
а до неа веднаш- тој, Скендербег, којшто во скутот
доенче мало го имаше. До него веднаш
се намести Андреј Топија, надуен малку30
(в Јапигија глава тој беше)...А крај него седна
со сиренска насмев Црнојевиќ, јунакот-деспот
црногорски, човекот тешкорак. Веднаш до него
- од десната страна на Комнена- Дукагин Павле,
благородник таков, тривалски владетел силен.31
Крај Павле- Емин; по Емина Марин се смести,
а до него веднаш младиот Тануш се најде...
30

Во оригиналот- многуродниот. Го одбравме другиот израз за поголема потенцираност на таквата
гордост. Инаку, стихот би можел да гласи, најбуквално, точен со оригиналот: „...многу горделивиот
Андреј од Топија седна“.
31
Тривалските племиња- старотракиско племе. Малку нејасно зошто Прличев го употребува овој термин. Врската меѓу Дукагини и тривалите може да биде само асоцијативна.
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Држејќи го ножот во рацете Скендербег почна32
и целото месо го расече. Черепот потем
го исправи, ножот во шавот го пикна и тогаш
ја раздели главата на две, насредина точно.
Од мрсниот мозок тој зеде со врвот на ножот:
во чинија него го кладе, да истине малку
- за малиот храна што тихо испарува слачно.
И, освен туѓинецот, секој се прекрсти молкум.
Па дури со раце посегнаа лакомо сите
- кралицата лична јадењето не го ни гибна:
во нејзините мисли се меткаа големи грижи,
бидејќи ја виде под Круја големата војска.
А личниот Климент, пргавиот Спиридон веќе
од крондир во сребрени чаши налеваа вино.
Пристојниот Али, саканиот Скендеров пејач
што беше им станал на музите љубимец голем,
држејќи во рака седможична тамбура ѕвонка
со сребрено перце- се намести на стол, на крајот,
крај ѕидот измолуван, спроти трпезата нивна,
ни блиску ни далеку од нив: да може да стаса
неговата мека и сладосна песна до сите.
Јуначката тамбура заѕвони. Потоа веднаш
тој засвире песна легендарна, јуначка, древна.
Го вдахнови господ и прсти менуваше брзо.
Ја отвори медоточливата уста и тогаш
тој запеа, следен од старата тамбура ѕвонка.
А песната беше за падот на градот Светиград.33
Штом својата песна ја заврши пејачот вдахнат
- и ручекот богат свршуваше речиси веќе:
сред тишината, молкум, се јадеше задниот залаг,
а душите нивни задоволни беа од појот.
А Скендербег тогаш ја нададе мрсната плешка,
на Климент му рече на пејачот да му даде...
И пак сем туѓинецот повтор се прекрсти секој;
на Скендеров знак ја изнесоа масата долга
рунтавиот Анес и громовногласниот Коста.
А потоа Козма, тој слуга неуморлив, дојде
со посребен ибрик што беше во посребен леген,
со подолга крпа од лактот врз десното рамо:
им тураше редум на сите од млаката вода,
но долу, на подот со десното колено клекнат.
Штом измија раце по редот на староста нивна,
му упати Скендер на Емина крилати зборој:
32

Интересно како Прличев, кој толку внимава на детаљот, заборавил да го острани малиот Јоан од
скутот на Скендербег, кога овој го зел ножот за да ја располути главата на бравот!
33
Стихот е додаден. На тоа место стои: „Епизода за паѓањето на Светиград“.
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- ‘Мој гостине, пред да се несмевне пролетта цветна
на земјата наша í објави султанот војна.
Зар лошата мисла му дојде: од очните капци
на моите борци преслаткиот сон да го грабне
и, ослабен, мене на крајот со зло да ме урне?
За седмипат блеснува сонцето откако, потни,
војниците мои врвејќи в недостапни ридје
низ карпите остри го кинеа лесниот обуш.
И сè уште не си починале убаво тие,
- здодевната труба ги свикува повтор во борба’.
Со прашален поглед тој рече. А Емин му врати:
- ‘Ти погоди сè и си предвидел точно без грешка,
та небарем лично си видел ил некој ти кажал.
Се заколнал Мехмед уништена Круја да биде.
Во Персија прати пратеници, мир да се склучи.
Ја остави војната, таму пријателство врза.
На гласот од султанот грмнаа в град и низ села
челичните труби и безброј барабани громки:
борбеното племе муслиманско тргна во поход
ко бранови морски разбеснети силно од југот,
барајќи до борба што побрзо секој да дојде,
правејќи се глуви за плачот од мајки и жени.
А султанот сите го љубат: и старо, и младо.
Големиот мудрец, завојувач силен на Визант,
е најголем мудрец, а силен е тој и на рака.
Во дворците сега размислува искусен собор
со што да се урне до темели вашата Круја.
На престолот седи недостижно, жестоко момченад безбројни чеда муслимански Азбиук цари.
Навредата твоја го навреди престолот негов:
го одби ти мирот плодносен, мирот без прекор,
што пред тебе овде го понуди сатрапот Џелал...
Но, прими го мирот... Та сè уште не ви е доцна!
Избегни го ждребот решителен ти на Ерида,34
бидејќи е Арес несигурен, среќата исто!
Поштеди ја крвта на твојте поданици храбри
од ридјено вишно! А за тебе гласот се носи,
глас приказен, дека ко најблиски свои ги сакаш.
Ти, хероју, слушај што зборови таму тој рече,
во дворецот негов и пред многубучниот собор
што беше го збрал исмаилскиот султан во дворот
(а тоа се случи пред нас да нè прати во борба)
и разгневен викна, гледајќи ги веднаш сите:
- ‘О, срамови живи, отомански сатрапи вие,
и млади и стари! Дал пишано така ми било34

Ерида- божица на кавгите, сестра на Арес.
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љубимецот голем и синот на силниот Фетах
што Визант го презеде, онолку племиња скроти,
од чиешто име се тресе и исток и запад,
да, Јас, којшто горди, воинствени покорив земји,
- тупаница царска кон крадците залудно кревам!
Непрегледни ниви многуплодни покорив лесно
и почитуваниот престол на Визант го згазив...
Зар карпа, од сонце прегорена, онолку време
да може пред гордион врв да се инати вака?!
Пет смуртени лета поминаа петпати така
од кога се почна со Скендербег злобнава војна,
а подобро ќе е да не почнуваше ваква!со ништожна цел и со големи загуби скапи!
Зар не беше подобро в длабоко море да падне
и оваа Круја злоимена, пред да се јави?!
Јас спокоен живот би живеал; луѓето мои
и живи и здрави ќе беа, што секое лето
ко најневин данок го праќав пред змејот бес насит.
Но, подруги мисли Судбината имала тогаш
што не можел дури ни Творецот сам да ги смени
штом решила таа за потсмев да бидам пред сите
и играчка в раце на душман по победи безброј:
го негувам ројот од трутови, мажи без машкост,
подлизурки, што се сал дароприматели итри,
сè некакви паши со мисија пратени в Крујаод татка ми многу, а мнозина испратив јас.
Горделивци празни, ви дадов вам оружје, коњи,
а сите во бојот излеговте најбедни жени:
илјадници момци најдобрани таму ви снема!
Со жал ја напоивте цветната држава моја
и царувам сега над сираци, вдовици кутри.
Чистете се! Лично јас самиот тргам на Круја:
тврдината нејна ми служи за срамови живи
и моите сништа од одамна в немир ги фрла.
Но, доста е веќе: не примаат градиве срамој;
ќе направам сешто што смртник да направи може
и Круја ќе биде уништена. Ако, пак умрам,ќе умрам задоволен врз урнатините нејни.
Штом царот ќе почне- ќе треба да заврши, зашто
народите царските дела ги следат со будност.
А вие, нечестивци, клетвата моја ја знаат добро:
се заклонав дека ќе пропадне оваа Круја,
бидејќи пред смртта, на постела, татко ми мене
ми предаде в солзи и престол, и омраза страшна.
Јас безумен!... На вас ги потпрев надежите мои,
а кај вас- ни траг од достонства машки!
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Државните узди внимателно еднаш ги кладов,
и откако меч ќе си опашам голем и широк,
по недела само пред Круја ќе пристигнам веќе,
та клетвата страшна на устата да ми се збидне
и сенката грижна на татко ми мирна да стане
што на сон ме гони и секогаш гушена в солзи.
Ќе тргнам јас лично и нападот сам ќе го водамда видам: ме мрази ли мене сèвласната судба,
и дал ја изгубиле машкоста чедата турски
од некогаш... Не, засрамете се војници мои!
Ни мене ме мрази сèвласната Судбина моќна,
ни, пак, ја изгубиле машкоста чедата турски
од некогаш, ами се плашат, гледајќи ги како
водачите нивни се плашат, безучесно стојат,
се кријат што поназад, избегнувајќи го злото’.
Тој рече и плукна врз целиот собор. А тие
замислени беа, намуртено молчеа сите,
бидејќи им рече сè од срце, тешко дишејќи.
А стариот Хасан- Карахасан гласот го снижи;
криејќи ја жалта, проговори смирено, тихо:
- ‘Ти, султане високопрестолен, потомок славен
на Фетаха, нека те чува севишниот алах
што тебе со среќа и слава те почестил многу,
на срцето твое ги исполнил желбите в милост...
Дозволи ми да ти ја изнесам пред тебе овде
вистината света, што како алахова светлост
над умните блеска и спасува народи кога
ја слушаат неа внимаелно царските уши.
Ме бараше мене поначесто среќниот Мурат
и мојата мисла не заврши никогаш лошо:
сончевата светлост гледајќи ја, остарев веќе.
И многу сум видел во животот, многу сум слушал,
ги истерав до крај и многуте крвави војни,
со триумф, со почит кон тронот и светата вера.
Ме победил само борбениот Скендербег еднаш.
Ти милозлив царе, те виде Исмаилов, чуј ме:
не сме биле ние победени ниту од стравот,
бидејќи сред маки, сред борба мнозинство падна,
борејќи се храбро за честа, за својата вера;
но тој што преживеа- белег на храброста носи:
крвавите рани, добиени в свирепа борба,
храбрејќи го братот, одејќи во опасност напред.
Ти не плукај на нас. Ни освојувачот Фетах
не пронајде средство да паднат крујанските ѕидој,
а водеше тогаш стоипедесет илјадна војска.
Наш султане светол, не се дава Круја со лесно:
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најхрабрите борци ги бранат ѕидиштата нејни,
доброволци кои ја следат крвавата борба;
и градите нивни во Круја се- бедеми градски!
И никогаш не се затворија тие во храмот,
во невреме труба штом к‘ екне, да молат со уплав:
(плашливите тоа го правеа само за Визант.)
А меѓу нив стои борбениот Скендербег силен,
‘господарот добар’ и ‘храбриот крујански борец’
(фалејќи го, така го нарече среќниот Мурат)
кој народот беше го сакал ко своите деца
и - лукавост долго изучувал, сојузник в борба!
Не тргнувај ти на карпестата Круја! Со тоа
ја величиш само на Скендербег славата и ти!
Зар не ќе е срамно господарот турски да прејде
толкав пат, и тоа за некаква ништожна карпа!
Многупати татко ти беше се каел што тргнал
тржествено, сам, да ја преземе Круја! Без грижи:
и твојата клетва исполнета од нас ќе биде.
Во погодно време напорите ќе ти се збиднат:
ти млад си, тој веќе остарува. Гледаш ли дека
го намрази страшно борбениот Скендербег силен
Венеција лична, тој град што сред морето плови?
Го замразил него и славниот господар српски...
Та, чекајте војна, и не ќе е далеку таа.
Пуштете го нека се заплетка и тој во примки
и нека ослабее поради честите војни.
Господару, тогаш ќе попушти полесно Круја.
А засега прати го којдае сатрап со војскаграниците нека ги чува, без борба да бара,
бидејќи за сега тој нема поголема предност:
непроодни шуми, Албанија, цела во ридје...
Кој таму ќе може да стапне в непогодно време?
А, секако, време ќе дојде одметникот страшен
жив трофеј во пленство, во твоите раце да падне.
Ил, можеби, ќе ни ја остави Круја по смртта
за тогаш да биде освоена лесно, бидејќи
тој нема да биде до крајот на животот жилав;
а белата старост започнува веќе да стега!...’
Се осмели, толку изговори мудриот старец
и веднашка ликот Азбиук разведрен стана,
ко смирена душа на патник неуморлив, којшто
згреаното тело и влажно од потта го сместил
под сенка, штом долг пат тој минал сред зоврено лето,
под правите зраци на Феба сред пладневни часој:
и седнат под врба со китнести листови густи,
на влажната трева, крај потокот бистар што шуми,
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- од запад го фали ефирниот ветрец што дувка.
а тој му го нуди на ветрот влакнестите гради,
отровната пот да испарее од него сосем.
На човекот млад му ги смирија мислите така
зборовите благи на старецот, побелен сиот,
и така на зборот острината нему му пројде.
И долго, и тихо тој молчеше седнат на тронот.
Беспрекорни беа старечките зборој, и нему
му падна зар тешко што навреде онолкав собор...
Му испрати поглед на целиот собор и тогаш
по име го викна Балабан, за да му рече:
- ‘Балабане, цвету на моите јунаци, сине!
Навистина верата ти ни ја прослави в борби
и еднашка грозно го понижи бујниот Скендер:
го доведе врзан, на колена, пред мене тука
неговиот сакан и силен војсководец Мојсеј.
(Со вештина таква не би можел друг да се фали!)
Но, победа тоа ли беше?... Ти одвај ја спаси
армијата своја, половина; другите браќа
во албански ридје ги најдоа своите гробој!...
Ти повторно појди со дваесет илјади луѓе
(а никогаш толку на Круја не испратив војска!)
и чувај ги таму границите наши, о синко,
бидејќи сум слушал- ги нападнал Скендербег збеснет
и моите земји: со плачкање стасал до Прилеп,
ми попленил многу и жени, и моми, и мажи
и џамии безброј обечестил каде што стасал!
Тој беснее, зашто го убив пратеникот негов
што дојде, носејќи за Мојсеј пригоден откуп.
Претходница силна ти пратив со голема војска,
а во неа беа хероите Хасан и Хуси
и самиот сатрап меѓу нив- големиот Синан.
Ти најди се со нив и чувај ја земјата моја
и прати му услов за мирот на душманот лично.
А ако, со фалби, тој не ќе го прифати него
- не влегувај в борба, чувај ми ја војската моја,
бидејќи во слухов ме пара на народот стонот
и сите се плашат, го сметаат неранлив него.
Ја изгубив веќе за победа надежта наша!’
А сатрапот тогаш на ова му рече: - ‘О, силен,
- исток и запад непобедлив царе во војна!
Светлотронен царе што Визант го освои в јуриш:
севишниот алах во борбите нека ти даде
со капа и шепа и почит, и слава, и среќа,
со наклонетост исполнувајќи ги желбите твои!
Не постои бедем на Круја што ќе се урне,
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ни неранлив човек е бујниот Скендербег в борба!
Водачите твоí за Албанија туѓинци беа
и сите до лани на Круја што ти си ги испратил
те чинат сал грижи, бидејќи во ридја и гори
заседите подли одметникот беше ги сокрил.
И затоа залуд борбените гинеа војски,
го разнесе гласот бунтовното албанско име,
затрепери секој, го нарече неранлив човек
и бегаа- ако не грмнала сè уште пушка!
Победата храброст ја носи, а бегството- стравот!
Но, знај: еднодушната мисла за побожен народ
е исто што зборот на бога; јас не думам дека
ја променил некој!... И уште од кревките нокти
албанската земја се врежала во мене, в спомен.
И како што овчар го познава стадото свое
и секоја овца по име ја вика- јас така
ги познавам добро албанските ридје и дланки,
сенчестите гори и тесните пештерску усти.
Би требало одметникот онолку лукав да биде
па измамен и јас со заседи подли да бидам!
Но, огромна војска ти, султане, мене ми даваш,
а никогаш толку на Круја не си пратил луѓе:
и срамота тешка е дваесетилјади борци
да чуваат само, да не примат воопшто борба!
Дозволи ми борба, мој султане моќен, да можам
на оној друговерен бој да му објавам тежок
и така на Круја непречено еднаш да тргнам.
А гордиот ако не прифати мир, што му нудишти ветувам: дури да изчезне месецот сосем,
во пепел ќе станат високите ѕидишта- бедем
и нема да има од Круја ни камен врз камен!
Но ако и оваа не го сторам- сведок е алах...
...ти фрли ме мртов во Босфорот студен, да бидам
без почести, така, на рибите подарок беден...’
Штом ова го слушна големиот Азбиук, весел
го извади молкум од прстот златестиот печат,
мајсторското дело, изработка чудна за секој:
се гледаше дека е сиот со скапоцен камен;
во рака го имал и пророкот Мухамед славен,
кој со него долго го печател фермантот огнен.
Од предците Фетах великиот беше го примил
во наследство знаков почитуван. Султанот него
го извади кога од тронот му пристапи гордо,
гледајќи го в очи Балабана, сатрапот силен,
и истиот печат го кладе на негова рака,
велејќи го таму, пред сите зачудени, ова:
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‘Во твојата рака го предадов светиот печат,
а со него- тронов и верата, мојата слава.
Бараното- твое е; сторено- сè што ќе сториш!
Заеднички дела и исти се мислите наши.
Ти господар биди; ќе зависи од тебе сега
дал народов спасен ќе биде или уништен сосем.
Ќе заминеш веднаш; и нека небесниот алах
под крилјата свои те земе, о премило чедо!
Па ако ги урнеш крујанските ѕидини силни
- во горниот алах, во пророкот, еве, се колнам:
над цела Албанија жезлото твое ќе бдее!
А јас, пак, на тронов ќе бидам најсреќен султан,
гледајќи ја Круја оградена бедем до бедем,
и сè дури дише на земјава Скендербег- душман!
Заминувај напред со бога, и земи ги веднаш
водачите, чеда на херои славни и кои
на верата наша се столбови онолку крепки
што овде ги доведов, потонат в трескави грижи.
Пријателот- старец ти со нив поведи ги таму
кој совет ќе даде за сè што ќе пројде и биде
за најдобро како да заврши оваа војна’
Решително Јакуп се исправи,- синот на татко
што загинал храбро во борба за светиот престол;
за тронот и тој би ја пролеал крвта35 ... И рече:
- ‘И јас ќе ги смешам со Скендербег рацеве мои,
сам гради во гради! А клетвата алах ја слуша.
О, алах-илалах: дај победа, или да умрам!’
Тој клетва си даде и сите восхитени беа.
Со радост во душа проговори Азбиук вака:
-‘На храбриот татко ти достојно колено си му
и секако среќен и пресреќен султан ќе бидам
сè додека вакви јас јунаци силни ќе имам!...
Но, напред со бога, и биди í вториот водач
на целава војска. А ако го победиш таму
(севишниот алах да дозволи онаква среќа!)
и погубиш оној непријател в свирепа борба
- во таткова сенка што на сон ми иде, се колнам:
најсреќниот човек ќе бидеш и зет мој за сестра36;
крај мене да седиш во новосоѕидани дворје!’
Тој рече, и веднаш го растури соборот тогаш;
по целата земја се разнесе заповед една:
да тргнат во војна дваесетте илјади борци,
отоманци, кои од Персија стасале ваму...’
35

Во оригиналот Јакуп директно објаснува „Јас син сум на татко што паднал во борба за честа на
тронот...За тронот и самиот својата крв ќе ја дадам“.
36
Прличев ја именува Фатиме.
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Зборуваше Емин, а смртното бледило мина
по образот бел на кралицата Дорика лична,
и којлине гостин го замрази дрскиот човек
- фалбаџија таков, што беше се заколнил таму
борбениот Скендербег сам да го убие в борба...
И посака секој да крстоса со него раце.
А најмногу рипна Црноевиќ, деспотот којшто
в Црна Гора познат беше ко железна рака;
па Топија Андреј, и пак добродушниот Марин,
а по нив и мошне познатиот Дукагин Павле...
Но молчеа двајца: од староста надвиен Комнен
и гневното момче, за походи секогаш жедно,
тој, Тануш, што беше од Скендербег настрана држан.
Но Скендебег рече:
- ‘Пријатели, вашата храброст
и смелоста силна ја знаат душманите ваши
и вашите блиски. И познато ми е, си спомнам,
за времето, кога се фрлавте за мене в пропаст.
Но утре ќе самне големото дело на бојот
и не ќе се најде без дело ни борец, ни водач
што нема да понесе оттука смелост и машкост.
Противникот наш е многуброен. Јас, пак, се плашам
- од силно убивање да не постанеме сите,
победата пред да ни упати насмевка среќна.
‘Преголема жетва- работници малку!’- се вели37,
На тројца се паѓа сал еден наш гради в гради.
Знам, нема без крв да се вратиме ние во Круја,
но молете бога тој во мене храброст да влее,
неуморни ние, а бедемот силен да биде!
Јас него го земам, неговата борба ја примам;
што сака тој нека е: дворјанин, орач ил овчар!...
тој, којшто во својата снага е сигурен толку!...
Благородник тој ќе е, штом не сум го видел в борба,
штом моќниот Азбиук него, од толкуте храбри,
го одбрал за свој зет, за сопруг на својата сестра!’
Тој тоа го рече. Но тогаш неговото чело
го облази мува ‘кратковида’ (мудрите така
ја викаат неа, а народот ‘коњска’ ја вика,
бидејќи во лето по коњите таа се мота).
Најверниот гласник на сите непознати случки
е таа, бидејќи на прокобни слетува птици.
Ја фати, и рече владеечкиот албански тогаш:
- ‘Неизбежна новост нè чека, пријатели мои,
дал добро ил лошо- сал едниот господ ќе знае!
37

Израз од Евангелието.
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Но Динко се забави многу при нашиот душман
и стравот е голем со кого што денес се плашам.
Но белким ко чадот во воздухот и тој ќе првне!
Погледувајте: знаков ми падна од левата страна...
Дал гневниот сатрап го отепал нашиот Динка...?!
И додека в уста последните зборови беа
- јуначниот Јаков на вратата застана, гласник
што беше ја следел од ‘Пие’38 Динковата судба,
од светиот бедем што така го нарекле в Круја.
Се стрчал во дворот да донесе злокобни вести.
Но, по скали штом се закачува, онде, во тремот,
се маѓепска душата како од глас на сирена
и тука, на прагот, стоејќи ко биста од мермер,
ја слушна од пејачот таа боженствена песна.
И долго напрегнато слушаше, жално плачејќи:
саканиот татко му загинал прв во Светиград,
и веста му летна од главата онојчас тука.
Но, откако добро го слушна Динковото име,
се приближи, солзи бришејќи од образи бледи,
и тогаш му рече на бујниот Скендербег силен:
- Господару, лоша е веста: ни загина Динка.
Го навреа на кол, ој тие муслимани клети,
а присутни беа десетина илјади луѓе.
Од бедемот ‘Пие’ ги слушнав неговите молби
со кои со маки ги молеше Турците клети
што побрзо да му го прекратат животот беден.
Не се најде никој од маките бар да го спаси,
ни сочуство некој за маките имаше страшни...’
Штом ова го слушна борбениот Скендербег, веднаш
се измени ликот и лицето промени боја:
се одрази крвта ко набабрен, надојден порој:
неговите жили ко преполни потоци беа.
Во погледот негов засветкаа небарем искри
и ликот ко вулкан се запали, одеднаш вивна.
Со ногата бесна тој трипати удри во подот
и тврдата зграда се затресе трипати тогаш.
А гостите, сите, возбудени станаа веднаш.
Исплашени, долу се собраа слугите мигум:
се чинеше дека е земјотрес пратен од бога
да закопа сè во урнатини, купишта пепел:
И трескотот таков, и потресот онолкав беше.
А одеднаш работ на Скендеребеговата уста
од горната страна се поду и почна да расте,
сè додека еднаш не распукна полниот меур
и, црна ко смола, се истури крвта што гргна,
38

Бедемот бил наречен така според папата Пие II, со кого што Скендербег бил во добри односи.
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боејќи ги долу, на подот, оревните даски.
Кралицата Дора го зеде убавото дете
што заплака силно на Скендербеговите скутој,
а кутриот Емин се исплаши многу, штом слушна
за злото што Динка го снашло во логорот нивни;
и пребледе сиот ко призрак што талка во ноќта.
Не чекаше жив да се врати по смртта на Динко,
и во себе вака си мислеше, потресен силно:
‘Пратеникот им е од Балабан убиен подло,
без почит кој едно пријателство старо, без почит
кон клетвата што им ја даде на моите кутри
родители, дека- ко зеница тој ќе ме чувал!
Последните мигој на животот еве ги веќе.
Не ме плаши смртта. Но ужасно мачен ќе бидам;
Неисплакан овде од никого има да умрам...’
Се тресеше Емин и ова му кружеше в душа.
А Скендербег тоа го разбра и вака му рече:
- ‘Ти спокоен биди; и нема што да ти се случи:
ти лебот го вкуси во куќава албанска чесна
и ничија рака не ќе падне на тебе овде.
А надвор од Круја те чека пророштво тебе
- судбината како што прорекла штом си се родил...
Но, врви со здравје и носи Балабану дарје,
да не бидат в грижа другарите твои и твојте...’
Штом Емин го слушна, тој возвишен слободно тогаш
и образот негов го натопи радосна солза.
На колено веднаш пред кралот благодарен падна
молејќи се врело:
- ‘Не терај ме, хероју мене
кај Балабан кој што ги измами сите со Динка!
Дозволи ми тука да останам, крај тебе блиску.
Ко своето дете ги сакаш ти твоите луѓе,
а робјето твои покрај тебе живеат среќно.
Ти сметај ме, кралу, за последен ништожен слуга...
Јас за тебе вера, родители жртвувам стари,
ја жртвувам денес и својата роднина мила.
Да, твојата вера е моја, и твојот бог- мој е,
пријатели исти и душманот ист ќе ни биде.
Дозволи ми само, од срцево за да те сакам,
- да не кренам рака на моите сакани браќа,
на мојте родители срам да им нанесам така
на бесните фурии животот да му го стемнат’.
Тој од срце рече и молеше така со солзи...
Го покрена мирно борбениот Скендербег него
и благо му рече:
- ‘Туѓинецу, овде, во Круја,
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многумина славни пратеници дошле, но никој
не излезе толку благороден, разумен толку.
Штом тебе ти годи да останеш крај мене близу.не те бркам, нека се збидне и оваа желба.
Ти биди ми другар, и остани род да ми бидеш,
и уживај како во таткова куќа. Јас нејќам
ти рака да кренеш на твоите сакани браќа...’
Штом ова го рече, тој седна на столот од којшто
се исправи преѓе. А тогаш Аријанит стана...
- ‘Ќе сакате нешто, о момчиња, јас да ви кажам,
што срцево мое би сакало вам да ви рече?...
- На душата доста задоволства, како што треба,
í дадовме ние, јадејќи, пиејќи до насит
и очаран- слухот се наслуша божевни песни
(задоволство нека им прават со векови тие
на нашите мили во висококатните дворје!).
Го затреа Динка, но не и неговата куќа.
Одмаздата страшна ќе биде изречена утре,
бидејќи ги мрази насилните дела и господ.
Верувајте, млади, справедливо ова го зборам:
доста беа овие крилати зборови сега
и доста се овие песни медоточни, зашто
Феб39 одамна зајде и настапи веќе и ноќта;
во слатките сништа ќе треба да паднеме веќе,
а сонот ги сили јуначките рамења, кога
нив болка ги чека Аресова...’
Старецот рече,
а младите веднаш послушнав, станаа сите
и Скендербег редум ги ракува своите гости,
им посака убавосонливи сништа и Зора,
та гостите потем во своите тргнаа спални,
а децата40 напред, држејќи запалени факели.
Добродушно богу молејќи се, легнаа тие
на веленца кои за соништата сами те мамат.
А Скендербег тогаш на Тануша тихо му рече:
- ‘За пријател, чедо, туѓинецов земи го сега,
почести го како што домашен човек се чести,
со почити, како открајвреме, спрема брат постар;
и никој да нема за Емина зборови груби!...’
Со насмевка тогаш убавиот Тануш му рече:
- ‘О, чествуван стрико! Ќе биде ти како што велиш!
Се радувам дека ти него го засака брзо;
го засакав и јас штом него го видов за првпат
и веднашка тој ми се стори и добар, и умен,
39
40

Феб- Сонцето: бог на светлината.
„Млади прислужници“.
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а за тебе збори со фалби и само со почит!’
Тој рече. И кога го испрати Емина в соба,
ја повика веднаш слугинката Џамана лична:
Еминови нозе да измие пред да си легне.
И Џамана дојде: млечнобели засука раце.
Го носеше ѓумот од сребро во легенот сребрен;
на десното рамо со штотуку испрана крпа.
И откако нозе му изми, го избриша таа,
им донесе потем две постели меки за спање,
за пријатни сништа. Па излезе сосема тихо.
И момците легнаа; безгрижно заспаа тие.
А Скендербег тогаш на катот се искачи горе,
придружуван тихо од тажната Дорика, која
во преград го стисна детенцето. Влегоа тие
во стајата шарена, дело на мајстори мудри,
во која и порано беа. Слугинката Текла
сребрениот свеќник го зеде со восочна свеќа
што прскаше тихо изобилна светлина силна;
а потем го кладе на светлиот мермерен оџак
и брзаше да им го намести брачниот кревет
и лулката детска леснолулна, шарена сета...
Се сврте кон исток борбениот Скендербег силен,
кон ѕидот на којшто си стоеше божјата мајка
крај кандлице мало што блескаше напред ко Ѕвезда,и рацете свои ги крена, молејќи се богу.
А кога со молба задоволи херојот душа,
тој заспа во спокој крај својата кралица лична,
крај лулката мала на нивното доенче лично.
На другата страна, во шаторот Турците беа...
А првата стража во ноќта се шеташе глуво;
и кога врз клепки им натежна слаткиот дремеж
- се јавија пред нив огромните прокобни знаци:
се разбесне луња и јачеше бучниот ветер
и без прекин згрме земјотресен подземен татнеж:
се залула земја, од темели таа се стресе
и гласно се чуја далечните јадрански браној;
а лајот на пците се втурна низ целиот логор,
со дивиот гракот на бувој што јачеа в ноќта.
Низ облакот страшен се појави месецот, крвав,
смрзнувачка светлост насекаде прскаше глуво.
А господ во ноќта одненадеж заблеска силно,
бидејќи во адот, низ хаос, во безбројни толпи,
ќе заминат утре благородни херојски души...
Се замрзна крвта од бледниот уплав што слета
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и никој за спање не помисли оваа вечер
пред молба да прати до алах на колена, в ужас!
А бог Филомидис, на ведрите денови гласник,
ја отвори ширум небесната источна порта
и низ неа една позлатена кочија пројде
што мракот го скина пред црвенопрстата Зора;
ги позлати таа вековните планински врвој
и леташе брзо со златноуздестите коњи
и, чиниш, брзајќи на натпревар некаков бурен...
Но, тој ден се случи да ужива в голема борба...
А војникот Резак во шаторот сатрапов влезе:
одејќи на прсти, Балабана од сон го крена,
викајќи го тихо. А сатрапот, намрштен сиот,
се исправи веднаш, бидејќи ја имаше ноќва
преспиено тешко, непријатни сништа сонејќи:
на очните капци не пристигна сладок сон ноќва;
многупати офна, вртејќи се в постела бурно,
со мислата- како ќе излезе борбата утре,
а без да се ѓибне лизгавата војничка храброст
при многуте чуда појавени пред нив од бога...
-‘Но, зошто ме будиш ти, курвинско чедо, од сонот
во глуваво доба, во густиов мрак?’- тој го праша.
- ‘Господару’, - нему преплашено Резак му рече:‘ни глува е доба, ни легнала густата мрака...
Проѕирната зора распрснала светлина бела
и, одамна буден, се грижам јас за тебе сега,
бидејќи ми рече во зорите пак да те скорнам.
И Каплана веќе за борба го оседлав рано’.
Тој тогаш на влезот го рашири кожното крило
и пријатна светлост во шаторот навлезе мигум,
сенејќи ги трите запалени свеќници тука.
Пред влезот се покажа коњот што отседлан беше.
А Балабан, кога ја виде светлината силна,
се зачуди, викна:
- ‘Разбуди го трубачот брзо,
да затруби ведаш за ставање утрински знаци!’
Се поклони Резак, од шаторот излезе брзо
и само трчајќи го разбуди трубачот од сон
кој задишен пројде низ логорот таму и ваму
и затруби громко за ставање утрински знаци.
И ене, со врева стануваа борците в групи,
миејќи се лице и раце, а потоа нозе...
За молитва сите на колена паднаа топло.
А сатрапот тогаш го облече сјајното руво,
големиот кафтан, полнозлатен, црвен. А потем
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тој здолниште навре и врз него шалвари долги;
па сандали кожни, обоени црвено, обу.
Го опаша кожниот, навезан појас со злато
во чиишто дипли огнебојни пиштоли кладе,
чифт пиштоли... На глава- фесот го кладе, што сиот
изнаметан беше со чалма врз којашто златен
се ресеше пискул, ко чествуван симбол на власта
што султанот нему за храброст со чест му го дарил,
бидејќи се качил врз бедемот урнат на Визант.
И, откако сиот го наружа врз себе накит,
се качи на коњот со подвижност лесна, и јурна,
минејќи низ редот со блесното, радосно лице,
фалејќи, храбрејќи и храбри и плашливи борци.
А најпрв од сите ги чу отоманските труби
Аријанит којшто во постела сè ушпте беше
и онака буден ги размота грижите в душа:
да н’ излезе нешто ненадејно сметката лоша
в отворена борба со толку безбожници бројни...
И младешки скокна од меката постела своја,
се облече брзо и тргна од спална во спална,
будејќи го од сон водачите албански кои
ги викна по име ил лесно со нога ги клоцна:
- ‘Еј, разумни луѓе! Што саноќ почивате вие?
Низ маките вие ќе треба да јурнете први
и последни вие од маките барајте почин,
да бидете пример за тие што во борби и грижи
ги доверил господ под вашата команда вешта!
Не слушате дека се ори душманска труба?
Не нè канат тие на оро, на барање или
во борба зад стени ил дебелолистести дрвја;
а напротив: тие во широко поле нè канат,
без измама, кај што јунаштвото победи дели.
Ти, Марине храбар, кон војската побрзај наша
и води ја веднаш на молитва, каде што сите,
заеднички, раце кон бога ќе кренеме ние!...’
Послушаа сите. А потоа старецот појде,
се качи, ко момче, по тврдите оревни скали
и полека влезе кај Скендербег, зета си сакан.
Го виде да ’рка, ко тогаш, во времиња мирни.
А крај него, грижна, кралицата Дорика: срна
исплашена. Стана, а лицето ал í се стори,
ко јаболко зрело, штом татка си таа го виде;
- ‘Ти, јунаку, стани! Светлината пладне ќе гласи,
а сатрапот Балабан не е сонољубив толку:
ја построил, гледај!- со труби армијата своја’.
Се исправи, стана борбениот Скендербег. Рече:
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- ‘Да, тесте, ти прав си! Но, сè уште, еве, се чудам
како може тоа да биде, ко соништа ноќва;
и зората веќе се појави... Грижа ме мачи:
та Балабан може за страшливци нас да нè смета!
Но, појди при Марин, ти старче неуморлив; речи
што побрзо војската нека ја разбуди, среди!’
А старецот тогаш му рече, со призвук на гордост:
- ‘Го свршив јас тоа; ти брзо облечи се сега!’
И јунакот стана, го облече своето руво,
примајќи го редум од личната кралица Дора:
кошулата првин со златнојазолниот појас
(човечкото око не можеше платно да види
- сè везено злато!) А таму, од левата страна,
под ризата, кај што животното жариште беше
и биеше врело, без престан, источникот- срце,
- го закачи крстот што беше и голем, и златен,
од папата дарот, на Турците душманот голем,
‘Големиот Пие’ што Клио го нарекле Втори,
првенецот римски, од Скендербег чествуван толку:
во икона виден материја, Христова лика!
(Тој крст ги отапувал оние куршуми бројни!:
со голема привлечна сила ги лепеше така,
од гибелна смрт го сопасуваше Скендера храбар!)
А потоа потури навре; а и тие беа
со златести нишки, при глезните сосема тесни;
и сандали обу од говедска штавена кожа;
и појас од кожа, но прошарен сиот од злато
ко штитник од зрна на шупливи огнени цевки...
А подли огнебојни оружја Скендербег мразел...
И затоа немаше в појас огнобоен пиштол.
Го прерами мечот, тој ‘турчиноубиствен’ предмет,
но чијашто слава разнесена беше по светот,
сред толпите влеваше ужас во бојот и беше
го наполнил адот со безбожни, неверни руши!...
На крајот го кладе врз главата шлемот што беше
од железо сиот, но порабен вешто со кожа:
од цар Фердинанда за подарок него го доби
со многуте други испратени дарови скапи,
широкоуличните и многунаселени градој
Траниана, Сипунт и градот на Светиот Јован.41
На херојот тогаш за внуците тој му го дарил,
за награда, кога преку море него го викнал
и Келтите срчни в Италија беше ги сразил,
што водени биле од херојот Пикинин умен.
Ги победи двојно: в Нокера42 и еднаш во Бари;
41
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го зацврстил така царевиот разнишан престол,
а царот за тоа врз главата му шлемов го кладе.
На врвот од шлемот се вееше перо од чапла,
стар чествуван симбол на бујниот Скендербег силен...
А кога го кладе оружјето врз себе, тогаш
од небото згрме големиот, страшниот господ:
му укажа почит на воинот свој, цвет на херојте.
На Дорика тогаш и капнаа топлите солзи,
по образи нејзе и течеа тие, но таа
ги запре штом капнаа... Скендербег тогаш í рече:43
- ‘Не плачи ми, верна, и дури те имам јас тебе
и синчево наше- не грижи се за мене ништо.
Во право сум, чинам; во луѓево верувам свои
и затоа веќе сум готов да летнам во борба...
Дај сина да видам и душа да утешам своја!...’
Ги прегрна... Потем ко Арес од собата летна;
по скалите слезе, та небарем имаше крилја.
Ги најде во собор водачите. Заедно сите
го чекаа него, оружани. Тогаш им рече:
- ‘Пријатели, среќа пожелувам денес на сите!’
На благиов поздрав му дадоа одговор тие:
- ‘И многу ти години, хероју, среќни, од бога!’
А Андреј од Топија тогаш се замеша, рече:
- ‘За Турците страшен ден ова ќе биде, и тажен:
јас грмежот божји го слушнав,- тој ужасен беше;
а небово, гледам, е јасно, без ни еден облак!
Но таков знак видов и друг пат: сред борбата тешка
со пашата Али, тој водеше варварски облак
на број четириесет илјади калени души...
Ги избивме сите до нога, ко стадо овци;
се покри со мртовци, засмрдеа земјава наша
од мртвите трупој врз кои се спуштија орли
што слетаа дури од Ганг по повратната пљачка.
И дури до Јадран подарокот нивни се чуствувал
и не еден морнар се чудел на миризба лоша
штом некаде в зори ќе повевнел источен ветер!...
И ни една душа од тие илјадници луѓе
не се спаси тогаш, да најави Мурату пораз:
а заспаа сите во вечните ужасни сништа...’
На ова му рече борбениот Скендербег тогаш:
- ‘Со лаврики стари не гордеј се, Топија брате.
Решителен час е, иднината не ни се знае,
42
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а може да пламне и високотрониот господ,
бидејќи за потсмев му служи човечката сила.
Остави го молкум минатото, сето што пројде.победите наши се дело на божјата помош.
А оваа борба, мој Топија, не е ко сите:
истреблива таа, и поостра, има да биде.
Командата турска ја презеле разумни луѓе,
а никогаш такви не испратил султанот на нас.
Со измама ил со заседа не ќе ги скршиш,
а само со смелост, со молитва, машкост и сила.
Молете го бога, за молитва кренете раце,
да прати од горе за своите народи сила...
Јас секаква надеж му оставив сега на бога,
бидејќи со подлост започнуваа Турците први
штом нашиот Динка го убија сосема невин!’
Тој рече и тргна. Го следеа другите сите
и слегоа брзо по мазните мермерни скали.
Со чекори долги за молитваа стигнаа тие
и видоа како ги строи војниците Марин.
А седиот Давид, тој свештеник омилен богу,
со одежда златна од црквата излезе надвор.
Од обете страни го следеа двајца со свеќи...
Во рацете свои го држеше крстот, и книга
што веднаш ги кладе на божиот пресветол престол.
А потоа клекна борбениот Скендербег долу
и по него брзо и сите владеачи други
со целата војска: пешадија, коњица која
крај коњите беше- и сите гологлави смирно...
Со погледот кренат честивиот свештеник викна
со молба кон бога; го отвори скромното срце
и, чиниш, во тага неѓибната мома се моли.
А тогаш со трпки се наежи целиот народ.
Кон господа голем ги кренаа своите души...
Свеченоста сврши. И тогаш за благослов попот
го поткрепи крстот, тој народспасителен симбол.
И бујниот водач на Сахина црногрив скокна,
а по него сите владеачки јавнаа коњи
и налево-надесно в галоп го строеја редот.
Борбениот водач го фрли првобитниот поглед:
божествена машкост тој виде на нивните лица
што врежана беше ко печат; и тогаш им рече:
- ‘На вашите лица го гледам јас божиот занес,
над вашите глави победата лета, о чеда,
по сто души душмани секој ќе протера од вас.
А може да биде Велзевул посрамен, макар
на нас да ги испрати адските демони свои.
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Од вишното небо сте примиле сила, о чеда,
па, иако бројно варварите двапати појќе,
за победа, мислам, ве има и премногу овде,
и помалку доста ќе бидат... Па затоа сега
штом јас ќе го посочам некого од вас во часот
- ќе остане сам тој, со своите луѓе- се знае,
што нема да биде во борбата учесник денес...’
И тогаш по име го викна Црнојевиќ. Рече:
- ‘Те предлагам тебе, благороден Стефане, којшто
на одличен начин со водач и бедем на Круја.
Опасности многу поминаа твоите луѓе
и безбројни рани, бранејќи ја со мене Круја.
Ти, хероју, денес ќе бидеш со своите луѓе
набљудувач само и нема да стапиш во борба:
да не речат дека со бројност на сабјите ние
победивме денес, а не и со божјата помош...’
Миловидно рече; но тоа го растажи веднаш
‘тургофагот’ Стефан... И кренаа голема врева
неговите луѓе, црногорски борбени чеда
што нејќеа почивка додека други се борат,
мафтајќи со оружје, сите за борба викајќи...
Се заврте кон нив со насмевка Скендербег; рече:
- ‘Без возбуда! Сега, о херои, желни за војна,
од срце ве примам за земете учество в борба
и не ќе ве држам јас настрана од неа, кога
се противи тоа вашата, другари, волја!
Јас справедлив сакам да бидам кон секого денес:
во тоа колено што борба од ѕидот ќе гледа,
ќе бидат сè стари, заслужена почивка, борци,
бидејќи за богољубивите јунаци срам е
да тргнат до еден на душманот неверен денес!’
Кон старците тогаш се заврте Скендербег веднаш:
- ‘Колоната прва на бедемот нека се качи
од каде што има да гледаат што ќе се случи!’
Послушаа тие и стројот се лулна без врева:
две илјади души кон бедемот тргнаа тихо,
белокоси, стари, по опитни војници чесни
што слично ко деца го слушаа покорно гласов.
Борбениот водач го бодна игривиот Сахин,
тој црногрив ждребец,- се провикна: ‘Напред, о деца!’
И целата војска го извика бојниот повик,
следејќи го него со борбена песна во маршот;
а потоа јурна колоната коњица моќна
низ тешката порта излеана цела од бакар
и песната летна во штириот воздух; а тие,
на бедемот горе, со извик ги храбреа боен
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и желни за борба... Пред ваквата борбена врева
им помина ужас на Турците, бледни од уплав.
Но храброст им влеа големиот Балабан нивни
и дрскиот Јакуп, на Џеладин првото чедо,
што јаваа вешто низ луѓето таму и ваму.44
А дрскиот Јакуп, во својата уверен снага,
и горделив- тргна пред стројот од туѓинци силни.
Тој, храбриот јавач, јавајќи на персиски коњи,
го пцуеше дрско борбениот Скендербег мирен:
- ‘Отпаднику гаден, ти пес неблагодарен, ела
да пробаме сили во борба плеторака сега!
Во пеколот двајцата или од двајцата еден
ќе слезе да остави бел свет во адското царство’.
Истрпнаа сите од таа решителност дрска,
а турските срца заиграа немирно в гради
и старите борци го жалаа лудото момче:
- Зар лошиот демон, несреќнику, разум ти зеде?
Ја бараш ли смртта? Ја мразиш Фебовата светлост?
Та смртта и таму, зад првите редови иде...
Со пцостите запри и не предизвукувај херој
што в ниедна борба до денеска не паднал ранет
и којшто од други и посилни не сетил уплав!’
Се носеа малкум шепотите вакви, а Скендер
рамнодушен беше; игривиот Сахан го бодна
и до него стаса ко Арес, што убива мажи,
држејќи го мечот, на стар мајстор прекрасно дело,
во негова дланка смртоносен, нескршлив, тежок.
Обајцата тогаш ги кренаа тешките мечој,
се судрија страшно, гледајќи со ужасен поглед.
А обете војски пред глетката внатрешни беа.
Се раздаде шепот што сегде се носеше волно.
Во погоден момент му блесна на Скендербег мисла
дал оваа борба да продолжи, или, пак, треба
со првиот удар момченцето дрско да умре?...
Штом размисли- веднаш се реши со првиот удар
на момчето смрт да му дарува грозно, бидејќи
минуваше време и бараше од него тоа
пред безножен Турчин да покаже десница силна...
Беснејќи, се втурна кон Скендербег смелиот Јакуп
и врвот на мечот го испружи одеднаш напред
кон главата точно на бујниот Скендербег којшто
во мигот се сети што намера имаше Јакуп:
44
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се одбрани кратко, а потоа мечот се крена
и младиот човек го удри прекупола мигум
та мечот му грозен го подели попречно веднаш
и телото падна ко стебло од гигантско дрво.
а личното лице се измеша жално со правта.
Но десната рака го стегаше сè уште мечот,
а левата цврсто ја држеше коњската узда...
Искрвавен, коњот личноимен остана мирен
и ’ржеше само, а крв му се цедеше низ грб...
На седлото, горе, останаа, крвој цедејќи,
утробата грозна и нозете силни на Јакуп.
Од глетката страшна се згрозија околу сите
и сожалбен шепот низ луѓето помина тогаш
ко ехо на матни и пенливи бранови морски
што патник ги слуша оддалеку, негде на патот.
Ја прережа бол сатраповата немирна душа
и сличен на молња тој коњот го подбуцна остро,
со мисла да стапи во двобој со Скендербег лично.
Но него го запред Карахасан, старецот мудар,
со зборови слатки:
- ‘Ти не оди, чедо ле мило!
Без живот е Јакуп, а овие луѓе сал тебе
те слушаат мирно, и надеж султанова ти си.
Зар двобој ќе бараш од човекот којшто се бори
со оној што син е на прости родители бедни?
Ќе дозволиш зарем да папсаме без тебе духом
ко кораб во бура без кормило в бранови морски?’
Тој рече и коњот за уздада веднаш го фати:
од првиот редој го врати Балабан назад
кој мирно, ко дете, го следеше мудриот старец.
Се провикна тогаш борбениот Скендербег страшен:
- ‘Следете ме вие, о албански чеда!’- и повик
се раздаде боен од илјада албански грла.
За првпат, и заден, испразнети пушките беа,
а потоа сите ги фрлија наземи веднаш
и борците смели извадија мечови тешки,
во нездржлив јуриш кон непријателски редој.
Се судрија в хаос и човек на човека, гневно,
а трубите тојчас затрубија воени песни.
Водачите нивни ги храбреа борците свои
со викови ѕвонки, а коњите ’ржеа бесно
- животните верни и другари в претешка мака.
Во таквата врева не параа ничии уши
стенкањата тешки и глувиот претсмртен кркор:
пеколниот татнеж се крена во чистиот воздух.
О, Музо на епов и враг на заборавот страшен:
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потсети ме мене на оние големи дела
од борците славни што колеа, заклани беа!
Крај сликата грозна на борбата створи ме мене
покажи ми какви сè ликови покажа смртта!
Не познавам смртник што може да г’ опише тоа,
па макар да биде и стоуст, со железни гради.
Но, откако смелост завладеа в мисли и в тело,
борбениот херој на средина удри во стројот
исламски. Таму среде редови одлични, бројни
тој јурна, мислејќи во првите борбени редој
да удри на ѕверот и човекоубиец моќен
и така во бојот задоволство тој да му даде
на мечот што беше за крвта сатрапова жеден.
А Турците, кога го видов Скендербег гневен
кој убиствен беше ко Арес, со мечот во рака
од кого што крвта се цедеше свежа на сегдеги погоди в срце и оган им распламти мисли!
Го отепа првин бестрашниот одличен Сефин,
војсководец којшто ја разви полојната војска:
го закачи мечот сред веѓите, мозокот прсна...
А потоа дојде на редот и смелиот Сејдин
на кого што мечот му пројде низ левата цицка,
а врвот си најде под плешките сигурен излез.
Го измолкна веднаш борбениот Скендербег мечот
и Сејдин во падот со челото наземи тресна!
Но гордиот Исаак, а потем на силниот Шеќир
со остриот меч им ја прекрати борбата желна:
на првиот глава, на другиот рака му сметна,
до рамото горе ја пресече десната така!
И Хусеин, брат му на великодушниот Ахмед,
кој некогаш, поход водејќи, се качил до Круја
со својата војска, дванаесет илјади луѓе;
во крвава борба се удрил со Скендербег тогаш
и мнозина луѓе тој изгубил во неа така
од Скендербег којшто многумина му пленил;
во истото време за откуп на робјето-Турци
тој задржал десет султанови товарни маски
што лесно се движат по секакви ридја и кои
товарени биле со каковне скапоцен товар!...
А сега, ко север кој дожливи облаци кине
што југот го понел од јужната страна на светот
и беше го покрил бескрајното небо со превез
- ги натера така во бегство родовите густи,
косејќи сè живо што прати судбината клета
пред тешката рака на бујниот Скендербег гневен.
За кратко ги разби колоните турски на сегде,
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големиот простор со трупови беше го покрил,
но никаде јунак не го најде сатрапот баран...
На обете страни тој заврте поглед, каскајќи,
да провери дали не настрада војската негде;
и родосен стана штом погледот негов го виде
‘туркофагот’ Стефан и Андрија Топија, кои
со крвави раце и заедно, едно крај друго,
изгледаа страшно сред борците: дабје сред шума,
со своите луѓе, борејќи се истрајно до крај
и духот кај своите распалувајќи го луѓе.
А познати беа обајцата херои: еден
со погледот огнен, со својата пламена лика,
го плашеше смртно, го срамеше горчливо врагот,
со потсмев кон тие што паѓаа викаше дрско.
А деспотот Стефан- сред страшно опасности мирен,
сред борбата здивна, ене го, насмевка најде,
ѓо љубовник којшто се смешка на свадбена радост
штом погледот ќе í го сретне на својата мила.
Насекаде крај нив- распламтела здивена борба;
на левото крило од каде што Дукагин Павле
номадското племе го храбреше бодро за борба,
со збор и со дела,- победата сè уште беше
неизвесна, зашто Турците имаа многу
коњаници смели врз нивните атови горди:
сè јавачи храбри на коњи со забрекнати вратој
и јунаци кои ненаситни беа на војна.
Почуствува тогаш борбениот Скендербег дека
на десното крило, што Комнен го водеше в борба,
се збира и расте коњицата вешта во војна:
а одлична, бројна персиска коњица беше!
И одеднаш- страшен мажетина исука анџар,
сакајќи на старецот смрт да му подари тука.
Од оваа глетка се исплаши Скендербег многу:
го исплаши мисла: ќе настрада кутриот старец
та горчлива тага ќе летне на Дорината душа,
и жалост ќе има по домот акустичен нивни.
Го бодна тој коњот, пенливиот црногрив Сахин,
и јурна ко луња сред борците, мегданци стари.
А старецот здивна штом крај себе кралот го виде
и викна:
- ‘О чедо, помогни ми побрзо ваму:
ужасниот јунак ја потисна мојата старост!’
В миг пред него смело борбениот Скендеребег стаса
и презирлив поглед кон својот непријател фрли
што беше се решил да удри на немоќен старец.
Ги кренаа тие обајцата своите мечој
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и Сахина тогаш противникот го удри,
сред белиот нишан што блескаше чудно врз чело
и ликот на коњот го правеше посветол, чинишко полумесец којшто осветлува полноќна мрака;
го удри, бидејќи се исправи гордиот Сахин
и вратот го свитка ко натегнат лак, штом ја сети
опасноста која го демнеше милиот јавач.
На местото кај што противникот мавна со мечот
крв избликна црна што веднаш ја извалка тука
козината бела на светлото место од знакот.
А херојот него го удри по главата, среде,
на местото кај што близначките сраснале коски
со запците цврсти, тој вез на природата моќна
што народот беше го нарекол ‘Судбинско писмо’...
И, меса сечејќи со коски што прскаа ситно,
се задржа мечот брзосмртен над гради точно
и главата папса на две располутени дела
што виснаа грозно на двете раменици силни.
А кога од коњот се стркала кутриот борец,
тој- иако мртов- изгледаше голем и убав,
коњичкиот водач што дошол од Персија ваму,
а Ќаби се викал... Го остави Скендербег него
и- дури да здивне- го кутна Сермета брзо,
пуштајќи го мечот под десната јуначка града.
И Јусуфа личен го тресна зад увото точно
со тешкиот удар на мечот што излезе надвор
од другата страна, над десното спротивно уво.
И гордиот Керим, и Нуредин женствено-нежен,
големиот Емир кој џиновски развиен беше...
И како што река од порој надојдена, бујна,
со дождови силни ја нахрани небото мигум
та бранови матни од планини високи вала
(што, како со венци, на брегот му служат за украс)
и зелени ниви, и стада многузвучни носи,
плашејќи ги сегде селаните-овчари кутри,
го гнаси со тиња и гостољубивото море,и Скендербег така средината турска ја проби,
сечејќи ги смртно водачите вешти, што беа
во првите редој и пред него...Другите веќе
отстапија бледи, исплашени, без да се сретнат,
со чела што беа од потта облеани ладна.
Персиските редој ги принуди гневно на бегство
и мачната борба ја среди тој овојпат вешто,
влевајќи им смелост на своите борбени луѓе.
Се охрабри тогаш и стариот искусен Комнен,
се втурна тој напред и Хасан веднаш го уби,
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а врвот на мечот го прободе целото грло
што ‘Адамов орев’ го викаа оние луѓе
на музите блиски... Тој падна и тој час со крвта
од раната негова излезе душата грешна
со одвратен кркор. Се бореше старецот така.
А истрајни беа во бојот и едни и други:
сред ужасна врева се бодеа едни со други,
а борбата крвава страшно се разбесна сегде.
Се најдоа долу многубројни скршени мечот
и бојното поле го покрија мнозина мртви:
полегнале на грб, помешачки трупови турски
и албански, кои ја гризаат земјата, чиниш...
Малубројни беа и крвта ја лееја своја
Албанците, само што помалку паѓаа тие,
бидејќи на вештини бојни ги учеше Скендербег сите,
а телата нивни низ маки ги јакнеше тогаш,
и божја љубов кон родната земја им влеал...
Противникот нивни се помери плеплашен, бледен,
гледајќи го како борбениот Скендербег лета
со жестокост нова, ко Арес, низ борбена болка.
Со првиот судир огнените оружја веќе
зативнаа. Сите извадија мечови остри
и така во бојот пристапија храбро, барајќи
да загинат или да однесат победа светла.
Штом догледа дека борбениот Скендербег мина,
се исправи напред и без да се двоуми многу
со огнена лика се извика Балабан:- ‘Напред!
Кон победа храбро, благородни синови турски!’
Тој викна и Гога го уби со тешката рака:
на левата страна од темето помина брзо
и длабоко внатре го промеша мозокот негов
отровната вршка на мечот... А потем и Насто
го прекрати бојот, бидејќи го удри по лактот,
по зглобот што цврсто го врзува надлактот дебел
со подлактот ковчест... И лошо му падна на Насто
та започна диво да вика од предните редој
сè додека крвта не истече наземи сетасе испружи на грб и заденпат издивна, беден.
А по него падна и Симон, а по него- Коте
и храбриот Кицо и Тиро, големиот Тиро...
Та небарем в трло, штом овчарот во него не е,
прескокнува волкот сред стадото, гладен за месо,
го дави и кине, и ужива капен во крвтаби рекол: ко волкот големиот Балабан бесен,
личејќи на оган, ги нишна албанските редој
во отсуство кратко на Скендербег. Распламтен така
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од другата страна дувајќи неизгаслив огансе бореше Синан, тој свиреп и огорчен сатрап.
Кој прв, а кој последен падна од сатрапов свиреп?...
Го отепа првин Василија; мечот го слизна
под градите точно, во белите дробови нежни,
што воздухот нечист го чистат и крвта ја менат;
(од тоа на душата најбрзо крајот í иде)
И лавовски рикна, помешачки Васил се слизна...
Го прободе мечот и силниот Теофил потем,
над горната усна, во длапката точно под носот:
ја оддели мигум вилицата горна, и влезе
во грлото... Тогаш тој падна, а очите негови светли
изгаснаа в мрака... А потоа падна и Саво,
по слепочник удрен со тапата страна на мечот;избезумен падна и застенка немоќно, болно,
што не стаса, бедем, во заштита рака да крене.
Тој, ослепен, бесно ја гризеше земјата само...
И Филип, и Јаким, и Пано, и Димо, и Ламбе
ги отепа Синан- крволочен Арес, кој викна:
- ‘Изгинете, омразени глави, ој полноќни борци!
Триж милата сенка на брат ми смирете ја вие!’
Се развика бесен: не знаеше дека во Круја
живееше уште борбениот Хасанбег, брат му.
Но огнот на бесот распламтено гореше вивнат,
и личеше Синан на планински лав кој ги сретнал
во царството свое, во шумата, дрските ловци
што милото лавче го грабнало: личеше Синан
на лавот што рика, кинејќи го кога ќе стигне...
Но, раскажи, Музо, кој најхрабар јунак се најде
да застане против тој свиреп и огорчен Синан?
- Јапигискиот водач тој беше: од Топија Андреј,
кој блиску се најде, стоејќи од Синана спроти.
Штом овој ги виде големите чуда на Синан,
со викови горди се нафрли на него остро:
- ‘Приближи се, куче, да отидеш овојпат и ти
при своите блиски, толкумина одвратни браќа
што тешкава рака на Топија Андреј ги скроти.
Жив не ќе те спаси ни вашиот Мухамед глупак,
од мојата рака ќе изчезне светлоста твоја;
низ тартарска порта ќе поминеш денеска и ти!’
О, Топија, крајот на животот твој беше тука,
бидејќи на Синан му беа вкрварени обете раце
и не разбра ништо што Андреј од Топија рече:
- го препозна само неговите зборови дрски.
Со клањето запре, се заврти кон него брзо:
застанаа еден пред другиот лице со лице
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и свирепо тие размавтаа мечови тешки:
Се запати мечот кон човекоубиецот Синан:
неверникот влево се наведе, брзо ко мисла,
та мечот во летот го пресече десното уво,
а крвови црни потекоа како од извор...
Но начека Синан и мечот се спушти кон Андреј:
го погоди в папок, ја смеша утробата цела,
и Топија падна од коњот ко висока ела
и Албанци многу во грижи тој овојпат фрли...
Но Синана, ранет, не го скроти мечот од Андреј,
а напротив: уште го здиве неговата рана
и повторно летна, за убиство раздразнет само;
беснееше, бесен, ко оган што бесни сред шума,
најотпрвин малку, та чиниш разгорува само
да згрее од студот овде-онде замрзнат овчар;
но, кога од горе ќе подувне случајно ветер
- незгасливо тогаш вивнуваат безбројни дрвја...
... Беснееше така и Синан, од Андреј ранет...
А бујниот Скендербег, откако бојот го среди
на десното крило во оваа нерамна борба
- тој викна и храброст им влеа на луѓето тука:
- ‘Застанете цврсто, борете се, коњици мои!
Ве напуштам сега без волја, бидејќи им требам
на оние таму, што треба да издржат до крај!’
Тој рече: и летна молњевито херојот долу
кај тие колони во кои владееше див бој.
А кога се сети големиот Балабан како
ко луња ги гони борбениот Скендербег страшен
- со клањето запред и отстапи пред него молкум,
држејќи се само за зборот беспрекорен старчев.
По име го викна огромниот Халил тогаш
и Балабан нему пред мнозина вака му рече:
- ‘О, Халиле, чедо! Од сиве што дојдовме овде
под Круја, те имаме најсилен тебе.
Со неславен живот ти живееш- дијамант в тиња!
И кој слушнал дека ти дишеш од синиот воздух?
Зошто ти е живот штом в неволја живееш само,
а таков си борец, што ниеден не ти е рамен!
Покажи ја веќе од бога примената храброст
и бесниот ѓаур уништи го некако денес,
а ние во јуриш постојано на помош ќе сме.
О јунаку, напред, ти покажи машкост и сила!...
А алахот голем за сведок го земам: ќе бидеш
ти господар моќен на градот со сокаци ширни,
и среќен, и богат во слава ќе живееш вечно!’
Му рече, и чуствува кај човеков возбуди силни.

69
Но радоста своја ја прекрати Халил, и крајот
на прстите свои до земјата тојчас ги допре,
а потем ги допре до устата... Застана малку,
се замисли, зашто- преземаше големо дело...
А Скендербег летна, дишејќи распламтеност дива
штом догледа како му избега Балабан срамно.
И усни гризејќи, се спушти незапирлив, дивен,
сечејќи со мечот неброено мнозина борци,
водејќи го Сахин во толпите бројни и силни;
а безумност црна ги вковала нивните души.
И немаше отпор. Без престан в агонија луѓе
со ужасен кркор пред Скендербег паѓаа бедно,
а целата земја ја облеа крвава река.
Не го смири стонот на тие што паѓаа, кутри,
а само го вивна неговиот разгневен пламен:
по вторпат ја згази колоната турска што одвај
ја среди пред малку здишениот Балабан страшен:
го отвори патот и викна од некриен занес
штом осети дека тој убиец пред него стои.
И подрипна в занес на коњот со крваво чело
и трипати, гневен, го шибна пенливиот Сахин
во ребрата тврди црнокосмати- само со желба
на Балабан крвта д г’ измие, нескршлив, мечот.
Но одеднаш мисла во главата негова блесна:
да не стегнат обрач неверните околу него
та целата војска да истрпне в уплав, штом него
од очите свои ќе го изгуби водачот сакан.
Работата своја, пак, не ја заборави Халил.
(Во ушите уште на сатрапот зборот му јачел.)
И, додека малку се замисли Скендербег дали
да подели мегдан со толкуомразениот човек
ил подели крајот на борбата да í го видизад првите редој, бегајќи од секаков поглед,
се затаи Халил и подмолно погледна напред;
и како што мачка во заседа лукаво чека
под старата среа, демнејќи леснокрилно врапче,
- во заседа така и Халил го демнеше него
во погоден момент да нападне подмолно, смртно.
Низ своите мисли решенија пресметна многу:
дал треба со мечот изненадно в напад да летне
ил некаква мамка на Скендербег тој да му скрои:
‘Но на него ако со мечов се се нафрлам сега,
тој нералив човек би можел да м’ убие денес
ко други што уби; а пушкава залуд ја носам,
бескорисно, сета расклапана. Сега се колнам:
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во оган јас неа без жал ќе ја фрлам, да вивне:
- седумпати залуд го повлеков чкрапецот денес,
но гласот не го чув и не видов пламен искра!
Но, зошто ли господ ми подарил толкаво тело
штом мојата надеж ја гледам во мазново средство,
в омразнава пушка од железо, сета во ’рѓа?!
Ти крепи се сега, о срце, и прибери храброст:
јас живот во раскош ил слава по смртта ќе земам?’
Го помисли ова: вродената храброст ја ѓибна...
И, како што нерезот чека, испрегладнет, жртва,
и силните заби ги остри на неплоден каменво часот штом тргне на колеж со другитев Турци
и за узда коњот го притегне Скендеребег,- тогаш
на Балабан Халил му мавна и знакот го даде,
да може и овој да биде на делото сведок.
И кога го прими потврдниот одговор негопредрскиот Халил се спушти, со целата снага,
и исто ко стрела се вовре под гордиот Сахин:
во железни дланки ја стегна неговата нога.
На задните нозе се исправи црниот гривец,
сакајќи со тоа на предната десница своја
да г’ исфрли џинот... Но остана десната нога
во обете раце што стегаа како во пранги.
И веднашка сети борбениот Скендербег дека
во примка е фатен: го заврти натаму мечот,
се подаде напред и силно го прободе в плешки
несреќниот Халил што имаше злосторна мисла:
низ џигерот врвот на мечот му помина нему
и накаде горе, над папокот, излезе грозно.
Но, макар и ранет, не завреши дивиот Халил,
а сосема здиве, штом смртната рана ја сети:
си прегриза усни па острана гордиот Сахин
го турна со страшна натчовечка, џиновска сила.
А кога со сè коњ го преврти јавачот храбарко пламен се спушти големиот Балабан ваму,
а по него летна Абдулрахман, Хајредин, Решид,
бестрашниот Садик Дерведери, јунак до јунак;и мислеше секој да спечали убава слава
над страшниот човек што лежеше наземи пред нив,
кој онолку таги во Турција нанесол, клетник!
Но ни еден од нив не достаса до него блиску,
да замавне смртно со тешката рака, бидејќи
другарите верни, најхрабрите Албанци веднаш
застанаа цврсто, размафтаа мачеви в раце
и готови беа со секој од овие Турци
да поделат мегдан, фалејќи се со нив во костец.
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Прв Марин се спушти, кој најблиску до него беше,
а по него веднаш се зареди редица цела:
огромниот Насте, Захарија гордиот, Спиро,
а по него стаса Самуил... Може ли човек
да запомне кои се редеа имиња уште,
бранејќи го храбро паднатиот албански водач?
Заврзаа лута и огнена борба за кралот,
гризејќи ги усните, сите за победа жедни,
со трепетни срца што биеја слично ко чекан.
Погледите- диви, а лицата- пламен им беа.
Се судрија гради во гради, без мисла на смртта.
Би помислил човек во борбата здивена дека
не куршум не ги дупи, туку од бронза се тие.
Се бореа упорно, жестоко, зашто на тлото
големата награда, нивната победа беше.
‘Балабане, брате, и верен пријателе!’- рече.‘Без одружје стојам. Пријатели некогаш бевме:
бев мухамеданец, а овојпат- твоја сум жртва.
Бев Емин, но сега- Емануел, слуга на Скендер;
и среќен ќе бидам да загинам за него денес...’
По овие зборови Емин се разгради машки.
Со бледило смртно пребледнеа Балабан тогаш
и ликот го сврти до ужаси наежен сиотго гонеа, чиниш, Еринии право во адот:
се повлечле брзо, молчеливо наведе глава,
со претчуство- каква судбината овојпат им е.
За тоа, пак, време борбениот Скендербег стана,
се извлече брзо од под црногривиот Сахин
кој наземи силно со левата нога го стиснал.
Го догледа тука, во борбата, силниот Марин
и веднаш го викна; му рече:
- ‘Ој Марине, чедо,
коњицата, појди, надгледувај ја, храбри ја таму
на десното крило, и чувај го стариот Комнен;
ко очите свои од Турците варди го него!...
Но, зошто си тука, слаткоречив Емине, ти, пак?...
Благодарам, чедо; а сега- напушти го бојов,
да не паднеш овде од Албанец или од Турчин;
и биди ми, синко, засекогаш премило чедо...’
Тој рече. И тогаш го предаде Сахина веднаш
во рацете силни на Јаков, да г’ одведе в Круја:
да одмори коњот од тешките крвави рани...
Заминаа тие по кралската заповед света...
Стегајќи го мечот, незадржлив Скендербег јурна,
но овојпат пешки, со поглед на дива Горгона45.
45

Горгона- чудовиште-жена, со змии наместо коси.
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Го уби Хајредина, потем Дерведера Садик;
Караумер падна, и Сефер, и Авдин, и Осман,
а по нив и Етем, и Тахип и Селемент којшто
е потомок, чедо на Мустафа, храбриот човек,
на оној што в младост се борел со нумидски ’рслан
и кого што беше го убил по подолга борба,
стегајќи го за врат со силната левица своја,
со десната рака сечилото остро го турнал
во силните ребра на ѕверот разулавен, бесен.
И него ко водач го испратил некогаш Фетах
во Елбасан, градот со маслинки познат и богат.
Огромната војска ја поведе земја да чува,
а самиот бој да избегнува кај и да било...
На гордиот водач се зажалел одамна војна
и сметал за срамно во бездејство паша да тоне!
Ој, кутриот човек! Се убедил дека е силен,
ил, можеби, демон му влеал од своите сили,
та испратил абер до Мурат: ‘Непобедлив царе,
во Скадар е полно надуена словенска војска
што беше ја пратил Скендербег овие деној
господарот гневен на градот што плови на вода46,
а неа ја водел јуначниот Даниел Јурих47...
Но ѓаурот нема подготвено планови нужни
па сега се топи во грижи, обиколени сегде
од своите лути противници, вешти во бојот.
Албанските души ги замрзнал стравот. Те молам:
мој султане, волја за војна ти дај ми,
со војската твоја да тргнам на цврстата Круја:
та сега е време за мојата почесна слава,
да измијам резил’.- му пиша и веднашка доби
безгранични права и дозвола в борба да тргне.
Со Скендербег стапи во мажоубиствена војна,
армијата своја ја изгуби, потоа падна
в противнички раце; а петте товарни маски
- патниците ридски што беа испратени таму
со скапоцен товар од сребро- му беа за откуп!
Се врати тој смачкан во Андријанополис, ама
безбројната маса со камења таму го уби,
бидејќи од Мурат одредено така му било...
И денес и син му го скроти судбината така
под страшниот удар на бујниот Скендербег силен...
А тој може веќе да изброи колку ли нивни
испотепа тој ден борбениот Скендербег силен!
Па иако почна да дише со напор и тешко
46
47

„Градот што плови на вода“- Венеција. Во оригиналот- непреводливо: корабоходен (ναοτι πορου).
Борбата била при градот Дањо.
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и раката десна убиствена умор ја фати,
наоколу толпата под му се лееше силно,
тој зазбиван прејде зад првата линија своја.
Не послуша јунак да почине малку од бојот,
да одмори од тешкиот убиствен умор:
се движеше смело, го храбреше народот сегде,
со лукава мисла за среќниот излез на бојот.
Го опфати радост штом крај себе еднаш го сети
‘туркофагот’ Стефан кој истрајно водеше борба,
над сите за глава, ко дабот сред букова шума:
Му викна, храбрејќи го со медоточиви зборој:
- ‘О, сакано глава! Ти убивај, десницо моја!
Па, ако победиме ние со помош на бога,
се заколнав дека половина пленство по бојот
му припаѓа веднаш на твоите прекрасни луѓе
за доброста твоја!... И не ќе е завидлив никој
на твоето пленство ни некој ќе мрмори тука,
бидејќи најјаката албанска потпора ти си!...’
А тогаш му рече Црнојевиќ помеѓу бојот:
- Се бориме колку што имаме сила, о кралу;
од кога се распали оваа крвава борба
не ќе најдеш еден меѓу нас што на страна стои
плашејќи се или од некаква причина друга,
а само ја гледаш победата што ни се смешка!
Но, помогни, кралу, што побрзо можеш, бидејќи
од левата страна напираат бранови тешки
од душмански орди... А ондека не ми е цврсто
јапигското племе!... Ни оково мое го гледа
борбениот јунак, од Топија Андрија буен...
Да не заспал нешто со сиве во вечните сништа?...’
Го рече тој ова и Кадира голем го уби,
тој краснобрад оџа, од Мухамед намразен веќе:
на левата страна од вратот му помина мечот,
бричената глава се стркала онде од трупот,
а црното, на калап чувано конусно февче
се налепи крвој и леплива прашина сива.
Го прободе потоа и мустаклестиот Муса,
на местото кај што непрекратлив мускул ги дели
дробовите бели од црниот џигер, и кое
на секаква смеа е седиште, централно место.
Па иако ранет, се скркоте мускалест Мусо:
со грохотна смеа тој умре (о, таготен изглед!).
А по него Нура, убавото момче, го уби;
го напика мечот под гушата, длабоко в грло,
на местото кај што поминува храна и гласот.
А јунакот падна врз купот од трупови мртви.
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Се испружи и тој ко црв што се витка, со раце
раширени напред кон своите другари скапи...
Во харемот седум тој остави анами бели,
со прсти ко криној... И удрија тие во пискот,
во погребна песна за повеќебрачното момче.
А по него падна и Ибраим, Сулејман силен,
гиздавиот Надир, и храбриот Махмуд кој беше
единствено чедо и достоен син да му биде
на сатрапот Девре, војсководач, збришан под Круја
со целата војска, бидејќи во онаа борба
многумина борци се сретнаа диво со мечот,
со истиот овој Скендрербегов убиец студен,
противникот турски, од судбата искован лоша:
несреќникот сатрап преполовен од него беше.
Но напорно ќе е, патеката долга ќе биде,
по име да спомнам колкумина овојпат уби
‘туркофагот’ Стефан... Во крвови цапаа денес
копитата силни на коњот со пенлива уста
и газеа грозно по топлите јуначки тела,
што онака болно се виткаа в грчеви смртни.
Пријатниот насмев на усните играше везден
но, сепак, тој беше поужасен дури од гневот.
Тој немаше милост, ни благост кон никого овде:
ги потресе, свиреп, османските редови густи,
мафтајќи со мечот, тој побратим, другар на смртта.
Неговото тело не постана ниту од умор,
бидејќи тој беше од сите војсководци, најмлад;
па иако уште во првата младост и сила,по разум, по храброст, по сила им дораснал Стефан48.
А најмногу луѓе, по Скендербег, доведе Стефан,
на кои со векој црногорски свеж и чист воздух,
слободарски воздух во жилите крвта ја палел
и кои на врвот се креваа в свирепа борба,
слушајќи ја сложно ѕвонливата негова вика;
не личеа тие на смртници:- титани беа,
колоната турска ја скршија најпрвин тие,
спасувачка светлост запалија први во Круја...
Неговите луѓе се бореа така. А бројот
многусолзен почна се посвиреп да е, и сета
се тресеше земја, ја газеа луѓе и коњи,
а борците- правта треперлива сива ги покри;
и крвта на тие што гинеа течеше силно
по црната земја, и чадеше, ширеше реа.
Под пискотот грозен на борците ранети, смешан
со метежот борбен на водачи, труби и коњи48

Во оригиналот прилично грубо и наивно: „...наодличен меѓу сите- се разбира, по Скендербега“(!?)
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се затресе сводот и заѕвони ѕвездното небо:
и најкорав човек што остарел цел век во војни49
од ужас би трпел, гледајќи ја оваа борба...
Се движеше напред борбениот Скендербег, којшто
го дослушна зборот на деспотот ‘туркофаг’ Стефан:
јапигското племе тој миг в недоумица беше;
и тука го виде спружениот Андрија мртов...
Се истави малку: го сети истрајниот Синан,
ко ’рслан во бојов... Го препозна стариот другар
и тојчас на турски му прозбори Скендеребег нему:
- ‘Ој, Синане! Нејќам да кренам јас на тебе рака;
многупати јадев пријателски со тебе лебец
и заедно ние во Азија водевме војни
во кои јас тебе те вежбав, голобрадо момче!
Пред зло да те стаса, пријателе, помини кај нас
и брата си Хасан, што плаче, израдуј го денес:
оплакува брате, неизмерна жалост го мачи...’
Проговори кротко и- пред себе догледа човек.
А тогаш, низ солзи убиецот Синан му рече:
- ‘Не живее брат ми! Не, Хасан е одамна мртов;
ме остави в тага, а ти ме занесуваш само.
Слушајќи те- мака ме налега посилна сета!
Да дарувам?- Како? - Отвори ја устара медна
и клетвата мај ми ја дека е брат ми во живот!“
А одговор ваков борбениот јунак му даде:
- ‘Се колнам во лебот, пријателе сакан, во солта
што со тебе ние ги јадевме некогаш, помниш?Во Круја е Хасан! А јазикот не рекол лага
ни еднашка, освен- јас кога ја презедов Круја50!’
Тој рече, а Синан од голема радост се стресе
и заплака јунак... А кога се поплака, жеден,
се заврте мирно, го догледа крајниот излез:
ги догледа сегде на Мухамед верните чеда
разнишани, троми, влечејќи се на нозе одвај
и разбра тој дека победата албанска ќе е,
па викна:
- ‘Ој луѓе, доста ни е леење крвта!
за победа кај нас не остана ниедна надеж!
Насекаде, гледам, отстапница земаме сегаПобедата нивна е: не вреди нашата смелост!
Вратете ги назад во ножници вашите мечој,
Прекратете борба, следете ме и сега мене!...’
49

Сметаме дека не е потребно да се образложува зошто стихот не гласи: „...остарел в борби и војни“
туку: „...остарел цел век во војни“! ...
50
Скендербег се послужил со фалшиво писмо, наводно од султанот, и така успеал да дојде на власт
во Круја.
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Се провикна Синан, го свитка коленото свое
и од нога така убиецот- анџар го скрши.
А живите борци, седумдесет, тажно и срамно
го следеа него, и своите мечово тие,
ги вратила тогаш во нивните ножници мирно.
Наведнати, тажни во Круја забрзаа тие,
бидејќи и Синан, тој човекоубиец страшен
се брзаше в средба не многусаканиот Хасан...
И влегоа тие во бедемвисоката Круја,
но откако првин распашаа оружје светло...
Широкиот отвор го видоа Турците зинат
и тага им падна на срцата корави нивни.
А тогаш меѓу нив се залета Скендербег, буен
ко бранот што бурен од ветерот бидува метнат
врз бродот кој тихо се лула во пената скриен,
а бурата јачи во едрата, додека молби
морнарите смели испраќаат тихо кон бога...
И Турците слично, со ужас во душите свои
в остапница брза, очајнички тргнаа назад.
Колоната средна од пешаци одамна веќе
се повлече, зашто ги стигнаа тие во Круја
и племето силно црногорско, каде што беше
Црнојевиќ Стефан кон мажоубиецот Арес:
со прашливи дланки замесени веќе од крвта
тој сечеше страшно и фрлаше погледи остро
со цел да се сретне со Балабан пред себе негде,
и еден кон друг во мечовен мегдан да летнат.
Но нигде не го сретна, иако гледаше сегде
и дури го слушна неговото црекање силно
што требаше да ги охрабрува клетите борци...
На другата страна Персијците папсаа слично,
бидејќи ја храбрел коњицата борбена Комнен:
- ‘Зар можете вие, о чеда, исплашени да сте,
да трпите како се силат ништожните борци?
Не гледате дека другарите надвија сегде!
Ој, земјава зошто не зинува нас да не голтне?!
Зар последни треба победата нас да не гушне?
Ил, може ве плашат со растот мажиштана турски?
Да, лични се тие, но храброста нивна е мала:
дедовците наши во познати сурови борби
по море и суво им нанесле не еднаш резил
па иако еден на десет неуморни нивни...51
На јуриш о, деца кон победа славна низ колеж!
На татка ви родот не давајте посрамен да е!...’
Се развика вака Аријанит Комнен; паѓајќи
51

Прличев хиперболизира до карикираност: „еден на сто“.
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во опасност тешка и не еднаш седиот старец
кој беше се судрил ко момче со ѕвекотот шумен.
Но Марин помнејќи што Скендербег беше му рекол
судбината може да донесе од него исто.
А борците кои го чуја старечките зборој,
ги кладоа в срце и сами се храбреа тие
за последна борба на предците достојна, машка:
и трети по ред го потиснаа душманот онде!
Но последно беше разбиено десното крило:
се држеше цврсто коњицата турска во бојот.
Во заморна трка тривалската коњица беше,
се потеше ама напаѓаа Турците силни
а го немаше таму Скендербега сабја да крене
ил духохрабрачки гласот да зајача негов,
подалеку од него беа- а тој беше пешки.
А не беа толку на Аресов занает вешти,
не вежбаа многу ко другите порано в маки:
постојано беа во бедемубавата Круја,
јадејќи, пиејќи... И никогаш не беа тие
со Скендербег надвор, во борбите гради со гради.
Но овдека беше се испрсил Дукагин Павле:
борејќи се смело ги храбреше овие борци
со коњите сраснати, племе што растело таму
крај брегот на Дримот, клисурестодлабока река...
Мафтајќи со мечот тој истепа јунаци безброј;
но нема по име да изредам колку ги уби:
јуначниот Павле, боељубиец оној час таму
ќе спомнам само за Елмаза, русото момче
што алово знаме полумесец носеше в борба
и целиот беше изнакитен сребро и злато:
го отепа него- свршеникот без жена, личен...
Во првиот судир, штом осети дека е збунет,
тој кон него тргна и, тежок, го упати мечот
кон левата страна, во катот на целиот живот,
во кого што вечно, без престанок срцето бие:
го закачи мечот сред машките јуначки гради,
а врвот се јави зад плешката широка назад.
И кога го тргна јуначкиот Дукагин мечот,
помешачки Елмаз со знамето заедно падна,
а личеше тоа на јарбол од синоклун кораб.
И како што цвета расцветена фиданка млада
крај потокот шумлив кој неа ја храни со влага
од бранот што шепне со јужните ветрови тихи
- тој цветаше така... Но одеднаш скитникот вепар
кој талка по нивје дур пирнува миризлив ветер,ја турка со забот, во правта ја спружува долу,
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со цветови бели пред плодови сочни да врзе...
Дукагине, слично го погуби Елмаза и ти
кој штотуку беше си облекол свадбено руво:
се врати тој славен од војна и дочекан добро,
го виде ушт’еднаш татковото огниште топло.
Па направи свадба за чудо и приказ: ја зеде
најмалата ќерка на Абдулах, личната Ѓула...
Несреќникот Елмаз! Тој не стаса драж да í види
и пет дена само во Казан се задржа јунак
за радост на своите родители, другари блиски.
Во Персија стаса со радост: утредента уште
кај Абдулах прати, ја побара личната ќерка.
На трети ден во радост изменија прстења тие;
четвртиот прати предсвадбени дарови скапи;
на петтиот веќе многузвучна направи свадба
и куќата почна од весели гости да јачи...
Свадбените песни ги пееја некои од нив,
а други во ора многувитки, тропаа нозе
под звукот на тапан што јачи и шупелки танки.
Служејќи ги гостите, старите татко и мајка
- од старост подведени- шеткаа таму и ваму.
Во одајче мало невестата невина уште
и скриена в сенка, од придружба (моми и жени)
окружена беше... Уживаа, волшебни, тие
во нејзината златна, невестинска прекрасна руба...
Нејзиното лице го криеше благ превез алов,
а белите раце над појасот сребрен ги вкрсти
- над левата десната- к’ на ноктите клала.
Но одеднаш влезе при Елмаз брадатиот оџа- маж, страшен на лика, кој веднаш му рече на зетот:
- ‘Оседлај го коњот, што побрзо оружје земи
и појди во Визант, Балабан најди го таму
кој треба да тргне со огромна сила на Круја:
да понижи веѓа на бујниот Скндербег силен.
Ти заповед ваква од султанот пресреќен имаш;
и тешко на оној што нема да послуша...’ Рече.
Го развитка тогаш големиот султанов ферман
на кого што беше напишана волјата царска;
а потоа веднаш, со брз чекор излезе надвор.
Штом овој појде- го оседла јунаков коњот,
а железни плачој се слушнаа тојчас во домот.
Гушејќи се в солзи, проговори стара му мајка:
- ‘Кај ќе одиш, синко, невестата пред да ја видиш?
Мајчиниот преград го напушти заради тебеи првпат í беше, но залуд;- во несреќна коа,
в најнесреќен од најнесреќните бракови денес!
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Кај ќе одиш, чедо? Ја напуштат милата жена?!’
На својата мајка не í рече женикот ништо.
Тој русата глава ја откри во часот, па почна
да моли, гледајќи во небото вишно, и шепна:
- ‘Ој, небесен алах! Дај, нека нè покори ѓаур
и земјава наша тој нека ја наследи силен!’
Тој од срце рече, се облече сосем брзо,
се качи на коњот и одлета в галоп ко стрела.
И појде во неврат, да падне под оваа Круја,
во облека сјајна, блескајќи во срам и злато,
личејќи на цветот од ливата прекрасна растен,
носејќи го храбро аловото борбено знаме...
...На обете крила се зголеми жестоко ѕвекот,
многусолзен бој и крвољублив виорно пламенсо јасниот стремеж да повратат паднато знаме.
Наголемен беше многупати бесот на бојот,
а полни со ужас звуковите метални, ѕвонки
од нивните мечој, од трубите, тропотот коњски...
...Од обете страни победата тегнеше рамно
на среќната бојна терезија, прецизна толку,коњицата своја, храбрејќи ги своите луѓе
да издржат до крај за своите жени и деца:
- ‘Ќе сетам ли дека издржува некој без волја,
се колнам во Христа: ќе плукам јас на него тука,
пред целата војска! И сабјата ќе му ја земам
со крв ненатопена; Аресов накит ќе сметнам
од таквиот, зашто надестојно тој ќе го носи!
Земјосечно рало во рацете сам ќе му кладам,
да ора со него и храбрите тој да ги храни!’
Се закани Павле и онолку само им рече,
а фалбата веќе на борците в уши им удри
и поцврсто секој го стегна оружјето свое:
ги бодна остро во ребрата коњите свои
и летнаа тие убодени, чиниш, од стршен.
Убиваа тие, а сред нив, ревејќи ко ’рслан
се биеше јуначки Дукагин Павле. На сите
им течеше потта... Задоволни ѕверови млади!...
Не можеше Турчин да издржи тривалска јарост:
со најголем очај се повлече назад, бидејќи
во душманските раце му падна аловото знаме!
А кога и тука ја зацврсти борбата, тогаш
јуначинот Павле ко пламен се зазбивта, јурна
на левата страна, на местото кај што ја сети
коњицата сјајна, накитена злато и сребро...
И прво го погуби Акита, падна и Шериф,
и Исамаил, Елеаз, Џеладин... Сите нив Павле
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на земјата црна ги кутна; на кутрите луѓе
не им беше од корист ни сребро ни злато,
со кои, идејќи до Круја, накитени беа...
А лежеа, кутри, до лични младоженци, кои
на самата свадба нив истите громовна стрела
ги удрила токму пред храмот на вишниот господ
во кого бил примен пристојниот благослов оџиниграјќи го смело борбеното оро, со кое
останале в тага сопругите, нивните мајки...
Го опфати така коњичкиот командир Мухтар
кој беше ги видел младежите, нивните рува,
измешани грозно во крв и во прашина сива:
врз мислите падна на болката црниот облак
и право кон Павле незапирлив јунакот летна,
рикајќи ко ‘рслан, да одмазди одеднаш решен
со крвта на Павле за крвта на своите борци...
Не мислеше веќе тој дома си жив да се врати,
да донесе радост за невеста, мајка и татко...
Се приближи Мухтар, но одеднаш Павле го сети
и мечот го крена, со намера в глава да мавне:
се излага Мухтар, и крена да спротиви анџар,
да одбие удар... Одеднаш брзиот Павле
под клучната коска го прободе него, и веднаш
го напика мечот низ рабрата силни на Мухтар...
Се испружи јунак, од коњот помешачки падна
и вечните сништа ги покрија очните капаци...
Исплашени веќе, редојте се вдадоа в бегство
и безбројно борци загинаа овојпат, зашто
и страшна, и мажоубиствена борбата беше...
А коњите кои без јавачи летнаа в ужас
низ полето рамно се вдаодоа, жално цвилејќи,
а други, под ридот на Круја се качија горе...
И ужасна врева, и неред низ полето беше
што ниту оддалеку не би го издржал никој!
А кога ја виде исплашена војската своја,се привикна громко големиот Балабан силен:
-‘О, ‘рслани царски, на Турција столбови вие!
Покажете храброст, издржливост; бидете вие
достојните чеда на вашите татковци славни:
примете ја в борба победата, или пак- смртта!
Над нашите глави прелетнува гибелта, чеда!
Та кој има надеж у дома си жив да се врати
штом денеска пциве победата ќе ни ја земат?!
Не!... Или не чека завршеток грозен и крвав
да минеме сите низ забите ладни на мечот,
ил в бесчестен живот ќе тераме пленети в Круја;
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а султанот нема да испрати откуп за такви!
Борете се храбро, муслимански синови верни,
и имајте надеж за победа или за смртта!
Ќе сетам ли некој за бегство да заврти среќно
та албански анџар да избегне овојпат среќно
- големиот алах и пророкот сведоци ми сетој не ќе се спаси од ножот Балабанов свиреп!’
Тој врескаше вака, на спас недевајќи се, беден;
а страшниот господ го намрази него, бидејќи
го спомна првин Мухамеда, лажниот пророк,
и вечниот престол го затресе, загрме в небо,
и бурно, ко ровје се огласи гласот му моќен:
‘О, беднику беден! Не ти беше доста што грозно
г’ изневери син ми, родениот единствен син мој,
што оружје крена на својата несреќна земја,
и сосема невин пратеникот негов го уби;
не ти беа доста, лошотии ни сега, туку
го клеветиш веќе и царот на горните сили.
Судбината ужасна твоја ја одредив денес
- па иако тебе те чуваат овојпат многу
илјадници твои фаланги од калени борци...’
Тој рече, и тогаш ја кладе големата рака
на врвот на шлемот од бујниот Скендебег моќен;
го исполни сиот со сила, и тромиот замор
го одзеде мигум, од очите матни, во кои
го распламти гневот и внесе боженствена молња.
И Скендербег тогаш се стресе од возбуда света;
избезумен, сиот се наежи... Целото тело
се згрчи и чиниш го убоде нешто, и сети
заслепеност, оган и младешки мускули силни
од младини бујни... И веднаш почуствува како
севишниот господ го допре со моќната рака:
‘Благодарам боже!’- тој рече. Се наведна брзо
и одземи камен тој зеде, од бедемот градски,
неизделкан камен, што наблизу тука се најде,
а огромен, којшто не ќе можат ни да го мрднат
четворица силни и бујни ергенчиња кои
ги создал во тромост и мекост денешниов живот!
Без преголем напор го откорна Скендербег него,
го крена, и силно го замавна, потем го фрли,
расчекорен, право кон подлиот убиец грозени Балабан падна од коњот со скршени гради,
од здробени ребра... Тој падна и небарем камен
се тресна во камен... И, така од господ ровја
го втрештува дабот, тој цар в многустеблена шума,
та мирис се крева од ќуќур со шалитра смешан.
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Не остана никој рамнодушен којшто ја видел
ужасната стрела на високотрониот господ...
И, слично на дабот, господинот Балабан падна
со каменот удрен, што рака го исфрла силна...
И паднаа в ужас колоните турски; и беа
ко без душа кога го видоа водачот паднат:
исплашени, тие завртија грбови в бегство.
но бегството сега и масовно беше, и општо:
по целата бојна противничка линија турска.
Албанците повик разнесоа боен во летот,
а тие што беа во Круја, заплескаа силно,
и заедно сите, мафтајќи, викајќи од горе,
направија збрка, олелија, ужасна врева!
Ни злозвучна ровја,- на облакот намрштен ќерка.не згрмува толку штом спротивни ветришта силни
ќе расфрлат бурно дождоносни облаци тешки;ни бранови морски, искршени негде на брегот
од ветришта бесни, не даваат онолкав оглас,
ко вревата силна на тие што бранеа денес
под бедемот градски и тие на бедемот горе.
Со голема храброст зад тие што бегаа веќе
Христовата војска се втурна со радосно срце,
бидејќи се вгнездија надежта во него дека
од чашата- мед на слободата в Круја ќе пијат
по смртта на сатрапот, оној полководец силен,
и каков што царот не спратил досега овде!
И стегнаа мечови, почнаа усни да се гризат,
и настана колеж со рик на месострвни ѕверој:
на коњикот- коњик, на пешакот- пешак се фрли,
величествен метеж од тие што гонат и бегаат!
А меѓу нив, пратен од бога, мафтајќи со мечот.
борбениот Скендер го гонеше кутрите Турци;
и како што север облаците црни ги гони,
и бранови морски постојано вала и турка,
- испотени така ги гонеше Турци овој,
што бегаа в метеж, со мисли потресени страшно
и кои во очај го фрлаа наземи без ред
оружјето свое, кон неботи раце кревајќи,
ил бедно солзејќи... Да, безглавно бегаа тие...
И настана клање- на солзите безбројни мајка...
Но, мал пат поминаа тие што бегаа в уплав
пред лутиот меч на боговдахновениот херој,
бидејќи се испречи пред нив ледената глетка:
на колецот уште, во страшна агонија, Динко
се бореше в маки, леејќи изобилни солзи
ко послушно дете, од домот на татка си скроја,
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на кое, без милост, од соседот лошите деца
се играа злобно, мафтајќи со стапови в раце,
а тоа без солзи, без зборови навреди трпи
и само го крепи решеноста д’ издржи до крај:но штом ќе го сети во близината татко си сакан,
- обилните солзи образите детски ги топат
и детето сака страдањата да му ги каже,
но гласот го душат со плач макотрпните солзи...
Се душеше така во плач многустрадниот Динко
гледајќи го тука борбениот Скендербег силен
и зборови клети тој прошепна, тешко стенкајќи:
- ‘Извлечи ме од кол, извлечи ме кралу мој сакан,
бидејќи се тргам во предсмртни маки и веќе
многуплачна болка утробата моја ја скина...
Но, ела! Од колот, господару, спаси ме мене
да умрам, та барем да не трпам толкави маки!
А Боса и Наум, сираците дечиња мои,
закрили ги ако сожалуваш за мене малку...’
Со тага ги рече зборовите кутриот Динко...
И заплака тогаш борбениот Скендербег силен,
ко мајка што плаче над синот младоженец:... Рече:
- ‘Сираците твои ќе имаат во мене татко!’
Тој рече и Динко го измолкна веднаш од колот:
од страшната рана потекоа крвови темни
и мажот се свитка, тресејќи се сиот од болки,
а душата кутра во етерот исчезна брзо...
Го предаде мртов борбениот Скендербег силен
на Антона в раце да г’ однесе в Круја,
а солзите нежни, липајќи, ги избриша тогаш.
И одеднаш гневот се зголеми трипати сега,
ги распали бурно неговите мисли и гради,
а бледилото остро го покри неговото лице.
И одеднаш назад, во ножница мечот го врати,
па одземи, бесен, го откачи страшниот колец,
го стегна тој в рака, во тешка тупаница десна,
- незапирлив лета за турските бегалци клети,
мафтајќи во гневот со страшното оружје в рака,а купишта мртви се валаа пред нозе, долу.
Неговите очи ко молња заблескаа тогаш,
а веѓите црни без престан го креваше гневно
и ужасна пена крај усните грозно се јави:
го храбреа него со мислата живиот господ
и сете Немеи на великодушниот Динко.
Убиваше гневен, убиваше распламтен бесен...
А кој би го запрел неговиот распламтен занес?
- Единствено само бесмртниот небесен господ...
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Ни ангелска уста не сакаше веќе да каже
колку мина сега, во гневот незапирлив затре...
Се изморив веќе и еве ме, брзам кон крајот:
Папсаниот Фивос52 ја тера што побрзо така
вечерната кола што минала патишта долги...
Беснееше јунак, а плачот неопислив беше
со кого што в неред избегаа Турците назад,
гледајќи го злото со некаков егромен очај...
Со мечови голи Албанците летнаа по нив,
во темната шума, кон ридот непроходен горе,
кон реките што водовително беа... И нигде
ни лачец од надеж да подгрее бегалски гради:
и, брзи од смртта, насекаде бегаа тие,
издиваа реа, се викаа едни со други...
Поминаа долг пат: бегалците напред трчајќи,
а другите по нив,- во гневот пред себе клејќи:
нив пламен им влеа борбениот Скендербег којшто
мафтајќи со колот крај себе на обете страни
го тераше в бегство противникот, додека гневот
со жестокост силна ги запре неговите мисли...
И како што оркан, дувајќи од јужната страна,
(предизвикан, теран од гневот на вишниот господ,
нечесните дела на луѓето бар да ги смали)
фиданка млада ко трска ја витка ко бавча,
а старите дрвја од коренот лесно ги корне,
и херојот така уриваше чекор по чекор,
ги тепаше тие што имаа стежнати нозе
и тие на кои им удрил во срцата стравот,
животната мекост ил гневот злопамтен божји.
А другите беа изгубиле секаква надеж...
И како што оган, од господа пратен, ја гори
населбата цела, распламтуван силно од ветер,
а машкиот викот се слеал со стонот од старци,
и детскиот пискот одекнува околу сегде,
а жените пиштат, низ улици трчаат кутри,
мафтајќи со раце, со бушави коси... би рекол
и Турците така ваму таму талкаа брзо,
за душата своја потејќи се... Некои веќе
изморени беа... И сите за заденпат тихо
другарите блиски ги бакнаа, може за спомен
на децата свои, чекајќи ја смирено смртта.
Кон вишното небо, ко пламен жртвени летна
молитвата турска и нивните гласови жални
што гневниот господ во слухот го удрија болно,
52

Фивос- Феб, богот на сонцето.
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та жалба му падна... И тогаш од престолот стана,
сèвидниот поглед го прати и догледа дека
останале само побожните луѓе... И рече:
- ‘Но, доста е веќе! Почнете сега од бојот!
Од денес ве имам во заштита своја, ве чувам,
бидејќи сте чисти и невини вие од злото:
јас тоа го гледајм од својата висина вишна.’53
Штом бог седржителот ова го рече, тој веднаш
велемоќно мрдна со глава и тојчас на сегде
со облаци темни се препокри вишното небо:
нечуено силен и голем се истури дождот...“.
Г.Прличев пиши наденување на кол, како и со Карпош-од Татарите (Гегите).
СЕРДАРОТ
1
Григор Прличев, во „Сердарот, пиши:
„Пискотници се слушат од Галичник во Река
што тешка несреќа ги збра
и мажите, и жените, та гласи тажна ека
и навева сал коб и зла?
Дал’ град полиња житородни ги беше фатил?
Ил’ рој од скакулци се вдал?
Дал’ султанот арачлии предвреме беше пратил
да збира арач лут без жал?
Ни град полиња житородни ги беше фатил,
ни рој од скакулци се здал,
ни султанот арачлии предвреме беше пратил
да збира арач лут без жал.
Та Кузман, јунак славен, падна убиен од Гега,
тој сердар прочут падна в бој,
и ќе ги гази пљачкашот планините ни сега,
а да ги брани нема кој...’
-Земјоделци, служители на Деметра54 баш така
шепотеа за гласот зол;
53

И покрај тоа што бугарската Академија на науките ги објави паралелно двата текста (грчкиот
оригинал и прозниот превод на бугарски јазик) поемата, т.е. нашиот превод го завшуваме тука, главно од две причини: што крајот на оригиналот е прилично дефектен и покрај тоа што преведувачот
на бугарското издание го „попÍлнил вÍз основа на запазените отделни букви и по десеçане“; и затоа што на крајот (од она што останало), освен една-две навистина прекрасни споредби, имаме едно
општо паѓање; за разлика од нашето прво издание, овде додадовме само уште 4 стиха.
54
Деметра- божица на плодортодноста.
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а жените, штом чуја, писнаа од силна мака
и коси корнеа од бол.
А гласот растеше, и голем стана да се дигна
ко Бореј55, брзокрил. За час
во сите ближни села толку бргу, ене, стигна
тој несреќен и кобен глас.
Вдовиците и бедните, ги гледаше, солзи леат,
и момите- за својта чест.
А земјоделци ко втрештени од ровја беа
на таа толку жална вест.
2
Во пролетна вечер задумано почива една
жена, седејќи на прагот.
Со раце на колена, пушката светната ледна
таа ја милува благо.
На средна е доба; и јадро, и сосема здрава,
кршна и херојска силна.
Извајана е амазонската нејзина става:
вистинска личота милна.
Годините не ја намалиле нејната убост;
на лице свежест се гледа,
младешката сочност не ја беше сменила грубост.
Таа е кутрата Неда,
несреќната, достојна мајка на Кузман. Седејќи
в хаос од мислите мачни
во земјата очите беше ги впила, бидејќи
сонила соништа мрачни:
Потпорните греди од нивната куќа се ведат,
шумно се рушат во мракот.
Сал насреде уште останала самотна греда,
ама да потпира јако.
Но и неа бесно огнооки змејови страшни
силно ја тресат од темел
и куќата, најпосле, паѓа, а купишта прашни
станаа гробови неми...
Со одвратност од себе сонот го оттурна она,
мислите црни ги гони;
но пак ја обградија мачната слика од сонот
55

Бореј- северен ветер.
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ноќеска што í се сони.
Штом шушнува нешто- смуртено чело го крева:
сигурно синот í ќе е!
И пак го наведува, како овенета трева,
зашто чеканиот не е.
И зошто ја жали вдовицата минувач тажен,
солзите свои ги трие?
За смртта тој не се решава прв да í каже,
од неа злото го крие,
бидејќи í беше единствена потпора, чесен,
чедо на мајка си првно.
Страшилиште беше за Харпија56- Албанец бесен
сегде што грабаше стрвно.
На огнот мајката котелот, ене го клава:
вода да стопли за толку
саканите капнати јуначки нозе и глава...
Него го носеа молкум.
Се надева, кутрата, пак да пречека кога
коњче ќе разигра стројно.
Тој, силниот цар на сенчестите планини, тогај
помил í станува тројно.
А Кузман честопати гонеше пљачкаши кои
пљачкаа секаде смело,
и секогаш силен и горд, со другарите свои,
победник идеше в село.
3
Но одеднаш се слушна надвор како некој стапи
со еден толку тивок шум:
чеворица натажени Арнаути, без капи,
по селскиот се движат друм.
Испотени, мртовецот го носат; и во тремот
го внеоса тој товар скап,
а луѓето се собрале крај мртвиот и немо
приковале свој поглед тап.
Отсекаде се чуја плачови и пискот силен,
и чиниш, овој народ клет
56

Харпија- божица на бурата.
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тој час го оплакуваше со својот лелек силен
најсвидното на овој свет.
Крај трупот Кузманов со тага коњот ’ржи;
сè уште крвав беше тој;
ја копка земјата и лад со гривата му држи
на стопанот и другар свој.
И мајката истрчува со стапка трепет полна
се двоуми, но сал за миг...
Па плачот општ се сети дека веста беше болна
и танок таа пушти крик,
да, како лавица што дрско ловците ја гонат
и плодот í го крадат прв...
А тогаш и најтврдиот од очи солзи срона:
го стигна жалта својот врв.
Плачовите низ седлото се носеа сè уште
и Неда црна крпа пак
од главата си фрли, повтор косата ја пушти,
а плачот стана толку јак.
- ‘Малодушни земјоделци, истајте се од дворот!’
- им викна мајката со гнев.
- ‘Јас сакам да го видам. Молкнете, о створој,
гледајте си на својот грев!
Доста’ му бе ридањата, пискотите моí ледни
за награда во овој час.
Над вашите невести и ќерки плачете, о бедни,
бидејќи за нив нема спас.
Та каква надеж отсега вам ќе ви носат дните?
Го нема, кутри, Кузман ваш
кој како своја зеница ве чуваше вас сите
и крајот свиден роден наш!’
При викот мајчин народот стаписано се стресна
и нејзи пат í стори мал.
Со коси пуштени, си фрли ко Менада57 бесна
врз својот мртов син од жал.
Плачејќи, до себе студената ја гушна глава
57

Менада- свештеница на богот Бахус.
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ко бршлан којшто јавор млад
прегрнува, се припива до таа тенка става...
Сè повеќе од нејна град
се крева плач и пискотот што воздухот го полнат.
Над овој толку тажен створ
се збраа многу жени и со една тага болна
í шепнат тие збор по збор.
Ја тешат ко миловидна ластовица, ја делат
од трупот студен, толку мил.
Кој гласот сладок женски може да го слуша мирен?
Кој смртен толку корав бил?
Албанците, гологлави, пристапија со почит,
со раце скрстени. Тој час
најстариот се доближи и вземи удри очи
па прошепна со искрен глас:
‘И везден ти да плачеш, имаш зошто. Биди силна!
Ти изгуби, о мајко, џин!
Народните ќе пеат колена со уста милна
за делата на твојот син.
Да, слугите на Арес58 ќе го слават, мајко, сето
што тој го сторил в подвиг смел,
и сите певци ќе те слават тебе вшир по светот
со еден занес толку врел.
А ако сакаш, почуј, немој солзи да те душат!
Ќе раскажам што знам за сè.
Знам, свето е за херојство и подвиг да се слуша...’
Се молкна. Сегде тивко е...
4
- ‘Пуштајќи го денес изутрина на волја гласот
чета од стомина сврати.
Во Стан. Но да дадеше бог да не тропнеше часот
смрт што на сите им прати.
Зар некаков демон кон пропаста стрмна нè турна...
Браќата мои под ридон
ко рибите насуво тогаш во борбата бурна,
да се прпелкаат видов.
И мајка над синот, и жена над мажот ќе кука,
58
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ќе го оплакува мрачно...
А ние, од бачило што се најдуваше тука,
грабнавме овнови алчно.
Се спуштија други во Стан; и по куќите, вични,
бараа пченични лебој.
И грабнаа оттаму десет девојчина лични:
некој да служи ни требал!
Но господ на робјето виде од вишното небо
колкав е нивниот ужас,
и никаде уши стенчивиот глас да го слушне
- плачот на тие што служат.
Ко камшик од бога одненадеж Кузман се јави;
намислил ужаси бојни...
...Дружината вешто ги одра, а потем ги стави
на ражен бравите гојни.
А крвта се впиваше каде што капеше вземи.
Подоцна- субината била!на истата земја, во црвени порои темни
крв да се пролее- сила.
Од окото божјо синојте на кривдата нема
ни да се затскријат каде...
...Запаливме огнови. Над нив дружината спрема
овнови десет да кладе.
Штом сеизедливиот оган ги испече добро,
откако жарот се згаси,
под дебели сенки дружината наша се собра:
песната долго се гласи.
Врз месото, како брзокрилни јастреби, ние
се изнафрливме гладни.
Штом некој од жедност посакаше вода да пие
- служеа децата страдни.
И кога се насити секој, со децата смеа
почна; плапотеше сешто.
Од сегде претерани смеите војнички беа;
кобеа тие на нешто.
Да, солзите на навредливите целата утрин
кобеа лошо над мојте.
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Ко трендафил алов црвенеа децата кутри
остро ги укорив својте.
Но незапирливите млади не разбраа тогај
старецот зошто им зборел,
бидејќи одмаздата пратена над нас од бога
висела веќе од горе.
Блескавото сонце се беше искренало право
над нас на небото. Вбесен,
одненадеж среде викотници диви се јави
коњик со јунаци десет.
Албанецот, решија, злочинот да им го плати.
Кузман ги запре со глава:
им влеа тој храброст и веднашка гласник ни прати
- в борба нè викаше. Страва
не минеше од нас. Од смртта исплашен тогај
зедовме оружје в рака.
Чуствувавме дека ни мрзнеше крвта... По кога
Кузман сред јарост и мака
се провикна:... Бидете смели, о децо на Река!
Нечесност не ќе нè плаши.
Споменете со кој во навредувал земја, и нека
срцата охрабрат ваши!
И, ако со виното вдовица вашата сила
жед ја згасила жедно,
и ако ви бацило рака со насмевка милна
сираче нејако, бедно,
ил ако во гозби сте имале почесно место
- кое е гордост, би реколи ако здравицата вам ви се здравила често:
здравје ви посакал секојпа, да се присетиме ние за тоа и нека
да се покажеме смели!
Да не речат дека сме туѓи на честа и дека
фалби се нашите цели.
На јуриш! Судбината ни е во скутот на бога
скриена, иста и сретна!’...
- Тој викна и разбуди смелост кај сите; и тогај

92
виорно коњикот летна,
држејќи во рацете сабја дамасклија, лута
двеостра сабја од челик.
Со викот и галоп го следеа коњот на Кузман
десетте јунаци смели.
Се спуштија како вихрогона далга во бојот;
дишеа лутина страшна.
А гегите паѓаа и го оставаа својот
врел труп на земјата прашна.
Но борбата нерамна беше, и- како што бивададоа и тие жртви.
Та не беа челични! И нив ги родила жива
жена, и паѓаа мртви.
А тогаш ја зеде врз грбот тежината сета
син ти неизмерно сакан.
Ко сторачен гигант сам против албанската чета
беше се испречил така.
Се носеше коњот по желба на силниот вјавач,
виткав ко змија на оган;
пробиваше пат, спасувајќи на херојот глава
- зашто го сакаше многу.
Го тераше коњот ко молња и без да го запре.
Погледот ровја му беше,
а ударот гигантски задаван назад и напред
- смрт за Албанец грешен.
Штом опасност видеше Кузман од негде, тој тешко
мавташе оружје ледно.
Во погледот- острина. Од нас, пак, потече жешко
крвта пролеана бедно.
Со ноздри раширени ‘ржеше коњот во пена
- другар во триумфот жнеан;
тој гордо ги газеше телата бедни што стенат...
Тажни стоновите беа.
Пред очите наши, затрепкани в уплав, тој беше
демон што сечеше тела;
на одмазда гласник да казнува секогаш решен
насилни, пљачкашки дела.
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На смртен тој никако веќе не личеше среде
оние борбени часој.
Под сабјата негова паѓаше Албанец беден
- како под српови класој.
5
За таа наша пропаст жал на Махмуда му стана,
се спушти како орел тој.
Разбеснето со шпорите тој шибна коња вранасо Кузмана да стапи во бој.
Спроти него се исправи. Под црна веѓа густа
одмаздата ја собрал- бран.
Тој зеде в раце оружја огнодушни, а в уста
стегајќи остар јатаган.
Од двете оружја се слушнаа пукање, и сетне
два куршума со пискот зол,
излетаа, барајќи месо: едниот го сретна,
и Кузман сети силен бол
во рамото, кај одлево клучницата со зглобот
лопатниот го крепи дел;
а другиот во правта закачи, свирејќи злобно
и без да сретне жива цел.
И Кузма горчлив насмев сал на својот врат му прати.
Се исправи на коњот жив,
та дур на Махмуд му се здаде јатаган да фатииспреварен, му зајде здив...
Ја крена Кузман сабјата па одлево и кратко
ја замавна врз врагот клет
на она место кај што гордо гркланот на вратот
над телото се подал сет.
Не се спротистави коскената и јака маса
на секот, што во овој миг
до мишката, делејќи меса, сосем лесно стаса,
и Махмуд пушти грозен крик.
Да, така дрвар лесно сече в гора гранки здрави
од дабот толку силен, стар.
И прво падна со таа руса глава
на мојот храбар господар.
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А потем падна и се урна снагата му цела
врз оној грозен, крвав куп.
И бликаше на земјата во струи крвта врела
од уште топлиот му труп.
Јуначкото тело на Кузман беше од рани
лути ишарано цело,
што беа се пробиле лесно низ ребрата збрани
се до внатрешните делој.
Од крвта ненаситен, сè уште водеше битка,
лутина гневна дишејќи;
од раните бликаше крвта, но сè уште бритка
мавташе сабја, беснејќи.
Но кога му пресекна изворот животен, тогај
глава тој спушти. И рече
со шепотење некакви зборови нејасни, когашумно од коњот се свлече.
Под секира дабот, што бури победувал, така
смртно под рани се веде,
а потоа паѓа од моќната дрварска рака,
ама- врз дрварот беден...’
6
Албанецот тоа го раскажа. Мајката, која
беше изумена сета,
штом ова го слушна, над маката бескрајна своја
затажи, припадна клета.
Одненадеж народот врати со плач на плачојте,
како бран врз бран во брегот.
Штом примолкна плачот, Албанецот, пак меѓу своите,
продолжи повтор за него:
- ‘Не тажи го, жено, ти сина си Кузман, бидејќи
господ во рајот го пратил;
неизмерни сласти му нуди; и само плачејќи
душата ти му ја матиш,
бидејќи тој падна со својте, бранејќи ја со нив
херојски земјата мачна,
а не како злосторник кога Темида59 го гони,
фрла во јамата мрачна,
59

Темида- божица на правдата, ќерка на Уран и Геа.
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и не како здушен од наказ, ил’ прогнет, гладен
не како удавен в браној,
и не како жена што потајна болест ја јаде,туку од јуначки рани...
Да, не од недостојна смрт... За насилничките дела
отпадник беше, знаејќи
да одмазди смртно за својата дружина цела,
голем страв сегде ширејќи.
Во страшната борба тој отепа не еден Гега...
Јас ќе ти раскажам за нив,
за нашите најрани херои кои подлегнаа сега
сите под лутите рани:
за борба непобедлив широкограниот Јакуп
којшто со подвижливост лесна
за папукот Карала беше го фатил; ко камен
на земја беше го треснал.
Утробата сам му ја истирил... Потоа- Рушит,
сиот во позлата бојна,
од чија што песна и свирба трепереа уши:
опитен човек во војна.
И Селим брадатиот, татко му кому го пратил
поздрав, без појќе да жали,
бидејќи за крвта на брат си беше го фатил,
- глава му одзел на Али.
И Ахмед, од сонцето спален, што обесил така
некојси кадија грешен
врз комшиска жена кој ставил изгнасена рака,
да ја обесчести решен...
Абдурахман, куршум чиј наместо секогаш паѓал,
најди му рамен во светот:
без некаква мака со сигурност безгрижно паѓал
малечки птички во летот.
Оловниот куршум не погоди овојпат ништо.
Сиот избезумен, мажи
да паѓаат виде. И падна во вечните сништа,
остави мајка да тажи.
Живееше тој во Малесија, каде што секој
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кога ќе тропне на врата
наоѓаше заштита, ако на стопанот некој
од нив му убил и брата.
Скриениот може и султанот да му го бара,
заплашувајќи со колеж:
па макар по цена на крвта- не ќе му го дарат
онего помош што молел...
И Сулејман, којшто го продал имањето сето,
гонет од младиот порив;
за сабја дамасклија немаше веќе на светот
она што не би го сторил...
И Емин, што рипна во реката Дримот та чија
матица брзо го свлечка
бидејќи со невооружени врази, а пијан
некогаш беше се спречкал.
А тогаш од водата некаков рибар што минал
беше го спасил со сила.
Но жицата Кузман од живото негов ја скина:
судбата таква му била!...
Чан-Јок, гостопримлив, куќата чијашто често
беше за целото време
за сите отворено... Роден во планинско место
каде што живее племе.
Од смртници смешни: веруваат в Алах и Христа,
мешано празници слават;
и оџа, и поп на гробишта заедни исти
обреди свештени прават.
По син му на Абдула, Елеас, кој- да не чуете лагав натпревар кога ќе збесни
ластовичка беше, без малку да остави трага
в правта под нозете лесни.
Но нималку не му помогнаа нозете, ете!
И животворните зраци
изгаснаа; остави вдовица млада со дете,
малечко детенце в раце...
И најпосле, дивиот Махмуд, кој беше во селото
бик меѓу стадото бесно.
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Го викавме војвода, господ... штом наумил нешто
- веднаш го вршеше лесно.
Нам водачи тие ни беа; без бог да ги штити
смртта ги однесе ледна.
Јас не можам да ти ги изредам сите, па нити,
жено, да слушаш ти седна!
Од крвта на стомина борци сред викови диви
земјата прокисна меко.
Останавме само четворица Албанци живи
што го избегнавме секот.
За награда ние од Стан го донесовме син ти,
толку нажалени сите:
да не биде храна на птиците грабливи, нити
плен да им стане на пците.
Та нему му прилега погребението свето!
Нека не разбере Неда
Албанецот го цени јуначкото сето!...
...Често од Одрин ги гледав
зачудено Русите. Восхитен бев од синојте
кои Елада ги даде.
Служејќи му на Шкодралијата60, каде што минав
- гробови видов. Но каде
да одев, да скитам, јас не сретнав појунак човек,
жено, од сина ти сакан.
И блажени нека се твоите гради сè довек
што го охраниле така.
За твоето млеко се покажа достојно чедо,
венчан од славата трајна,
и никако не го посрамоти родот ти. Недо,
в скут на победата сјајна...
А куќата што ќе ги чуе плачовите твои
света ќе остане за нас.
На твојата порта не ќе тропнат Албанци, кои
бараат гозби и храна.
За Гегата рајата трпеза полна ќе даде;
рајата има, се гледа.
60

Шкодралијата- се има предвид Мустафа паша Шкодренски обласен владетел во почетокот на 19 в.
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Јас секогаш ќе го почитувам покривот каде
Кузман го родила Неда
и каде што таа поднесува голема тага.
Пред тебе клетва ќе ветам;
Албанецот нема да згазне на зборот и лага
не ќе е клетвата света’!
Со почит, пред телото мртво Кузманово, рака
Гегите кренаа веднаш.
Тупаници стиснаа силно; пред мртвите вака
клетва изрекоа една:
‘Се колнам јас, јунаку, никогаш мајката твоја
да не ја нажали Гега.
И нема да позволам, еве, на зборот си стојам,
смртник да пречи од сега’.
Се колнеа Гегите, колено чисто на тие
Пелазги славни. А Неда
со закован поглед а кој омраза- молња се крие
гледа во водачот бледа.
Ко втрештена беше. Молчалива- риба! Но бликна
одеднаш болката пуста.
И тежеше в гради. Ја натера гневот, та викна
луто мајчината уста:
- ‘Зар повтор со злосторни ужасни мисли сте полни.
скитници, грабливи страчки?!
Зар пак, о, разбојници, кроите некакви волни
убиства, кражби и пљачки?
Зар не се сеќавате, клетници, божјата рака
како ве разори, смачка?
Ил’ диво се смеете син ми што загина сакам
мислите: час е за пљачка!
Но и други борци ќе воскрсне Река и водач
нивни ќе излезам в гора.
По вашата трага ќе тргнам и по вас ќе одам...
Јас да ве уништам морам.
ил’ мртва ќе паднам. Зошто ми е животот кога
син ми неодмазден ќе е?
Во бојот ќе побарам смрт. Но по желба на бога
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може и триумф да грее!
Јас сина да видам- ќе жртвувам живот, копнејќи;
сили со радост ќе зберам.
Но залудо ти ми го фалиш ко јунак, бидејќи
враг си му нему по вера.
Даројте на врагот се омразни. Храброста нема
што да ја фалите вие.
Го нејќам јас венецот никаквец што í го спрема,
помисли други што крие.
Расплакана Албанка, косите што си гу куби,
фалби на Кузман му плете,
бидејќи во оваа слава и подвиг í убил
можеби маж или дете.
Од кротката раја, во нашата клетва се вели,
Гегите храна ќе зберат.
Сал мојата куќа ќе биде чуствувана, нели?
Клетви ви не се за вера!
Со таквите клетви и зборови немој да мамиш!
Света е куќата моја:
со барут и железо полно е: не ќе ја срами
Неда роднина своја.
Ќе дојдат ли со вас и мнозина пљачкаши стрвни.вас ќе ве дочека смело,
со божјата помош во борба со душмани крвни
в крв ќе запечати дело.
Ти велев често: ‘Кузмане неризикуј ти живот,
не влегувај во бојот нов!’
Но ти опасноста ја презре, и во пресрет, диво,
на болниот му летна зов.
...Но, на рамо вие го носевте сина ми довде,
голем пат вие сте прошле...
Знам, нечесно ќе е да почнам со играта овде,
зашто со милост сте дошле.
И затоа нека во верност се заколне секој,
нека се заколне дека
не ќе врши грабежи, сè дури постои веков,
во намачената Река.
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Земете ја, инаку, клетвата назад, и така
денес да почнеме битка!
Јас не можам среќна да бидам сè дури во мака
страдниот народ се витка!’
Им рече... Ја гледаат збунето Гегите неа:
лик на природата сама...
А луѓето, сите со трепет, замаени беа
од необичната драма.
И откако дадоа збор Арнаутите, секој
од нив се заколна дека
не ќе врши грабежи, сè дури постои веков,
во намачената Река.
Го поткрена Неда мртвецот- тешкиот товар
в мајчина преградка лесен...
Плачејќи, во бранови луѓе го гледаат оваа...
Околу патот е тесен.
Големото портиште скрцна ко бикова рика.
Дворот се начичка добро
од народот и од неговата таговна вика.
(Сите пак, не ги ни собра.)
Сред плачот се стегаше народот надвор и благо
секој на мртвото тело
Кузаманово сакаше да се доближи: да го
бакне неговото чело.
А Неда, носејќи го на раце лесниот товар,
силно офкајќи, се качи
по ретките високи скали, гологлава... Нова
стихија разнесе плачој.
На постела таа го стави мртовецот, каде
жена, во црнина цела,
рамнодушно чекаше. Врз глава таа му кладе
крпа копринена, бела.
Ти која си, жено, што можеш да стоиш сред врели
плачови студена тука?
Калуѓерка таа е, Фотина, чиешто челиксрце во градите чука.
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В гроб темен испратила мнозина Фотина клета.
Нејната студена душа,
гледајќи ја одблизу смртта- замрзнала сета.
Страшниот пискот го слуша,
недостапна само за солзи. Но, ете ја, стои
- карпа пред јароста бурна;
нејзиниот ум го зацврстиле молитви, кои
идат од душата тмурна.
Мртовецот таа го соблече... Крвави порој,
лута и не една рана...
А мајката, браздите кога ги виде, без зборој
ко поулавена стана.
Тресејќи се целата, очи со раце стискајќи,
в пот се изоблеа ладна:
Еринија61 чиниш ја збрка; со глава, ко лисја нишајќи,
таа полумртва падна.
Надојдоа жени; од подот го кренаа тие
нејното немоќно тело,
и почна со студена водица некој да трие
Недино високо чело.
Но откако дојде на себеси кутрата Недаотвори полека очи.
Штом поткрена поглед, започнаа пак да се редат
тажачки, солзи без почин.
А Фотина мртвиот в корито беше го клала;
вода го потури млака
што беше ја стоплила Неда, чекајќи пред малку
жив да се искапи така.
Го искапи бабата. Кога го вршеше ова
среде тишината темна,
монотоно сите ги редеше мака на Јова62,
в потсмев кон сладоста земна.
Ко лице í песната бестрашна беше, но река
в кристално корито чинам,
што тече низ песок, гонејќи ја полека- дека
жедта на тие што минат.
61
62

Еринија- божица на одмаздата.
Јов- маченик од Библијата, човек со безброј рани по телото.
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Баш така Библијата како со балсам ги слади
неутешените гради...
Зборојте им параа срце на тие што таму
собрани беа, а само
За утеха нејќе да чуе сиротата мајка:
болката неа ја скрши.
Свршуваше песната... Ама опитната жена
и со капењето сврши
на многутажениот мртовец од Река.
И Кузмановото тело
се провикна за да го кренат... Па видоа дека
телото- цвет беше бело.
А мајката прва се спушти и лесно го крена
како од фиданка гранка.
Му облече кошула веднаш опитната жена,
риза- пајажина танка.
А потем, позлатени дреи што Кузман на празник
само ги носеше голем.
Да, така младоженец ружаат моми со разни
обредни песни во пролет.
Го пренесе мајката, накитен синот во злато,
на чардак- резбарско дело.
Го кладоа в постела. Неда по тажачки прати,
најарни тажачки в село.
За тажење, досега нигде неслушнато, Неда
најпрво знакот го даде;
И расплете коси, над мртвото затажено чедо...
Рацете таа ги кладе
врз Кузман...- ‘Се надевав- писна,- ој Кузмане, дека
како младоженец в зора
девојките ќе ми те облечат; тука ќе екнат
весели, свадбени ора.
Го украси резбар со цвеќина таванов,- рече,од младоженска стаја.
Канејќи нè бочвата сите на свадбена вечерврие од виното таа.
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Ü пративме дарови на свршеницата твоја;
прстенот таа го смени.
Ни наближи часот за веначње... Злосторно моја
судбино, како се мени!
Но место да чуеш ти радосна свадбена песнатажачка слушаш да пекам.
И наместо одаја брачна, ох:- јамата тесна
бездушно тебе те чека!
Но рацете нема да залулам внуче, а ете
каде ме остави, каде?!
Се изгасна родот, а друго освен тебе дете
немам, не остана надеж.
Ги остави творецот земен со еден и родот
на чуствуваниот Раде.
А мракот на смртта ја голтна без милост и таа
фиданка бог што ја даде.
На Радета Стајко му беше единствено дете;
Ти, пак, Стајковата надеж.
Во битките смртта на сите вам венец ви сплете,на гради камен ми кладе.
Та новата рана ја отвори старата; денес,
кутра, да не бидам живанад синот и мажот оплакувам одеднаш! Мене
срцето в бол ми се свива.
Се чуди со ужас и денес албанското племе
што јунак татко ти беше;
со славата побратен, сердар, тој цело време
беше на херојство решен.
Ги плашеше како што зајак се плаши, кој бива
гонет од изгладнет орел...
Тој падна во Дебарца кој што со Муча на живот
и на смрт беше се борел.
Ти остана детенце, утеха една во жалост,
бујно ко фиданка в гора.
За подвигот татков со восхит ти, иако мало,
сакаш ја да ти зборам.
Штом слушаше ти за неговото убиство, твојот
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поглед пламнуваше в ужас;
и, вцрвен од лутина, клетва ти даде во својот
гнев- дека одмазда ружаш.
Бегајќи од шумот на твоите врсници, често
нешто во мисли те влече:
во сонот ги гледаше битките, а најаве место
играчки- имаше мечој.
Со опашан, тежок меч често те гледав да шеташ,
пламено нешто шептејќи.,
За убиства жеден, те гледав кај виорно леташ,
невидлив бој ти водејќи.
Но, откако порасна направи дела од кои
душмански племиња в страва
се стресоа... За тебе слушнав од душманите твои
фалби што тебе те слават.
Штом татко ти загина, сабјата твоја
повтор ја прероди Река
ко пиле што пиштела в орлови нокти, во која
Гега ја навредил сека
домаќинска куќа... Ти брзаш, мој сине, да земеш
венец од ловор во крајот
на блаженства, кај што не се знае болка и време,
каде што таму, во рајот,
од приказни можеш да сретнеш задоволство толку...
Песни се нижат од гласојшто не ги чул досега смртник... И бескрајно, колку
векови минат ко часој!
Сред ливада, таму, и татко, и син ќе се сретат;
таткото сина ќе гушне.
Во борбите диви што сториле твојата чета
од тебе тогаш ќе слушне.
Штом јунакот тој ќе го гушне со насмевка милна,
радосен ќе ми те баци...
А, можеби, набрзо и мене, в радоста силна
ќе ми подадете раце...’
Го изрече ова... Бессолзните очи од тешка
тага ко жарови беа;
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бидејќи го пресуши изворот тагата жешка
- немаше солзи да леат.
Во истото време подзедоа жените болно
тажења, в припев редејќи,
а однадвор им пригласуваше, липаше волно
народот збиен, плачејќи.
И едно по друго од другите жени два хора,
огласувајќи ко ѕвона,
за животи редеа што рекол Кузман и сторил.
Кој ќе го раскаже она
што жените, кога ќе тажат над мртов, го редат?
... Дојдоа мајките чие
што чедо со Кузман паднало; потем со Неда
Кузман го тажеа тие.
Жалејќи го Кузмана, тие над своето блиско
толку неизмерно плачат:
да не стане пљачка на пците... А лелек и пискот
сегде во куќите јачат.
Но одеднаш Неда истрчува горе ко елен,
народот гневно го кори:
- ‘Ој, орачи, мажи, не тажете вие!- им велислушајте што ви се збори!
В бесполезно плачење зошто венеете така?
Плачот остајте го еднаш!
Кому му се нозете лесни и снагата јака
нека биволите веднаш
ги впрегне во коли и тргне во Стан. Та и сами
знаете: в прашина, мртви,
десетмина јунаци лежат што смртта ги смами,
скапи за земјава жртви!
Па, кога се мртви, дајте им на кутрите мајки
нека се истажат барем.
Тажењето за нив е награда: оплакувајќи
мајките ќе им ја дарат!’
Им рече... И рипнаа четири момчиња млади;
веднаш истрчаа спроти
Недината куќа, ти право отидоа каде
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многуимотниот Фоти.
Од крајната сушина колите сосема лесни
тие ги свлечкаа по нив.
По нешто поправија и во дупчињата тесни
катран намачкаа они.
И впрегнаа три чивта близнаци биволи црни...
чесно молејќи се богу,
одејќи пристигнаа сè до планините стрмни,
толку надиплени многу.
Брзајќи биволите спотнаа. Сè уште така
крцкот се слуша по ридје.
Ги водеше колите опитен старец што в мака
препател многу и видел.
7
Да, така беше тоа. Девојка, пак, тажна дома
во својата соба сама е.
По либе таа тажи... Чија ли е таа мома
чиí клепки толку лични се?
Свршеницата е таа; Марија, сал една надеж
на Томе, својот татко стар.
Тој женски ред-занаети со сновалка í даде
и тоа беше негов дар.
Не пристигна свршеникот си мртов да го кити
со росен погребен букет,
бидејќи не тажат во Река момите, па нити
го видел тој срам овој свет!
Пред свадбата девојките, затворени ко пилци,
сред мечтите се носат рој.
Нив бог ги гледа. Во ѕидот, пак, ко в кафез птичи крилца
го кршат гласот свој.
Ткаејќи, таа слушна плач. И мисла црна нејзе
í блесна в глава како нож.
Ко гласник на несреќата при нéа Томе влезе,
леејќи солзи како дожд.
- ‘За плач е час... Свршеникот непријател го уби
трпејќи пораз во Стан.
Го тажат жените, променети во црни руби,
а плачот- железен е бран.’

107

И жал, и мака скри девојката; и мирно седна
пред својот нежем татко стар.
Не заплака, а мене боја, проѕирна и бледа,
пожолтена ко килибар.
А старецот си излезе, оддалечи, мислејќи,
за кого да ја мажи друг.
Ој, кутриот? Тој никогаш, па иако чезнејќи
не ќе стисне во преград внук.
...Штом сама остана, шамијата ја сметна в трепет
и пушти веднаш жален вик,
Расплетувајќи долги коси, врз нив тури пепел:
го презре својот убав лик.
И писна в плач:- ‘О дни во кои несреќа се лее!
Та тажен ли е живот клет;
од денес полн со болки, низа крвава тој ќе е
со солзи, преполн маки сет.
И само в гроб јас кутрата, за моја болна душа
ќе најдам сладок балсам... Ти,
о дали свршеницата си сакана ја слушаш?
Те прашам: кај ме непушти?...
Не ќе видам да носиш пак на коњот трофеј боен,
да стигнеш гордо, в роден крај.
Ни на оро, сред младите, ќе видам, либе мое,
да блеска твојот пусат в сјај.
О, зошто немав сабја јас, та со неа мавтајќи,
да летнев како јунак в бој!
И место тебе, стрела албанска пречекувајќи,
ко заштитник да паднев твој.
А Гегата крволочен јас, бесна ко Менда
би го раскинал со заб.
Но што!... Од огнот борбен момата се плаши млада;
нејзиниот е мускул слаб.
Со солзи жешки, да ме чуе, молби богу пратив
пред светиот му моќен трон.
И може творецот на светов жив да ми те врати
штом мојот ќе го чуе стон!
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Но, кој од оној свет се вратил? Како таков човек?
Сè уште силен е Харон63 ...
Природните ги створил господ закони за довек,
за мене не ги мени он!
Ќе служам јас во домот божји, и во црна руба
ќе бидам вечно тажен јас.
Не ќе примнам друг в постелам и колку да е убав
сè дури трае мојот час.
Со плач ќе те смилостувам. О слушај ме, ти можеш
да слушаш крик мој секој пат:
Час побргу ти сврзи ме со либето, мој боже,
во твојот рајски светол кат!
Ти не се жив. Штом мојте очи сонот ќе ги склопи
- во сонот ќе ми блеснеш ти
сред тишината, во сиот сјај што целата ме опи,
ко оние што блесна дни.
О сонце, колку светлина ти прскаш уште рано,
и како лееш светол зрак!
Штом Кузман не го чествуваш, ти згасни в океанот
да не грееш и над нас пак!’
Проговори... И целата покуќнина од темел
ја претури од силен јад.
А јадот растеше... Го исплака без време
избраникот на својта град.
8
Кај Галилник постои ритченце малечко свето
врби насадено сето.
И шумоли поточе, брзо ко змија, течејќи,
кристални води леејќи.
Светлината сончева одвај приѕирнува таму.
В сенчести гранчиња тука
кукајца се вести штом пролет ќе наближи само,
таговино в пресрет í кука.
И изморен патник замислено седнува овде,
потпрен под некоја врба.
Слушајќи го чрчорот птичи што достига довде,
целиот пролетен брбор63

Харон- лоткарот што ги пренесува мртвите во пеколот.

109
да отиде нејќе. Природата шепоти жива:
‘Остани, човече уште!’
...Во ридот е стонот на мртвите; пепелта сива
којашто таму се суши
се крие од Галичник. Творбите мајсторски стари
таква не даваат глетка!
Темјанушка, симбол на тагата, на него цари,
цути в убавина ретка.
Под килимот послан темјанките сини ги скриле
ладните гробови пусти.
Не ја гледаш земјата од ними, толку што биле
тие израстени густо!
Штом миризба слатка оддалеку патник ќе сети,
веднаш, нејќејќи, се лаже:
Заборава кај тргнал... Таму тој често ќе срети
жена во црно да тажи.
Ќе види тој погоре, погледот штом ќе го сврти,
споменик кренат за слава.
Но плочата јасно се врежани надгробни црти,
под нив- мртовечка глава.
Под крстот од мермер, од страната западна, еден
отвор се наоѓа врежан:
без престан кандилцето блеска со пламенот бледен...
Кузман под плочата лежи.
Кај плочава годишно еднаш девојките седат
- в коси со темјанки пресниза херојот Кузман медно, милозвучно редат
фалбени јуначки песни.
Но секоја приквечер некаква сенка во расо
в раце маслинче носи.
Нажалена, гледа кандилото да не се згаси;
гробот со солзи го роси.
Мртвечката глава со темјанка таа ја кити:
плаче над свршеник моме...
Несреќниов створ го познаваат овдека сите:
Марија, беше, на Томе.
Нејзината свената убост над расото куша,
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в пријатност голема свети.
Од погледот нејзин во својата благородна душа
секој млад мечти ќе сети.
И печатот во него жалта ја изразил жешка,
жалта што нема да мине.
На челото светло се одрази тагата тешка:
срцето таа го кина.
Калуѓерката таа е: тешко нажалена, богу
служи за тешката рана.
Румената лика од болката свенала многу;
лицето восок í стана.
И почна од луѓето да се отуѓува; веднаш
в мисли да потоне знае...
Си шепнеше сама... И сите ја сметаа, бедна
за поулавена да е.
На гусла двоструна свирејќи, покрај патот седнат,
го пее ова просјак сед:
а јас, пак, прост запишувач, минејќи тука еднаш
го запишав од ред до ре“.
Па во „Скендербег“ ги немало Арнаутите=Гегите. Тие се сретнуваат само во
„Сердарот“.Ова било само во 19 век:имало кавказка Албанија и бригиска Арбанија.
БРИГИСКА АРБАНИЈА НИКОГАШ НЕ БИЛА АЛБАНИЈА
Во претходните книги пишував за кавказка Албанија со своите Албанци...
Ј. Г. Хан,64 на стр. 4, наведува: „Кога стигнав до Дурацо 12. август 1963...од
онаа мачна грозница, која летото 1850- та година сум ја добил, и која десет месеци
од еднаш ме тресела...Па и сега го најдов мојот другар госп. Балерина65 и повеќе
негови слуги грозничави... “.
Стр. 5: „Четиринаесетиот ден тргнав на пат од Дурацо во Ндерење...Дурацо
е на самиот јужен агол на брежулковата коса, што од север на југ оди, те према запад стрмно на морето се спушта66)...“.
Стр. 8: „Ни уште најпрво слутевме дека Ндерење е онаа област, близу Дура67
ца која царот Алексиј му ја поклонил на своите Вернижани (Wäringern), што му
направиле услуга против Норманите...“.
64

Ј. Г. Хан, Путовање кроз поречини Дрина и Вардара,по препорука на царската академија на наука.
(Работата на ова е изнесено на седницата на филозофско- историскиот отсек 25, ноември 1865.)
65
Јас на истиот г. Балерин и неговата сумпруга вечито им сум благодарен за нивното усрдно заземање во мојата болест, додека бев, во Шкодра. Тој без сумливост е најтемелен познавач на арнаутската состојба...(Авторот пиши за Арнаути, а Турците Арбаните ги викале Арнаути, а не Албанци, Р.И.)
66
И ако од далеку гледајќи оваа косица со три- а не со две брегчиња- ма и поново ќе биде дека баш
нему му припаѓаше името Dyrrhaction (две хума), кое име после Римјаните му го дале и на варошот
самиот; грчкото име Епидамност, во нивниот јазик значеше Schadencheim, било поопшто.
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Стр. 9: „Во разговор при оваа прилика дознав дека во старата варош Некин
на р. Шкумба имаат и денес две мошне стари семејства од старото владеечко племе
Топија“
Стои семејство како племе, а народот е од повеќе семејства- племиња.
Стр. 14: „Од Беширевиќевиот мост се оди по дивното поле Тиранско...
Тирана и нејзината околина и овој пат мошне ми се допаднала како и прв
пат 1850 година. Но овој пат застанав овде веќе голем напредок; црква и парохиска
куќа! Тоа е подигнато со доброволни прилози од Австрија, за што (како и многу
црквени граѓевини) конзулот Балерин направил вистинска услуга“.
Секој православен народ си гради свои цркви- за Арбаните градат други...
„Би рекол како во оваа католичка албанска општина вее некако прастар дух
христијански, така некако сè другчие ми изгледа...
Моја прва грижа во Тирана била од луѓето да се запознам со изворниот предел Арсен, ама долго се мачев; тек вториот ден најдов од Св. Ѓорѓе (главно место
на околината) некој млад имам турски по име Елмас Ефендија...Емас ми говорел
дека Арсен има два предели, и дека еден е посеверно а другото појужно...Читателот
веќе ќе знае што е тоа Шин Ѓерѓ и Ше Мери, ама за името Шин Њин не верувам
дека би се сетил- оти тоа значи свети Андрија. Овие имиња кажуваат, дека жителите на долината подоцна од брѓаните се потурчени68). Елмас знаел за ова; тој ми
кажал, дека во изворните предели на Арсен има многу опаднати христијански цркви, ама колку колена поминало од тоа доба, кога мештаните се потурчиле- тоа тој
иле не умее или не сака да ми кажи“.
Арбаните биле само православни изроди, кои својот род само си го мразат.
Па тие се носители на најголемото зло- злосторнички исламизирале доденес.
Стр. 19: „При своја неприлика...како што е од Тирана низ Мата, да дојдам во
Скадар (Скодар). Жителите на оваа долина се викаат Матанци. Тоа и што Иродот
споменува некакво име Матанци- многу слично ми се направило, оти вака исто се
вика местото во Персија и Ерменија; те за тоа во моите ‘Албан. Студ.69) сум направил сравнување. Освен еднаков облик Албанија ние најдуваме и овде и таму предели што се викаат Хотењ и Елимајис (Elimais); понатаму таму предел Болбене овде
езеро Болбе, онде река Арсенија и Αρδή на Хет Арарум овде во Албанија- Арзен
(Arçen). Ова сложување ме натерало на мисла, таму (во Азија) е насобрана старинска приказна за сродство на Ермените со (пелазгиските) Тесалци, не се баш сосема без историска основа; тоа во толку повеќе, во колку оваа приказна се поклопува
со денешните приказни на Апхазите (Abchasen) на Кавказ; оти овде се мисли за
еден ист народ со Арнаутите (или Албанезите), кои живеат во Турција. Има приказна меѓу нив, која кажува дека двата брата со своите семејства се отселиле од југ на
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Солунски конзул Вилкинсон (Wilkinson) кој повеќе години во Дурацо стоел...
Во Албанија уште во почетокот на овој век биле вакви потурчувања на цели предели во еден мах,
Сравни Aban. Stud. I, стр. 18, патување.
69
I Стр. 304, исто така стр. 329 пр. 26. Секој Албанец ќе биде посечен, кој би одобрил, дека на Ксеркс господарот ‘Дотос’ му бил водач на Матаните, оти и Доте или Доде (заправо Дода) му е вистинско крстено име. Така на пр. денешниот мирдитски поглавица се вика Боб Доде, оти му бил татко
Дода“.
68

112
Еуфрат; тука се поделиле па еден еден оди на северозапад а другиот на североисток70)“.
Хан пиши за Арнаути, а Турците Арбаните ги викале Арнаути- не Албанци.
Бидејќи според Херодот, Бригите ја создале Анадолија и Ерменија, а Арбанија била бригиска, очигледна е врската на истоветни имиња и многу други нешта.
„Лесно е да се верува дека овие приказни имаат своја основа во сличноста
на Албанија на Кавказ и Албанија на Јадранското Море71); но тие приказни мораат
да бидат мошне стари, оти ова име Албанија на Кавказ денес веќе но готово е изгубено.
Кон оваа Апхазиска приказна за селидбата на Албанезите уз реката Еуфрат,
го додаваме како знаменито и тоа, што Евреите сите Леванти ги нарекуваат само
Пелесхтим (Pelestchim), значи Пелазги, германски филистрими72).
Од ова гледиште, не е без основа ни онаа арапска приказна за постанување
на арнаутите, и ако има повеќе етимолошки основи. По нивното кажување арнаутите стоеле негде на Црвеното Море. Но се случи еден нивни поглавица да нестане на
кавтанот на еден арапски шејих, што се сеќаваше; а кога за тоа до двобој излегле,
арнаутинот во борбата му го истера окото на оној. На глоба осуден, одрече да даде,
и тргна со целото свое племе во селидба, те оттогаш се нарекле Арнаути, што на
арапски значи. ‘Одречени’. Не е ли чудо, како Иродот раскажува, дека и Феникијците од Црвеното Море се отселени ? Уште во ‘Албанските штудии’ сме навеле,
дека Албанците после Илирите дошле, но и дека овие се последни од племето Пелашко (Пелазги); и таму повеќе пати сме споменувале на некое нивно загонетно однесување со Феникијците; ова исто го неведуваме и во горниот навод како потврдено, но секако тоа уште ќе чека на добата, кога нејасните настани ќе се расветлат“.
Најбитно е што Азијатите (Албанци-Арнаути...) се среќавале само во Азија.
Кавказко- црноморските Албанците-Арнаутите, а такви биле Татарите, Черкезите..., дошле дури во Египет. Затоа и за време на Македонецот од Кавала Мохамед Али во Египет биле присатни Мемлуците. За да го резреши проблемот со оставштината во Египет Мохамед Али влегол во земјата како водач на албанските и босанските контигенти во османовата војска- Македонецот сè решил во негова полза.
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Лапински (Кавказки брѓани I, стр. 68) поуздано наведуваат, дека Албанците навистина мислат
дека се браќа со Апказите,- само на жалост не споменуваат, од каков извор тоа е исцрпено. Мене не
ми е позата таква приказна албанеска, дали е вистина и дека баш не сум можел толку многу да испитувам.
71
Тоа, дека Албанезите од Кавказ дошле- се најдува кај повеќето понови писатели; но тоа по своја
прилика стои до овие сличности во имињата. Такво изведување има денес и во народот. Култура
(Kultura) се вика во новогрчки прстенасти облик, те за тоа валјда и стариот Саламис (поради округлиот облик на главниот залив) и едно село во Сев. Еубеја (поради округлиот облик на околните брда)- Културо прозвано. Ама во еубејското село говорат, дека обиталци им се роднини на жителите
на островото Култура, иако на островото се говори албанески а во својата Еубеја само грчки.
72
И на Кавказ близу Апхазите има едно еврејско племе. Лапински, кој по своја прилика не знаеше
дека е во сред. век била на Кавказ една еврејска држава (а и Шлосер во својата историја II, I, стр.
521. прим. тоа не го отфрла) вели: (I стр. 7) Лелегијанците како да доаѓаат во некое еврејско племе,
кое преку Чечна до Кабаре се простирала. Христинанската вера со обичаите еврејски за долго владеела во овие брда. Тек кога Русите завладеале се призна мухамеданската вера за главна. Ксиландар го
наведува во својот речник зборот Кобарда (Kobarde); меѓу тие јас не сум можел да дознам за овој
збор, и мислам дека ова ќе биде помошен збор. Но во колку ми е можно албанески и апхаски јазик
да ги сравнувам- мислам дека во коренот се различни.
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„Дали пак Ерменското- Албанеското име Мата се претворило во грчките
усти во Ематија- не умееме да го речеме, но им го оставуваме на познавачите, кои
ќе ги испитат дотичните јазици. Толку ваљда ни треба само да приметиме дека треба да се внимава, старото македонско пределно име да не се помеша со албанската
Матија- како што тоа го видов кај Барлети и некои други писатели; оти така би
можело да се случи постојбината на Александар Велики да се премести во Албанската Матија73)“.
Па бидејќи Арбанија била само македонска, авторите никако не погрешиле.
Во Македонија на повеќе места се среќаваат те едни исто имиња. И не само
тоа, дури исти имиња се на Балканот, цела Европа, Азија (во ...Индија ...) и Африка.
„Но и ако е сите наведени траги за праевропската историја на Албанезите,
уште како нестална хипотеза ја држам, и поново се радувам бар толку, дека денес
можам овој народ многу посигурно да го воврстам во ред на староседелците европски, отколку што тоа сум го можел порано во моите ‘Албански штудии“74). Јас таму сум рекол за името Арберија дека е чисто арнаутско; а денес знам дека има еден
предел со тоа име источно од Авлоне (Валоне) како и тоа, дека тоа во северна Албанија покрај името Шкиперија се зема, да ја означува целата албанска земја. Она
што Птоломиј рекол за јужниот предел ’Αλµήνη или Αληνη, старо илирско име на
островото Арба и планински гребен (по Страбон) τό Αλδνον, τό Αλυνόν όρος (по
Птоломиј), што ја делеше стара Либурнија од стара Панонија- сè тоа има свои суштествени врски со овој предел и ако вистината не можев така сигурно да ја одредам за спомената земја Албани каде доаѓа во денешна Албанија нејзината главна
варош Албанополис“.
Се кажа: „...Јас таму сум рекол за името Арберија дека е чисто арнаутско...“.
Па се истакна: „Азијатите (Албанци-Арнаути...) се среќавале само во Азија“.
Името Арберија(Арбанија) било само пелазгиско=тн.словенско.Следи до денес Арбаните не ги употребуваат имињата Албанци и Арнаути- тие се навредливи.
„Посигурно ослонителна точка за сè ова имам во испитувањата на архиепископот Антиварски гос. Карло Потен (Pooten) од Келн. Овој црковен старешина се
бави веќе од повеќе години со размислување за историјата на Албанската црква, со
кои намерува да ја потполни и продолжи извесниот дел на Фарлатијевиот Jllyricum
Sacrum. Тој се стараше уште и то поблиску да се запознае со местата на нестанатите епискоипии албански, за кои Фарлатиј тек само можел да нагодува, дека тоа
било ограничено на епископијата од Кроја, оти при отсуство (Sedisvacanz) на овој
епископ, епиското Арбански него морал да го застапува. Госп. Потен на најпосле
му се обратил на епископот Дурацки и го праша, нели нему во неговата епархија
му е познато нешто за името Арбанум.Епископот Амброзија одговорил на тоа, дека
и денешен ден сета приморска равница меѓу уворите на Матија и Арсена со долината Тиранска жителите се викаат Арабен75), дека во овој округ има не само место
едно што така се вика, но уште и три стари вароши Ишам, Прешија, Ндерење со
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Конзул Бадеран има една голема карта на оваа околина, на која се развали „Pella како место на родување на Александар“ паѓа во сред Матија. (Албанците велат исто за Филип Македонски, Р.И.)
74
I, стр. 230.
75
Јас мислам дека пределното име е женско и дека по мојот начин на пишење Авене (првото е потмуло, другото немо) и со членот, кој í припаѓа, повеќе Арбенија.
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варошот Тирана76) (кои после смртта Скендербегова се подигнати) денес главно
место на сета Арбена. Во оваа долина има уште и дваесет и две села со мешано население (со половина чисти мухамеданци), уз што се брои уште и прибрежјето Редони и развалените кули Скендерови“. (Два верски народи, Р.И.)
Поимот Албани,Албанија и албански бил во употреба само во римско време.
Следи да стои: „оти при отсуство (Sedisvacanz) на овој епископ, епиското
Арбански него морал да го застапува“.
Значи, за народот имало само Арбани- без Албанци, Арнаути и Скиптари.
„Епископот на соседната Алесија госп. Додмазеј вели дека ова име им е познато и на обиталците, кои вон оваа раван стојат; тој за тоа вака вели: цела раван на
епископијата Дурацка се вика Арбинија,77 така брѓаните (што стојат под епископијата од Алесија) кога слегуваат во раван велат: ‘одиме во Арбанија’ “.
Се потврдува, името било само Арбинија, никако Албанија која била азиска.
„Ако сега ги сравниме овие податоци за денешните Арбени со оние што
Птоломиј78) говорел за Албана на своето време и нејзината главна варош Албанополис кое име во некои ракописи и Αηδανός πόηις или просто ’Αλδανος се наведува,
денешните географи би го утврдиле тоа место Албанополис под 4105, ширина т.е.
меѓу Лисиус и Дурахиум и само нешто малку посеверно од денешниот Арбоне79,
што е на левиот брег на Арсен“.
Секој освојувач врши преименување на имињата. Тоа го направиле и Римјаните.Пак, народот не ги прифаќал имињата на освојувачите. Следи само Арбане.
„По ширина Птоломијев Албанос паѓа во зафат на денешна Арбенија, и ако
баш точно не се сложува степенот на обете две места“.
Кај Арбаните секогаш р се озговорувал р, никако л како во Битола: Глигор...
Најбитно е што Шкиптари во Шкиптарија до денес не говорат за Албанија.
„Должината на обете места без сумливост е различита, оти Птоломиј го бележи својот Албанос во 460, значи околу ½ Птоломијеви степени поисточно од денешниот. Ама кој само знае колку Птоломеј малку знаел за Албанија и Македонија)80 - тој на оваа разлика ни малку не ќе внимава, и ќе се сложи со нас дека Птоломијевиот Албани, се жители во равницата околу денешниот Арбена. Што пак се однесува на варошот Албанон, тука јас би рекол дека тоа место и денешниот Арбона
е исто- оти колку прашања сум дознал,- тоа е мошне стара варош, и има потомци
од старите семејства81). За старите разрушувања овде или во околината никој ни76

Омилена приказна за постанување на варошот наведено е во „Албан. штудии“ I стр. 86. Ама името на местото Тирана е уште постаро, оти Барлетаје (ed. Argent, page 347 и. т) ја споменува Тирана
помала, низ која тече реката Аршилата (Arschilata). На еден нејзин крај лежи селото Кассар (Cassar),
каде Скендер го убил со својата рака непријателскиот водач Јакуп Арнаут; придодатокот „мала“ ја
претпоставува Тирана голема. При претпоследната опсада на Кроја се повлекле Турците 8000 чек.
(1 0/00 геогр. милја) од градот кон местото Тирана, и се договоруваше со Скендербег слободно да може да се повлече.
77
Овде првото е е потполно изоставено, другото у и претврено.
78
Види искази на Велбрга и Грасхова стр. 222.
79
Така слушнал писателот во својот прв пат (Албан. Штуд. I. стр. 91.) дека и така се изговара. Види
оддел: Места на Арсен во хорогр. поглед.
80
Види Пат од Белгр. до Солун стр. 229 на крајот и понатаму. Нека на прилика се сравни Птоломијевите искази за изворот на Еригон (Црна) и варошот Скампи (Елбасан) и Лихнидос (LychnidosОхрид) на образецот IV на споменатиот пат.(Еригон=е риг он:риг=рига=ри га;Дерион=де ри он,Р.И)
81
Alban. Stud. I, стр. 91.
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што не знае. И јас тоа им го остава на оние кои после мене ќе дојдат напоменувајќи
им, да би обрателе внимание на разрушувањата (споменати во Албан. студ.82) на
стариот град Скуртес, кој лежи 11/2 часа југозападно од Кроја кај селото Фунт Гразе
(Graçe). Заокружените квадрати како да се мошне згодни отесани. Овие остатоци
по своја прилика ќе лежат 3 часа посеверно а можда 1-5 часа поисточно од Арбона,
а према Птоломијевите искази за Албанополис многу се поблиски отколку Арбона.
На послетко приметувам, дека само два пати сум бил во Тирана, но упркос
на мојата грижливост да што дознам за околината на ова место- баш ништо не сум
докучил. Ослонувајќи се на ова, јас никако не можам да му се сложам со Манер
(Mannert)83), кој вели дека Птолијевите искази за Албана и Албанополис само со
тоа се неверојатни- што то никој повеќе постар писател не ги споменува.
Нели му се направи на читателот ова доволно што е речено дека Албана
Птоломијева и Арбанија денешна сосема се исто место, оти степените географски
не се подудираат точно,- тогаш тоа место Арбани ќе мора да го трага уште поисточно од денешната Арбенија т.е. таму каде е денешна Мати. Но ова веќе доволно би
било за нас, кои одма ги изнесуваме овие чинители:
1. Меѓу Дирахион (Dyrrháchion) и Лис (Alessio) источно од денешна Арбенија, или во самата ова или на меѓата доаѓа Албана Птоломијева.
2. Источно од Авлоне (Вароши) денешен предел на Арберија, кој во поширок смисол ја обфаќаше сета Химара (во старо време Akrokeraunia) и при тоа допира уште до изворот на Каламас (Thyanüs).
3. Птоломијевиот предел Αλµηνη паѓа од изворот на Тијамис до амбракискиот морски залив а разликите кои ги има, јас ги сматрам само како варијанта на името Албанија“.
Името Албанија било само римско, а Арбанија само наш јазик-тн.словенски.
„4. Епископот Пôтен не уверува, дека името Албанија во северниот правец
се протега до говорната меѓа албанска и словенска; а меѓата тука ја ја поставува меѓу Антивар и Скадар (!). Србинот кога од Антивар оди во Скадар вели: одам во Арбанија“.
Бидејќи Арбанија била на тн.словенски јазик, Арбаните биле само одродени.
„И за тоа јас велам: Албанија е домашно име, тоа било за време Страбоново
и Албанците се европски строседелци84)“.
Арбаните никогаш не го употребувале името Албанија, ниту денеска. Тие
биле домородци: Бриги со сите бригиски гласови, дури темниот вокал не како Илири- поретко, туку како Траки- почесто. Исто така, и тн.Вукови- тој живеел само во
19 век. Следи тие покрај што биле тн.грцизирани и романизирани, како и монголизирани.Па први арбански школи биле на Австрија, а Австриец бил авторот Хан. Вештачкиот народ Арбани било дело на берлинско- виенската школа, професионален
уништувач на сè тн.словенска, иако Германите биле 100% одродени тн.Словени.
Стр. 37: „Горе споменавме како дека Скендербег бил Матијец, оти тој тука
не во Кроја е роден; па ова тврдење како да не е баш неосновано по кажување на
приказната, оти при подоцнежното патување во Дукаѓини наишле на уште две места, во кои се држи дека семејството Кастриотова било; па и во Хотен (Хотетен) та82
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ка исто држат. За ова знаење ние сме уште повеќе благодарни на историските сведоштва.
Честитиот германски работник професор Хопф, патувајќи повеќе години
низ Италија и Грција по историска граѓа на оваа последната,- истражил многу прастари докази за Албанија и семејството Кастриоти, а со тоа и историјата Скендербегова í дал сосем нов облик. Тој ми ја соопштил оваа примедба додека во Сири
бевме, а ме овластил дека можам со неа да се користам. Тие се во додатокот на ова
дело вметнати. По нив сум дознал дека Кастриотите, како што веќе и Фалмерајер
(Fallmerayer)85) тврдел, со Српско потекло; татко Скендербегов имал само две села
своја во Мата Сињ и Гирди и Поштере, па се оженил со Марија (од благородното
племе Топиа (Thopia) наследница на сета Матија, те со тој пат освен други има- со
оставата му припадне уште и сета онаа земја. Па како и Кроја на Топија му припаѓала, тој е дедо Скендербегов и па тука право полагал, ама живото го стало. Оти
Венецијанците го домамиле во Дурацо, те како издајник го погубат, а на жената и
на двата сина негови им дале помош (пензија). Така може само да разбере, како таткото Скендербегов (сите наследници на Топија) можел да биде господар од сета
Матија, и во она доба Турците прв пат ја покориле Албанија, тој и соседот му од
југ Аријанитес Мусак- беа најчуени првенци во земјата. По нарочната белешка во
хрониката, која Хопф за Музаците (Мусаки) ја пронашол, Скендебеговиот татко
нигде ја немал Кроја. Оваа положба на стварите наведува значи на мислата, дека е
тежиштето (Schwerpunkt) Кастриотова била во Матија и Дибра а никако во приморската равна; дека главната основна снага не му доаѓала никако од татковата куќа,
но од наследницата Топија, и дека последниот Скендербег ја присвоил Кроја како
дел, кој по право í припаѓал на неговата баба. (Дибр=Дебр=Дебар, Р.И.)
Ние залудно долго сме пропрашувале за споменатите две места на племето
Кастриотови- додека напослетку разбираме во Дибра за едно село Сињ (Cinja), кој
има два дела горни и долни Сињ но уште и во множина Сињети. Тоа место е во долен Дибр во округот Џинди (Дшинда) на источната страна на ‘црните гори’, 31/2 часа западно од Дрина, 3-4 часа од Кјудат Скандербегута, и 1-11/2 часа од меѓата- водомеѓа- Марија и Дибре86). Ова значи мора мошне високо да лежи, те затоа и жителите се и спуштиле кон поравната долна Сиња; но во горна Сиња заостанале уште
два дела (махале) од триесет куќи на сè. Жителите, како и секаде во наоколу се Мухамедовци. За Гарди и поштере т.е. Долен Гард не сум требало да прашам: како
што изгледа дека Гарда (често Гардики) само е свртен словенски збор ‘Град’- тоа
по сите прилики ова овдешно име место, припаѓало во околниот познат Кјудат Скендербергут“. (Па имало само два верски народи: христијани и мухамедани, Р.И.)
Се потврдува, Арбанија била тн.словенска,а Арбаните одродени тн.Словени.
„Уште е поверојатно оваа помисла од едно друго пишано сведоштво за името на местото. Професорот Хопф нашол т.е. еден Венецијански документ, во кого
дедото Скендербегов се називал Константин Кастриот ‘dominus Serinae’ (господар
од Серине). Сега ми падна на памет селото Зеруја покрај кого два пати сум поминал одејќи во Бејан и назад. Тоа стои на западното подножје на ‘црните гори’, по
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мојата белешка само три часови појужно од Кјудат Скендербегут; па се запрашав,
дали во оваа сведоштво не се читала Серина како Серија“.
Стр. 49: „Госп. Рафаило Амброзиј, архиепископ од Дураца, кој усрдно ме гостил, ми дал најдрагоцени податоци за географијата и етнографијата на својата епископија (тој тоа подоцна во особен мемоар за мене собрал и придодал уште мошне
корисна карта)- а со тоа со особена благодарност ме обврзал. Јас од тоа затоа после
ги користев следните податоци за митролопијата Дурацка. Овој округ црквен под
себе ја има освен Матија (која во црквениот говор уште Македонија87) се вика)
уште и сета приморска раван, која на картата се најдува под името ‘Bassa Albania’
(долна Албанија), и се простира од уворот на Мата до заливот Артски. Услед Турските напади нестанала и епископијата, и како што од фарлатовите кажувања уште
се сеќавам, остана долго време испразнета...“.
Стр. 62: „Но ние намавме нималку време...Длабоко молчење меѓу римските
и грчките католици, протестанти и мухамедамци, меѓу Турците, Албанезите, Илирите, Далматинците, Унгарците и Германците. И матрозите и лаѓарите...“.
Па Илири не биле Албанците и Далматинците- Илири биле Црногорците...
Стр. 66: „Мошне отрвени слики во внатрешноста нејзина покажува дека неа
не í бил неимар Византињанин. Обликот на Ѓорѓе уште и денес има потпис кој јасно може да се прочита ГЕОР. Па ни внатрешноста нејзина богот не í е знае што.
По натписот, кој тука се наведува, не може да се заклучи дека црквата во почетокот
била грчка Изразите се чисти ама спојувањето на четвртастите стени е мошне невешто...“. (Таа била само Охридска со тн.словенски јазик-Арбанија Охридска, Р.И.)
Се потврдува, името било само Ѓорѓи, Георги- Георг-Геор, а никако Ѓерѓ.
МАРИН БАРЛЕТ ВО „СКЕНДЕРБЕГ“ ФАЛСИФИКОТОР
Музафер Бислими,88 на стр. 6, наведува: „Изворите за оваа проблематика се
обемни. Ние можеме да ги поделиме во четири основни групи: латински (првата
биографија на Скендер-бег, папски, дубровнички, неаполски, венецијански и други
извори), византиски (грчки), словенски и турски.
1. Латински извори: Првите кои пишувале за Скендер-бег биле неговите
биографи. Уште во 1480 година, во Венеција, на латински јазик била објавена
‘Историја за Скендер-бег’ од анонимен автор од Тивар (Антиварино) на која недостасуваат некои листови. Таа претставува прва биографија за Скендер-бег што го
воздигнува неговиот лик и востание.
Второ дело, напишано за Скендер-бег, а некои го сметаат за прво, која е сочувана до денешен ден, е биографијата на Скендер-бег,напишана на латински јазик,
меѓу 1508-1510 година во Рим од Марин Барлети, под оригинален наслов ‘Historie
de vita et gestis, Scanderbegi epirotarum Princips’. Оригиналот на оваа книга се наоѓа
во билиблитеката во Парис, Лондон, Минхен и Аугсбург. Покрај римското издание,
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оригинало на Барлети, бил објавен уште три пати, и тоа: во Аргенторат (Стразбург)
во 1537 година, во Франкфурт на Мајна во 1578 година и 1743 во Загреб. Ова дело
на Барлети, досега е преведено на многу светски јазици, доживувајќи многу изданија и претставува значаен извор за Скендер-бег и неговото востание. Има научници кои делото го сметаа за ‘роман’ или ‘панихида’ за Скендер-бег. Но, поголемиот
број научници кои се занимаваат со оваа проблематика, утврдиле дека делото на
Барлети има непроценлива историска вредност, и содржи податоци кои треба критички да се исползуваат и да се споредат со други извори. Како такви даваат една
добра претстава за оваа проблематика. Ние, се користевме со преведот на латинското издание објавено во Загреб 1743 година, чија копија постои во библиотеката
за национална историја во Скопје“.
Следи да се говори само за католичкото дело на Барлети, но не православното дело „‘Историја за Скендер-бег’ од анонимен автор“, што не е случајно.
„Покрај Барлети,за Скендер-бег пишувал и католичкиот свештеник Димитар
Франгу. И тој пишувал на латински јазик. Франгу го следел Скендер-бег како негов
благајник. Кога за последен пат отишол во Рим, 1466 година, напишал кратка биографија на Скендер-бег на латински јазик. Подоцна, таа неколку пати била преведена на италијански јазик под разни имиња. За ова дело дознаваме преку предметот
од 1545 на италијански јазик, издаден во Венеција. Според проучениот албански
научник и државник, Фан С. Фоли, Франгу во неговото дело е многу покритичен од
Барлети“.
Се наведе: „Франгу во неговото дело е многу покритичен од Барлети“.
„Друг значаен извор за Скендер-бег е ‘Генаологијата на семејството Музаку’, напишано од Ѓон Музаку. Тој бил еден од последните албански капетани што
ја напуштил Албанија, по падот на Скадар 1479 година. Во Неапол, каде живеел како бегалец, го напишал делото во кое фрагментарно ја прикажува историјата на
Скендер-бег. За книгата Музаку, по се изгледа, црпел податоци од Барлети и Димитар Франгу. Ова дело било напишано во 1510 година, кога во Италија се подготвувала крстоносна војна против Турците. Албанските капетани, избеглици во Италија, гаеле надеж дека ќе ги повратат нивните поранешни поседи во Албанија. Со
иста побуда и Ѓон Музаку го напишал делото, наменето за неговите наследници.
Тие преку делото требале да се запознат со поседите што ги имало ова феудално
семејство во Албанија пред навалата на Турците. Но, крстоносниот поход не бил
реализиран, па оваа генеаологија останала закопана во библиотеката Бранкачијано
во Неапол, до 1863 година, кога била откриена и објавена од Карл Хопф во 1873 година. Ние го користевме преводот на оваа дело, објавено 1996 година во Тирана од
Дори Ќиријази“.
Марин Барлети,89 на стр. 90, пиши: „Се раскажува дека Епирците кои се наречени и Албанци, водат потекло од древните Албијци, некогашен славен народ во
Италија, кои пред тоа населиле и дел од Колхида, од коишто потекнал и епирскиот
или албанскиот јазик (како што е и моето мислење).Можеби некој и добро го кажал
тоа, бидејќи Страбон наведува дека таму се зборувало дваесет и пет јазици. За нивното потекло и Блажениот првосвештеник90,кој е многу упатен во божеското и човечкото право, и некои од поновите автори, кои го следат Помпеј Трог, имаат речи89
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си исто мислење. Помпеј Трог91 кажува дека Албијците имале италско потекло, додавајќи дека, го следеле Херкула, кога овој ја напуштил Италија. Тој, привлечен од
плодноста, ги пуштил говедата на Герион92, што биле доведени во Италија да пасат
на Албиската Планина. Значи, од овие водат потекло Албаните, од коишто еден дел
денес е населен на Пелопонез, дел во Македонија без Албанија и Епир. Нивен владетел е Георгиј Скендербег, великиот и непобеден кнез, кој во наше време водел
битки против Турците во името на Христа и речиси сиот свој живот го поминал
под оружје, борејќи се за католичката вера. Тој дури и со мала војска го победил големите турски војски. Неговиот лик и остар поглед Турците никогаш не можеле да
го поднесуваат. Единствено тој на некој начин ја задржал Евангелската вера во
Христа. Но сега нашиот расказ се враќа бргу на предметот“.
Се кажа за Скендебег: „водел битки против Турците во името на Христа и
речиси сиот свој живот го поминал под оружје, борејќи се за католичката вера“.
Ова не е вистина- тој се борел за православието. Тој цел свој живот бил само
православен. Исто така, тој се борел и против католичките држави со својот папа.
Жителите на Арбанија никогаш не се нарекувале Албанци, ниту до денеска.
Албанија била на Кавказ, а Албани Италија- без врска со бригиска Арбанија.
Како што никогаш на Балканот не било во употреба името Албанија, исто
така и Византијци- дело на Рим.Следи тие биле само Источно Римјани (Ромејци). ...
М. Бислими наведе: „...‘Историја за Скендер-бег’ од анонимен автор...“.
Токму овој автор пишел дека никогаш Ѓорѓи Кастриот не бил заложник итн.
Музафер Бислими, на стр. 56, пиши: „Во 1428 година...Иако биографите на
Скендер-бег велат дека тој како млад е одведен во заложништво кај султанот и таму е воспитан во исламски дух, сепак, од други документи пред се венецијански,
дубровнички, хилендарски 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 година, кога веќе имал 25 години.93Дури и откако биле земени
како заложници, тие пак контактирале со семејството и се враќале назад по воените
акции, на кои особено се истакнувал Скендер-бег. 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 граѓанство, меѓу нив и Скендер-бег. Ист
таков документ, Ѓон и неговите синови добиле и од Дубровник во 1439 година. И
таму стои и името на Скендер-бег кое било пречкртано со линија, што значи дека
Дубровник немал многу доверба во него...“.
Следи Ѓорѓи Кастриот никогаш не бил даден заложник за тој како заложник
да биде обрежан.Па токму кај анонимниот автор,оригиналот, тој не бил заложник...
Сабри Годо, во својата книга за Скендербег, пиши дека тој изгледал 10 години постар. Ова говори, тој немал 9 години, туку 19. Или инаку кажано, необрежан...
Еве го најбитниот навод, што не го зел во предвид Марин Барлети- доказот:
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Герион е митско суштество- џин со 3 тела, 6 раце, 6 нозе и три глави. Неговите говеда Херкул ги
давел во Италија. (Само италијанското и европското говедо било питомото бригиско говедо, Р.И.)
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Биографот на Скендер-бег,Барлети, вели дека Скендер-бег е земен како заложник од султанот Мурат II во 1412 година, кога тој имал 9 години, и дека таму добил име Скендер-бег по Александар Велики, и дека таму тој израснал во примерен војник при што стекнал голема доверба кај Мурат II ...
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Мирољуб Јефтиќ,94 на стр. 162, пиши: „Со тоа не само што се негира вистината туку управо ја руши идејата за посебна албанска нација во однос на другите
муслимани. Оти ако Шиптарите доброволно го примиле исламот од Турците, тогаш
ни Турците не чинеле ништо лошо со својата војна окупација, оти како кажува
Иналџик само го носеле исламот и ништо повеќе, ама затоа Ѓерѓ Кастриоти чинел
лоша ствар оти се бунел против исламот. Оти чинел најголемо светогрдие го напуштил исламот, а за вероостапништво и убивање на муслиманите што тој немилици
чинел, према шеријатот следи исклучива смртна казна.95“.
Значи, Георг Кастриот никогаш не бил муслиман за тој да се поврати во православието и нему наведените султани да му изречат смртна пресуда- да го гонат...
Напротив, тој како православен на својот внук Зарчин од сестраси Ангелина
му ја откинат главата затоашто соработувал со исламот.Па и затоа сè било обратно.
Место Султанот на Ѓорѓи Кастриот да му се заканувал со смртна казна, Марин Барлети пиши за султанови и Ѓорѓини писма- наведеново е дрско произволно.
Наведеното говори дека немало никакви писма за допишување со султаните
Годо пиши, во црквите стоеле простум-православни, а не клечење-католици.
Музафер Бислими, на стр. 15, вели: „Прв на листата што се занимавала со
Скендер-бег по неговите биографи и Ѓон Музаки, кои ги сместивме во изворите, е
италијанскиот калуѓер Џимарија Биеми. Тој во 1742 година во Бреша ја објавил
книгата ‘Историја за Скендер-бег’, и е првиот автор што го пронашол и користел
Анонимот од Тивар (Антиварино) и неговото дело“.
Никола Вулиќ,96 во својата книга која е како „историска расправа“, ги наведува бесмислиците напишани од Барлети.Тоа се читало и кај „Анонимот од Тивар“.
Стр. 15: „Првата биогафија што излегла за Скендербег тоа не била Барлециевото дело De vita etc, ма дека она дело излегло веќе на четирисесет години после Скендербеговата смрт. Уште едно триесет години пред тоа, писател еден веќе
го беше опишал и прославил делото на тој велик човек. Тоа било уште год. 1480.
Списот тој бил пишан на латински јазик а натписот му беше: ‘Explicit Historia Scanderbegi edita per quendam Albanensem. Venetiis impressa industria, atque inpensa
Erhardi Radolt de Augusta anno Domini 1480. die 2. mensis Aprilis ducante Ioanne Mocenyco inclyt, Duce. Ама таа книга на брзо била заборавена, а како ни тогаш не беше
многу позната...
‘Бар, арбански град, било негово родно место (тоа го изјавил он самиот при
опишување на стравот, кој беше завладеал по сите арбански градови за доаѓањето
на Мурат и Турците да го опседнат Светиград) а имал брат, кој беше офицер во самата телесна гарда Скендербегова; па бидејќи овој беше присутен во сите ствари
кои се случувале, тоа и он добиваше извештаји за сè од сите детали, те затоа така да
се рече од неговите усти приказната на сите настани повеќе по видување отколку
по слушање. А тој тоа и самиот го кажува при една прилика, при раскажувањето за
онаа прекуморска експедиција, кога Скендербег поминал во Италија во помош на
Фердинанд, кралот напулски, каде моли читателите да го извинат, ако во излагањата на тие настани не биде онака верен како во останатите случаеви, оти сега
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Мирољуб Јефтић, Македонско етнолошко друштво, Етнолог 9, Скопје, 2000.
Во споменатиот превод на Куранот на стр. 617 во напомената 33 став 1 стоји дека према шеријатот секој муслиман кој го напушти исламот има да се осуди на смрт.
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Н. Вулић, Ђураћ Кастриотовић Скендер-бег, Белград, Парна штампарија- Радикална странка,1892.
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немал повеќе реферати на својот брат офицер на кралот на тел. гарда, кој поради
некоја болест беше принуден да остане дома’.
Па веќе и само тоа би било доволно, нас да не поттикне да мислиме дека таа
книга морала да биде многу повистинска и поуздана од Барлецијевата, баш и кога
не би имале докази за нејзината ваљаност а Барлецијевата непоузданост. Ама да пуштиме и овде Џамарија, да тоа ни го окарактеризира во неколку зборови...“.
Марин Барлети, книгата „Скендербег“, ја напишал „40 години по смртта на
Скендербег“. „Втората книга е ‘Историјата на животот и делото на Скендербег’ издадена во Рим во 1508 и 1510 година“. Па следи неговото дело не било оригинално.
Музафер Бислими, на стр. 25, пиши: „За Скендер-бег...и на поемата ‘Скендер-бег’ од Григор Прличев на македонски јазик. Фактот што Прличев ја напишал
оваа поема покажува дека востанието на Скендер-бег оставил длабоки траги и во
свеста на македонскиот народ. Со оваа поема, 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 венцоносец на тој
конкурс со поемата ‘Сердарот’, објавена исто така на грчки јазик во 1860 година.
Тој историјата на албанскиот народ и на Скендер-бег ја познавал и од порано но
најмногу ја проучил во времето кога бил учител во Тирана 1847-48 година. Прличев, како централна точка во својата поема ја зема третата опсада на Круја во 1467
година и убиството на Балабан-паша од Скендер-бег, поставувајќи ги нив двајца
како два главни лика на поемата, кој го предводел народот во одбрана на татковината кој се ставил на турската страна против својата татковина. Иако во центарот
на вниманието е судирот на Скендер-бег со Балабан, Прличев знае, со употреба на
силни епски таблоа, на синтетички начин да го евоцира секој значаен момент во борбата на Скендер-бег со Османлиите од почетокот на востанието до крајот на опсадата на Круја и смртта на Балабан. Со еден збор, Скендербег оставил длабоки траги
кај сите балкански народи“. (Во Тирана предавал на коине- зборувал брзјачки, Р.И.)
Григор Прличев, во „Скендербег“, Собрани дела, го употребувал делото на
Марин Барлети. Ова било поради тоа што православниот оригинал Рим го скрил...
Сестрата Меланија (калуѓерка во манастирот „Дрвеница“ крај Софија- Бугарија), внука на Григор Прличев, истакнува: таа „завршила романска филологија“,
„нејзиниот татко Кирил Прличев, син на Григор Прличев, бил професор по француски јазик и литература, дека двајцата меѓусебно често разговарале на латински
или француски“...„Задумана или поточно, загледана во векот што поминал низ нејзините очи и душа, се сеќава и на бастунот на деда си Григор, на грчките и француските книги потпишани со неговата рака и со неговата перодршка“...„Неговиот
син, исто така скришум ги читал и другите ‘забранети’ книги, особено оние напишани на германски, латински и грчки“.
Се гледа, Григор Прличев ги познавал коине и латинскиот јазик. Тој на коине ја напишал поемата „Скендербеј“. Тој за неа користел извори на латински јазик
на кого пишел Мартин Барлети. Исто така, се наведува и германски, кој бил службен во Елада. Следи заклучокот, видливата е разликата меѓу Барлети и Прличев.
Делото на М.Барлети е преполно со фалсификат, како стара пракса на Рим:
Хан, на стр. 83, пиши: „Додека се возевме до Карма, дојде разговор и на
Скендербег, и Дон Анѓело тврдеше, дека народот веќе и името и родното место го
заборавил, ама тој ипак ја знае неговата историја, иако нигде не ја читал, нити мо-
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же да се сети, од кого ја слушал. Јас го замолив да ми ја раскажи. Неговата приказна по своја прилика од Барлетија, но и поново со некои разлики. Тој не знаел ништо повеќе, отколку дека Скендербег е роден во голема и разрушена варош, која
лежи два часа западно од неговото село Ваг; овие рушевини се пространи и народот уште и денес ги вика Кастри. Таму Скендедеберговиот татко живеел, па и после предавањето на султанот...Кога Скендербег во Цариград бил одведен, беше токлу млад да не знаел ни за своите родители, и мислел дека Султанот Мурад му е татко. Тоа го дознал тек кога пораснал од едно писмо, која мајката скришно пишела и
го испратила по двајца остарени слуги на неговиот татко, кои во Цариград живееле,
и повеќе да му раскажат. Скендербег нареди обата старци да дојдат, им се повери и
од нив ја дозна својата историја. Но на нивни совет го криел своето знаење и барал
прилика, да измакне во постојбината. Кога во тоа доба Хунијади Унгарски крал
упадне во Турција, застана Скендербег да го моли султанот да му го даде предводувањето на војската, која против овие се спремала. На почетокот се опираше султанот поради младоста негова97), но после му го даде; а Скендербег одма ја изда сета
војска на својот едноверник, по што најпрво се договориле и некоја накнада зел да
оди во Албанија. (Се говори за верска војска, а не народна-таква немало, Р.И.)
Сравнување на оваа приказна со Барлетијевата, не ќе ни малку погрешам
ако поверувам, дека приказната овде поникнала и во уста преминала...
Сè што Барлети раскажува верно се повраќа, ама празнините, кои тој ги
оставил, се пополнети со романтичката градба; едино се иземува во приказната
местото, каде се кажува за местото на живеењето на семејството Скендербегово,
што е земено од месна приказна. Оти Барлети баш ништо не знае за писмото мајкино, ни за старите слуги, и изложеното старешување над војската, а тој кој приказната ја скроил заборавил, дека Скендербег можел лесно по животните оконости во
кои е зачуван и без чуда, дека тој покрај царските принцови тек сиромашен од некој далечен крај на царевината...“
Стр. 85: „Уште е поинтересно од овој облик приказна тоа, што ова ни ја изнесува новата постојбина Скендербегова, за која уште нешто Буе чул, но за која залудно сум се распрашувал додека сум бил во Леш...“.
Се говори, Георги Кастриот бил Втор Александар Македонски. Меѓутоа, ова
не било можно, затоашто Александар Македонски не бил Втор туку Александар III.
Мојата книга за Георги Кастриотис гласи: „Нов Александар Македонски“.
Во прилог e Бајрон (H. G. Bajron, L’Albania di Pierto Chiera, Paris, 1869, 57):
„Георгија Кастриот бил најголем витез во својот век. Тој бил непобедив борец и нов Александар Македонски. Тоа се епитети кои ги заслужувал...“.
Бидејќи и Григор Прличев на охридски,а Глигор Прличев на битолски,р=л,98
во својот Скендербег внесол мноштво подробности, за мене преважни, тој утврдил
дека во книгата на Марин Барлети имало мноштва извртувања. Следи и мој прилог.
Пак, Марин Барлети вешто ја искористил сличноста на јазикот за искривување на вистината за бригиска и македонска Арбанија, а бригиска биле и Ерменија.
Марин Барлети, на стр. 673, наведува: „И така Балабан, откако ја добил одлуката од Отоманецот самиот слободно да дејствува во овој поход, извршил многу
голема регрутација и составил војска од најснажни мажи, земајќи го Јакуп Арнаут
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Историски Скендербег тогаш имаше 42 до 43 години.
Бидејќи говорна разлика има-р=л, на охридски и арбански била Арбанија, а на битолски Албанија.
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за свој колега; ја разделил со него војската и го наговорил да појде од приморската
страна, преку Грција и Тесалија и да ја одведе војската во Епир. Му порачал да не
се осмелува сам да започнува војна со Скендербег и воопшто да не го напаѓа, додека тој самиот не биде таму. Балабан потоа, со своите чети, по покусиот пат низ Тракија и Македонија, побргу од Јакуп влегол во Епир...“.
Меѓутоа, Балабан бил Азијат како и Јакуп со име Арнаут со азиско потекло.
Кај Григор Прличев Јакуп не бил Арнаут, а М.Барлети пиши: Јакуп Арнаут.
Па токму и затоа кај Григор Прличев Геги и Арнаути имало само кај Сердарот. Во
него стои за „Галичник и Река“, што се однесувало за во 19 век- во неговото време.
За да се потврди дека Григор Прличев многу убаво го познавал делото за
Скендебег, како и дека до 19 век немало Арнаути=Геги, во прилог е делото на Али
Хадри.99 Тој на стр. 92, пиши: „По битката кај Охрид...Балабан- паша, по потекло
Албанец...“, и на стр. 93: „Макаршто...Јакуп-паша...Јакуб-бег, исто така по потекло
Албанец...Албанија била опустошена...а загубите во луѓе биле исто така големи“.
Па место Арбанија стои Албанија, но никаде нема Јакуп Арнаут-без Анаути.
Стр. 13: „Од раниот феудализам, кога се формира албанскиот народ, името
Илир се заменува со името на илирското племе Арбана- Албанои. Ова име се употребувало во обликот Арбер или Арбреш до паѓањето на Албанија под турска власт. Тоа го потврдува фактот што името Арбреш 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 владеење. Постојат различни мислења
за потеклото на името Шкиптар. Според некои научници тоа потекнува од шкипе
(орел), а според други од зборот скифер (сокол). Некои сметаат дека името Шкиптар доаѓа од зборот шкипитим (да се зборува добро)“.
Арбаните биле Бриги со сите бригиски гласови. Бидејќи Арбаните денес помасовно го употребуваат темниот вокал отколку кај Илирите, авторите говорат, тие
имале тракиско потекло. А и арбанскиот јазик содржи и повеќе монголски зборови.
Следи името Албанои го внесуваат само Римјаните,но никако Домородците.
„Арбер или Арбреш (било, Р.И.) до паѓањето на Албанија под турска власт“.
Пак, шкиптар=скиптар на кого има и орел, а „шкипитим (да се зборува добро)“. Меѓутоа, на арбански мир е добро, кој не се содржи во зборот „шкипитим“.
Арбаните не знаат што се: во нивната историја го имале и Владимир=влади
мир...Добримир=добри мир. Следи добри да е на тн.словенски, а мир на арбански.
„Постојат различни мислења за територијата на која живееле Албанците во
раниот среден век. Според едно од нив татковината на Албанците била Арберија,
која ја опфаќала областа меѓу Драч и Дрим...“.
Пак, Албанија на Албанците и Арберија на Арберите, а не Албани=Арбери.
Стр. 23: „Со изчезнување на династијата Комнен...Кнежеството Арберија се
зацврстило особено под водство на Гино и, подоцна, да Димитри Прогон, кој ја носел титулата кнез на Албанија...бил оженет со Комненија...“.
Стои „Кнежеството Арберија“. Па ова не содејствува со „кнез на Албанија“.
За ова да се потврди, следи најбитното, што потоа Али Хадри и го наведува:
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„Овие разидувања ги искористил Епирската деспотовина, која во 1213 година го освоила Драч. Тогаш Арберија станала вазална област на Епирската деспотовина, која се проширила толку што го опфаќала подрачјето од Драч до Коринтскиот Залив, со центар во Арта...“.
Па никогаш не бил во употреба поимот Албани туку само Арбани- Арбереи.
„Норманскиот владетел Манфред...во втората половина на XIII век, противник на византиската држава бил Карло Анжујски, кој успеал да освои најголем дел
на албанската територија и да го создаде таканареченото кралство Албанија. Ова
‘кралство’ опфаќало територија што се протегала на север и на исток до Дрим, и на
југ над Војуша, со седиште во Драч. Со ‘кралството Албанија’ владеел намесник на
Карло...Подоцна, Андорник II, ги освоил Валона и Кроја, а во 1286 година и Драч,
кога пропаѓа ‘кралството Албанија’“.
Се говори за Арбанија, за Латините Албанија, но никаде ја нема Арнаутија.
Во документот пронајден од познатиот славист Шафарик во манастирот Раваница во Срем титулата што ја носел за цар Душан гласела: „Благочестивиот и
Христољубив македонски цар Стефан, српски, бугарски, унгарски, далматински,
арбанашки, Унгаро-влашки и независен владетел на многу предели и земји“.
Овде се говори само арбаншки. Па имало само Арбанаси, а никако Арнаути.
Јован С. Поповиќ,100 на стр. 5, вели: „Во оној дел на Европа, која од север со
Босна и Србија се граничи и западно од Македонија долж јадранското и средоземно
море се простира, лежи Албанија или Арбанија, од древен Епир названа...“.
Со наводот се потврдува, поимот Арнаут никогаш не бил балкански туку
само азиски, со Азијатот Јакуп Арнаут-тој бил од кавказко-црноморски простори.
Али Хадри, на стр. 32, пиши: „Својот воено- спахиски систем Турција го воспоставила на тлото на Албанија и со тоа создала особено тешка состојба. Албанската територија што ја покориле Турците била административно вообличена, во
1431 година, во албанскиот санџак (Санџак и Арванид) со центар во Ѓирокстро...“.
Само за време на Османите се говорело за Арнаут: областа Арберија, како
Арванид (Арбанид) постанала санџак Арнауд (Арнаут)- Арнаут само со за Турците.
На Балканот била Арванија=Арбанија, а во Азија Албанија и Арнаути=Геги.
Поимот Арванија бил само на пелазгиски=тн.словенски јазик. Таков бил и
во Склавините, а Склавини имало на Пелопонез, Епир со Арбанија, Македонија...
Зеф Мирдита,101на стр.9,вели: „Во времет на доаѓањето на Словените Византиското Царство доживува тешка криза. Тоа било вклештено измеѓу Арапите од
една страна а од друга страна Аварите и Словените. Многу предели потпаднале под
Словените, ама уште секогаш немаат сопствена државна организација. Ваква политичка ситуација во времето VII-IX век најдобро го одржува поимот Склавинија.
Византија ќе настојува да ги потчини овие предели. Тоа ќе го направи со воведување на новиот воен и управен систем кој се назива тематско уредување.
Првата таква војна административна единица на Балканот се формирани на
крајот на VII век. Темата Тракија, према Константин Порфиригенит, настанала кога
Бугарите го преминале Дунав, те. околу 680. година н.е.“.

100

Јована С. Поповића, Живот и витешки војевања славног кнеза епирског Ђорђе Кастриота Скендербега, У Пешта 2. Јануара 1828, Панчево, Накладом књижаре Браће Јовановић.
101
З.Мирдити, Из историје Албанаца, Зборник предавања,Друштво историчара Србије,Белград, 1969

125
Следи имало Склавини со склавински=тн.словенски јазик и тематско уредување со службен Александријскиот=тн.византиски јазик коине, а на тн.Византијците народен им бил склавинскиот=тн.словенски на кого твореле Солунските Браќа...
Меѓутоа, не се работало за Словени- Русите за Словени се изјасниле 860 год.
Стр. 11: „Полазна точка при решавањето на проблемот на етногенезата на
Албанците есте националното име: Arbër, Arbën. Ослонувајќи се на податоците кои
ги пружуваат делата на Ана Комнен (од XI век) и Георг Акрополит (од XIII век), се
сматрале дека тоа име тек тогаш се јавило прв пат.
Меѓутоа, не само дека тоа е континуитет на Птоломејовите Албаноја (илирско племе со градот Албанополис) туку континуитет на Хекатејевите Аброа, значи
од V век пред н.е., кои се пружале управо на подрачјето каде Georg Stadtmüller трага решение на поставениот проблем, а за кое место на Јадранот Ферлуга кажува:
‘дека специфичност на оваа византиска провинција претставувале арбанашките
племиња, кои на развитокот на драчката област удриле посебен печат’ “.
Стои за „Хекатејевите Аброа“ и римското „Птоломејовите Албаноја (илирско племе со градот Албанополис)“. Меѓутоа, Хекатеј живеел во „V век пред н.е.“.
Драчката област била на Драч=Дирахион етноним Brygos, само на Бригите.
„Во Птоломејовите зборови е карактеристично што со метатеза настанува
промена -r во -l. Тоа може да се разјаснува со тоа што безвучното -а наместо денешното мукло -ë во задниот слог кој се завршува со согласникот -n само по себе звучи мукло -ë. Према тоа, и замената на ова муклото -ë самогласникот -а во некој стран јазик е сосема исправна. Претпоставката дека таа гласна промена ја направил
Птоломеј не би можела со сигурност да се прифати, поготово ако се знае дека Птоломеј своето дело го составил на основ на хеленистичкиот географ Ератостена (276
-196. пред н.е.) и Марино Тирски (80- 126. н.е.)“.
Бидејќи „мукло -ë“ било и останало тн.словенски темен вокал, се потврдува,
Арбаните биле само едно:тн.Словени.Па со него се докажува,тие биле/се одродени.
Името Арбан го променил Птоломеј во римско време, а без темниот вокал.
„Владее мислење дека оваа промена настанала од Грците према една нејасна
асоцијација со останатите географски имиња. Меѓутоа, се чини ипак дека е можна
метатеза на илирското ‘alb’ со ‘arb’. Всушност кај грчките и византиските писатели
се употребуваат обете форми и тоа една научна- Albanos, Albania, а другата народна -Arbanites. Како и соседните народи така и Албанците го употребуваат обликот
со ‘arb’. Латините, наиме, народот го називале Arbanenses (1166), а земјата Arbana
(1204-1250). Од времето на Анжувинците (1241) скоро без изузеток се употребува
обликот Albanenses, Albania, од кој настанал италијанскиот облик Albanese (1311).
Од латинскиот и романскиот облик Рабана (1198) и рабански, а 1330. година Арбанаси. Кај Србите и Бугарите се употребува поновата форма Арнаут, Арнаутин. Настанал од грчкиот Arbabites, Arnabites, од кој настанал турскиот облик Арнаут“.
Бидејќи тн.Византијци биле Римјани=Ромејци, тие го прифатиле ромејското.
Значи, Арнаут бил понов поим и за време на Турците, без врска со Арбанас.
„Меѓутоа, центар на Албанија секогаш била Кроја со околината. Епископот
на Кроја се вика ‘Episcopus Arbanensis’; Karlo Topia (умрел 1388), кого Млечаните
го викале ‘Princeps Albaniae’, самиот се викал: zoti i Arbnisë- господар на Арбанија’
со седиште во Кроја, а управувал со земјата која се простирала измеѓу Мата и Шкумбинија. Кога Турците ја освоиле Кроја (1415), Балабан-бег Паша се признал ‘Suba-
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sha i Krues e i Arbnisë’- ‘Субаша на Кроја и Арбанија’, а под својата власт ја држел
Кроја и земјата на Албанците“.
Латините го наметнувале името Албани,кое од населението не се прифаќало
Следи поимот Арнаут сè уште не бил внесен. И затоа без Албани и Арнаути.
„Со текот на извесно време овој поим ја зафатил територијата ‘Illyrii proprie
dicti’ на Плиниј Стари, меѓутоа, со текот на времето, сè повеќе се ширел. Тоа и им
бил повод на странците со тоа име да се викаат и сите нивни сонародници. Према
Thalloszy: Albanenses се најдува во Драч (1250), во Врањини (1241), близу РагузаДубровник (1285), Tezallie (1295), Kraini (1322), близу Котор (1327). На крајот на
XII век Србите го вбројуваат во Албанија и крајот Пулата (Polata) долж класичниот
пат Скадар- Призрен. Во време на Анжувинците Албанија се простирала и преку
Валона во земјата на Аријанитите. ‘Lingua albanese’, како албански јазик, прв пат се
споменува во Дубовник во текот на судскиот процес по повод на некое крадење.
Извесен Matheus, син на Marka de Mençe вели: Чул сум некој глас кој на брдото одјекнал, а албански е јазик’ “.
Па името Албанија било дело на Латините, а народот тоа не го прифаќал.
„Конечно, националното име во облик Arbër се зачувало и денес во јужна
Албанија кај Итало-Албанците. Истиот облик се употребува и кај Албанците во Грција. Името во таа форма ја познаваат и северните делови на Албанија, што се потврдува и денес, уште секогаш во употреба, називот Арбанаси крај Зад кои во овие
краишта се доселиле во XVIII век.
Всушност и самиот збор, ако го анализираме, на основот на суфисот -n и -an
е илирско потекло, а значење добива како во албанскиот јазик: arë ban- оној кој обработува земја.
Меѓутоа, проблемот постанува потежок со постоење и на друго национално
име: за народот Shqiptar, а за земјата Shqipnija, која без сумливост е со понов датум.
Дека поновиот датум, ни ја потврдува сета културна делатност на албанските емигранти од XV и XVI век во јужна Италија и Грција. Сите називи на часописи и новини кои во Италија излегуваат во XIX век секогаш го употребуваат само името
Arbër, а нипошто Shqipni, односно Shqiptar. Освен тоа, и цела стара албанска книжевност познава само Arbër. Така Ѓон Бузуку за Албанија употребува -Arban, а
Пјетар Буду за албански јазик кажува: ‘gjugntanë arbëneshë (наш албански јазик;
Frang Bardhi во ‘Dictionarum Latine-Epiroticum’ за Албаните го употребува ‘Arbëni’,
а за албански јазик ‘gjuhë t’arbëneshë (јазик албански). Тек Пјетар Богдани, скадарски епископ, а потоа скопски архиепископ уз старото го употребува и новото име
shqiptar. Во својата книга ‘Cuneus Prophetarum (1685) за Албанија употребува ‘Dhea
i Arbënit (земја на Арбаните), а за Албанците ‘Arbënesh’ и ‘Arbëborët’. Меѓутоа, новото име прв пат се употебува кога говори за граматиката на својот стрико Андреа
Богданија и во Евангелието“.(Албан=Албан; Арбан=Арбан;без Албан-Арнаут,Р.И.)
Секој народ има само едно име-Албанците четири:Арбан,Албан,Тоска,Шкиптар, сите со различно значење. Освен Арбан сите другите биле дело на странците.
„Стариот облик се употребува до почетокот на XVIII век. Последен документ на кој стои стариот облик се актите на еден албански собир, кој е одржан 1703.
година, на кого претседувал папата- Албанец, Климент XI, а се објавени на албански јазик 1707. година, под насловот ‘Kuvendi i Arbnit’. Меѓутоа, во традицијата,
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народните песни и во книжевноста, нарочно во поезијата, стариот облик непрестано се употребува. (Пак, Папа говорел само Арбнит, но не Албан-ит, Р.И.)
Кога и како зборот shqip (шќип),односно Shqiptar (Шќиптар) влеголо во употреба, не може со сигурност да се утврди. Према општото мислење, бидејќи се јавува на спорадични места, може да се воочи дека се јавува во времето кога туѓиот
елемент на подрачјето на албанскиот етникум постанува сè појак. Први вести за тоа
име се најдуваат во дубровачките акти од XIV и XV век во форма Schepuder (1368),
Scapuder(1370), Schipudar, Schibudar(1372), Schipudar(1383, 1392), Schapudar (1402),
и тоа како презиме на едно семејство од Дривас. И големите речници кои се печатени во втората половина на XIX век кога се толкува името Arbëni, тоа го чинат и со
Shqipni (Шќипни). Така, на пример, F. Rossi da Montalto Ligure името Erbëni, Arbënuer го употребува како синоним за Shqipni (Шќипни), односно Shqiptar (Шќиптар).
Французот A. Dosen зборот Arbër, Arbënesh го преведува со Albanais, човек од Лаба, додека Albania синоним за Labëriu. Gustav Mayer, во својот етимомолошки речник, зборот Arbër, Arbënesh, Arbënor, Arbëri го толкува како синоним за Shqiptar
(Шќиптар), односно Shqipnija (Шќипнија)“. (Лаберија=л аберија, Р.И.)
Дадените имиња истогласно немаат ништо заедничко со Скиптари-скиптар.
„Што за потеклото на тој збор се однесува и неговото значење, мислењата
на стручњаците се разминуваат. Некој сматраат дека потекнува од името на главниот град на Дарданија- Scupi- албански Shkupi, а други дека тоа име е тотем од
времето на Скендербег, бидејќи голем дел на западниот дел на Балканскиот полуостров себе се идентификува со птица. Така тогаш Албанците себе се идентификуваат наводно со орел, на албански shqipe (шќипе), поврзувајќи го тоа со двоглавиот орел на Скендербеговото знаме“.
Од глупост во глупост: Шкиптар=Скиптар-скиптар на кого има орел, а двоглавиот орел како тн.византиски ја краси црквата Св. Димитрија- Битола, која од
Муслиманите=Турците- Албанците била попречувана да се изгради на старите темели. Исто така, македонските цркви тој двоглав орел ги краси, кои со векови, дури
во 21 век, ѕверовите Албанци=Арнаути ги рушеле, палеле, плачкале..., а ниедна црква не изградиле кога како двоконтинентален и дворасен народ биле само едно- Турци=Муслимани. Пак, Дардан=дар дан, кој нема никаква врска со “dardhë”- круша.
Пак, Дарданија никогаш не била крушарска- таа не била за круши ни јабока, а овде
се говори за птица. Таква била и орелот, кој в уста има змија: Саат-кула Битола.
Следи скупи=с куп и или скипи=с кип и: куп=кип кој се прави од бакар: cup + ar =
cupar=cupr + um = Cuprum- бакар- од Кипар се копал бакар и за кипови до кипари...
Па следи во Битола има-ло Арнаут-маала или Маџер-маала за Арнаутите од
Азија, но никако Албан-маала, ниту Арбан-маала, никако Тоска-маала, не дај боже
Шкиптар- мала на Скитарите со скиптар... Да не се изуми има Маџари во Скопја...,
а Унгарците државата ја викаат Маџарија: Маџарите-Арнаутите биле само Азијати.
Исто така,во Скопје имало и Черкез-маала, каде биле колонизирано Черкези.
„Меѓутоа, најисправно, па и најпривтливо толкување е она кое го дава Gustav Meyer. Тој името го изведува од албанскиот збор ‘Shqip’ (шќип), ‘me shqiptue
(ме шќиптуе), што на српскохрватски би значело словити, говорити, а латински
‘excipere’. Исто онака како што Словен значи во однос на Немците, дека само оние
знаат да говорат, словење, односно меѓусебно можат да се споразумуваат, а сите
околни и соседни народи, оти за нив јазично се неразбираат, е немец, што се одне-
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сува на Немците; а за Германите, оти, во однос на околните соседни народи кои тие
не ги разбираат, само тие знаат добро да говорат, словат, па меѓусебно јасно разбираат, затоа и себе се називаат Deutsch, односно deutlich, што значи јасен, а останатото wälsch- лошо, слабо. Исто е значи ситуацијата и со Shqiptari (Шќиптари), односно Албанците. Према тоа, неприватливи се извесни мислења кои тврдат дека
името Shqiptar (Шќиптар) настанал како изданок на едно семејно име. Всушност
само ова име укажува на големата старост на постанување на Албанците на подрачјето на кое денес живеат и уска поврзаност со илирскиот етникум. Тоа всушност
бил термин на раздвојување и простор на кој се јавува, и тоа во доцните времиња.
Тоа се делови кои најповеќе биле заплускувани со таласите на инвазијата и селидбата на народите“. (wälsch-falsch, Р.И.)
Само од глупост до глупост- се признава само истогласно, а ова е лакрдиско.
Стои: „Deutsch, односно deutlich“-дрска глупост, оти само Деут=Теут=Теута.
Пак, Герман бил само тн.словенски бог. А и само Илир синоним на Словен.
С. Антолјак,102 на стр. 850, пиши: „И додека и западните и турските извори
денешниот Берат го викаат: Белград, сите западни и византиски извори ја цитираат
Кроја како: Croia, Croya (Crua) и Κρούα. Но затоа сите турски извори, почнувајќи
од Ашик-паша Заде па натаму пишуваат Акче Хисар, под кое име се крие Кроја“.
Не Круја, што ништо не значи, туку Кроја=к роја- ко рој, во карпите кроена.
Името Ѓерѓ било во Унгарија и на Каквказ-на Балканот само Ѓорѓи Кастриот
Во печатите на Георг Кастриотис и други наводи нигде нема никаков Ѓерѓ.
Искендер бил само во Османовиот јазик, кој никогаш не бил народен јазик.
Пак, исламски=турски јазик бил само арапски- тој бил сличен на персиски и коине.
Бидејќи Османовиот јазик бил новоперсиски со монголски (татаро-турски)
зборови- Персијците владееле до со Ерменија-, во него се употребувал Искендер, а
во Мала Азија со Балканот само Скендер.Затоа следи да се појави именска разлика.
Дека тој бил Скендер, но не Искендер, доказ биле печатите и други наоди...
Печатот на Скендебег бил: GEORGIUS CASTRIOTIS SCANDEBIGO.
Бидејќи Албанците се фалсификатори, не успешно го бришаат крајното -ис.
За доказ се наведува и гравурата од првата половина на 16 век, на Кралицата
Марија Андроника: “DONICE SCANDERBEGI VXOR”. Значи, само Скендербег.
Во прилог се наведуваат именски разлики и за сатрапи, темани=тимани- темари=тимари.Следи сатрапија бил персиски за област, а на коине тема до тима итн.
Бидејќи Источното Римско (Ромејско) Царство арапскиот ислам го сузбил,
тој продрел во Персија. Следи Персија да го шири исламот кон Запад и тоа само на
православните простори. Тоа важело и во македонско- ромејска Селеукија, која за
време на крстоносните војни се променало во Селџукија, па се до Селџуци итн.
За да се потврди дека Селеуките=Селџуците биле Белци, доказниот материјал со цртежи од 15 век,кога Цариград ги преживувал последните денови, прикажува само Белци, но ниеден Монгол. Ова објаснува, борбите биле меѓу еден ист народ
само верски поделен: православен со коине и исламски само со арапскиот јазик.
Како што Османовото Царство, како исламско=турско, навлегувало на Балканот, потчинетите христијански владетели со своите христијански војници биле
принудени да се борат во полза на за нив незамисливото одвратно мусламанство.
Дури христијански деца биле земани како данок на крв и приклучувани во јани102
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чарската војска, која преносно била нова војска. Меѓутоа, истогласно само јаничар
=јани чар: јани=јан=Јоан=Јован цар. Следи да се трага врската со Комнени- Јован ...
Григор Прличев пиши: „и тојчас на турски му прозбори Скендеребег нему:“
Никогаш немало било каков турски јазик, затоашто турскиот јазик бил монголски,а до денес Турците како Фриги=Бриги биле и останале бели=белест=пелест.
Според Јустин, „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“.
Пак, службени јазици биле: персиски, коине, латински, арапски и Османов.
Секако, Рим со Ватикан имал интерес за Балканот. Ама и поморските сили.
Григор Прличев пиши Јапиги, кои како Илири, живееле во Италија.
„Потоа- Андреј од Топија, до заби наружан,
господар силен на места недостапни, коишто
планини кои до ѕвездите вишни допираа
каде што племето Јапигско беше населено“.
„(в Јапигија глава тој беше)...А крај него седна
со сиренска насмев Црнојевиќ, јунакот-деспот“.
„Но, раскажи, Музо, кој најхрабар јунак се најде
да застане против тој свиреп и огорчен Синан?
- Јапигискиот водач тој беше: од Топија Андреј,
кој блиску се најде, стоејќи од Синана спроти“.
„Но, помогни, кралу, што побрзо можеш, бидејќи
од левата страна напираат бранови тешки
од душмански орди... А ондека не ми е цврсто
јапигското племе!... Ни оково мое го гледа
борбениот јунак, од Топија Андрија буен...“
„Се движеше напред борбениот Скендербег, којшто
го дослушна зборот на деспотот ‘туркофаг’ Стефан:
јапигското племе тој миг в недоумица беше;
и тука го виде спружениот Андрија мртов...“.
Густав Вајганд,103 на стр. 6, пиши: „Кога...не само ние ги најдуваат во Горна
Италија илирските Венети, туку исто така на јужнотобреговие на Апенинскиот Полуостров ние ги сретнуваме Јапигите и Месапите, чиј јазик е докажано му припаѓал
на илирскиот...“.
Римјаните покрај што името Албани ги внеле, истото било и со и Јапигите ...
Меѓутоа, Илири не биле Арбаните- да се види А.Стипчевиќ.104 Според него,
Илирите живееле во денешна северна Албанија (југоисточно од Скадар). Тој нив ги
означува како верни рудари, кои подоцна оделе дури и во Дакија да копаат злато.
Тие претходно живееле во просторот Бока Которска и околу градот Пераст...
Во прилог се наведува она што Григор Прличев во Скендербег го запишал:
„Ој, кутриот човек! Се убедил дека е силен,
ил, можеби, демон му влеал од своите сили,
та испратил абер до Мурат: ‘Непобедлив царе,
во Скадар е полно надуена словенска војска
што беше ја пратил Скендербег овие деној
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господарот гневен на градот што плови на вода105,
а неа ја водел јуначниот Даниел Јурих106...“
Се наведе: „во Скадар е полно надуена словенска војска“.
Кај Мартин Барлети во објаснувањата Илири биле Словените.
Меѓутоа, Словените не биле Словени според слово, а имало и Божјо Слово,
туку само Склавини,107што означувал област- Склавини биле само обласни народи.
Пак, Русите никогаш до 860 година не се изјаниле за било какви Словени.
КАЈ ТН.СКЕНДЕРБЕГ БЕЗ ГЕГИ=АРАНАУТИ
Григор Прличев, во „Скендербег“, пиши за војување само врз верска основа.
Се говори за „верски караници“- па тогаш имало само едно: верски народи.
„И колку што гласот ме држеше- сите ги храбрев:
Муслимански синој, о вие, што браните вера...’ “.
Во неговото дело имало само два верски народи: Муслимани=Турци и Христијани. Христијаните се делеле на: Православни со коине и Католици со латински.
„ Да, лажен е Пророкот, лажен е турскиот господ
што народот свој си го презре во онаква пустош
та земјата нивна и нашата крв да ја пие
и месата голи да служат за храна на птици!“
Следи „лажен е турскиот господ“...„нашата (христијанска) крв да ја пие“...
„А голем е алах, и голем е турскиот пророк“.
Алах бил/е ... муслимански=турски пророк, никако и никогаш христијански.
Следи Турци=Муслимани. Пак, Османите биле Комнени. Таков бил и Мехмед II. Па ова токму се потврдува од Мехмед II, што и самиот тоа си го признал.
Во прилог дека Турците биле само исламизирани Православни е наводот:
„се искачи прв врз урнатите ѕидој на Визант:
омразено знаме- полумесец закачи таму“.
Па турскиот полумесец бил божицата Хекате- врска со Филип Македонски.
Се говори за жезло и скиптарот: „Азбиук скиптарот татков“...„Тој одметник
стана, неверниот каурин-душман, но скиптарот татков он славно го држи и денес“.
Се потврдува, Источно Римјаните (Ромејците)-тн.Византијци биле само едно
исламизирани. Така тие постанале Муслимани=Турци. И Османите биле Комнени.
„И блескави клупи од чемпрес наредени беа,
на коишто често борбениот Скендербег седел
со својата сопруга, многумиразната Дора,
што ќерка му беше на Комнен Аријанит108 мудар“.
Комени биле Бриги- Арбанија како имот им припаѓала на Комнените.
Хан, на стр. 206, пиши: „Ние видовме дека Јован Цимис цар...Василије од сè
тоа ништо не учинил; тој ја оставил Охридскиот митрополит во својата независност
од цариградската црква и за духовен поглавар на голема област; и почнувајќи и
другите цареви по Василиј ништо не сакале да менуваат, та Охридската митрополија останала како и српската во Пеќ за целиот среден век во потполна независност
105
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од цариградскиот патријарх...Ние сами уште ќе го споменеме и тоа, дека повеќе
православни списатели седеле на оваа столица,а и самиот царевиќ Андрија Комнен.
Во оваа независност митрополијата траела сè до 1767, кога на предолог на цариградскиот Самуил во ист мах и Бугарската митрополија и пеќката патријаршија да
ги укини со еден акт Портин а на молба на клерот Бугарски- и двете цркви со сите
епископии подпаднале под духовната власт во Цариград. Поранешниот митрополит на Јустинијана, Прима, Охрид и сета Бугарија, од сега добива назив митрополит од Охрид и Презба...“. (Презба=Преспа, Р.И.)
Битно е што сета Арбанија била под Охрид, како и Комненова-и со царевиќ.
Следи врската на Комнени и Цар Самуил.Па Арбанија сета била Самуилова.
Стр. 232: „Нас тоа сонце далеку би не затурило да се впуштиме во кажувања
на оние настани, ама извештајите бојни, кои Фалмерајер ги изнесува, ни се чини
најверојатни и; и затоа бар него ќе го наведиме. 1254 се завади Никифор Анѓело
деспот Епирски со царот Михаило Палолог (кој малку пред протерувањето на латините од Цариград) и дојде до бој околу господството на полустровот“.
Кај Хан, во додатокот, пр. др. Карл Хопф, на стр. 465, стои: „Јован Музак
последен деспот Епирски на своите синовиим оставил, и со тоа се изнеле нови врела за историјата Скендербегова и неговото доба“.
Стр. 476: „Михаил Комнен, син на деспотот Никофор...“
„1291 Флоренц Хенегау, кнез Ахајски и Петар Лиљ се договорувале со Никифор Епирски за бракот меѓу Тамара (Итамар) и Филип Тарентски“.
Стр. 477: „Consens на Вилин Таренски да би го помирил деспотот Никифор
со Севастораториот Константин Комнен Дика Ангел
Simon de Mercey постанал управител на Епир 1298“.
Стр. 489: „2. Презба му припаѓала на господарот Комнина Презби и на неговиот син Тор или Торих. Семејството изумрело. Нивната наследница е вашата баба
Кирана. Во езрото Презба има едно острово, на кое е намастир и мошти на св. Ахелај (треба св. Ахил)“.
Стр. 498: „Земјата...земјата Иванова (Кастриотова), а по оваа доаѓа земјата
на Комнените (Аријанитите)...“
Стр. 503: „Во овој чин ни е понајважно тоа што Константин Мусак вели, дека Скендербег не е со род Албанец, туку Србин значи од племето дојденско чин со
мислењето на Фалмерајер се поткрешува, кој т.е. го рекол истото судејќи по словенскиот облик на името Кастриоти. Како поново од добата Скендербегова па до денес ни малку не се промнила говорната граница,- то првата постојбина на Кастриотите не била на словенска но на албанска земја, оти во околината на Скендеровата
вароши и околу обете две села на Сињ, како и на сиот лев брег на Дрин не се говори денес никако другчие но по арбанашки. Стои значи близу на паметот тоа, дека
Скендербег е од некакво српско племско семејство, која за српските господства на
споменатите земји, имале тука свои баштини (лена). Словенскиот облик на името
Кастриоти би можело да не упати да мислиме, дека тоа семејство таму не било оддавно, те не ни имало доволно време потполно да се поаранути“.
Фалмерајер напишал Еладците изчезнале само поради тоа што во Елада со
Атина се говорел словенски и шкиптарски јазик, но никако коине. Па коине не бил
атички и пошироко еладски јазик туку само македонски Птоломејов Александриј-
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ски јазик- од 300 г.п.н.е. Пак, Еладците биле Пелазги со пелазгиски=тн.словенски
јазик. Ваквиот јазик бил таканаречен Хомеров, на кого говорел Платон...
Следи иста грешка: „судејќи по словенскиот облик на името Кастриоти“.
„Племето Скендербегово, како што и во првиот дел видовме, стоело во граничните планини на Дибр и Мати и било со словенско потекло; па баш од тоа што
Скендербег бил Србин, може да се разбере она што Барлети за него вели, дека т.е.
тој имал големо влијание на жителите на Горен Дибр, кој српски зборува; но баш
тоа од друга страна ни го отежнува ова прашање, како тој странец, можел да биде
на чело на поносното старинско господство арнаутско ?“
Во книгата на Марин Барлети се говори за Трибали и Бугари- Тибалите не
биле Словени туку Траки. Цела Арбанија била под Охридската, а не Паќката црква.
Бидејќи во 19 век имало Срби и Бугари, авторите само за тоа говорат, а не
дека српскиот јазик бил македонскиот падежен тн.старословенски јазик, а во Србија се говорело како Македонците со ва-на-та (пушката, куќата...), но не како денес.
Да не се изуми, Македонија била до реката Дунав со Белград, Смедерево...
„Хопфовите истраги на големо ова го расветлуваат, оти внукот на Елена,
наследница на снажната стара куќа Топија Комнен,- не можела да им биде на Албанезите баш нималку страна“.
Стр. 505: „Константин се оженил, како што горе видовме, со Елена, едина
внука на големиот Карло Велики и наследница на баштината на неговиот татко
Ѓорѓе Топија, најстариот син на Карло Топија...“.
Стр. 507: „Ако земеме дека Скендербег Ивановиот син се родил во 1403 година...по сведоштво имал само еден постар брат Алексиј, (горе е споменат),- тоа
мажењето на Елена Топија за Константин не можела да биде после 1375 година.
Ама во ова доба живеел не само неговиот татко († 1392), но и нејниот дедо, велики
Карло Топија († 1387)“.
„Во очите на Албанезите значи Скендербег, иако словенско потекло, бил
внук на последната лоза Топија. Оваа положба можела да í го приближи на брѓанската линија Комнен, меѓу кој беше првенецот Аријанит Голем...“.
Со последниов навод се потврдува, никогаш немало некој словенски народ.
Ѓорѓи Кастриот бил наследник на имотот на Комнени- па Комените биле само Источно Ромејци. Следи на сите Ромејци главен град им бил само Цариград.
„Оловниот покрив ја красеше портата цела,
а на него, горе, двоглавиот железен орел:
тој раширил крилја и гледаше некаде кон исток“.
Па двоглавиот орел бил симбол на православието со свој центар Цариград.
Бидејќи не било дозволено името Македонија, според Рим=Рум до Румелија.
Хан. на стр. 49, има фуснота: „Како што е познато Македонското кралство
допирало негде до брегот Јадрански, а кај Римјаните- приморјето меѓу устието на
Дрина и Скумба со пределот зад нив, припаѓало вазда во провинцијата Македонија,
како год и еден дел на покраината што денес стои под Румелискиот вилајет од Манастир, види Alban. Stud. I, стр. 11, 27, примета 26“. (Дрин=Дрим, н=м, Р.И.)
На Румелија главен град í била Битола- под битолската црква Св. Димитрија со својот двоглав орел, како соборна црква на Балканот, било и Елада со Атина...
Друго име за Битола било Монастрир, о=а. Тој бил само манастири и цркви,
никој со него не можел да се рамне.Бидејќи Монастириците крваво се бореле, 100%
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црквите и манастирите биле разрушени. Следи на црквите и манастирите биле подигната џамии... Бидејќи Охрид...Прилеп...не се бореле, таму сите цркви...опстоиле.
Во темелите на џамиите имало остатоци од православни храмови. А и оној,
наследство на Цар Самуил, никој како него. Па затоа тој мора и да се возобнови.109
Како што Монастирите се бореле против исламот, Битолчани, во 2001 година, најмасовно се бореле против гнасните извршители на исламот Албанците-злото.
За потврда, дека Македонија=Македонија, е доказот познат со Хитлер- тој за
победата, по војната, сакал да подигне три споменици: Варшава, Битола и Олимп.
Григор Прличев место Арбанија и Арбани пиши Албанија и Албанци. Меѓутоа, тој никаде не наведува дека Арбаните=Албаните се друг народ различен од во
соседството. Токму и затоа, во неговото дело се говори само за Муслимани=Турци
и Православни- Арбаните=Албаните биле само едно и единствено- Православни.
Стои „Балабана, сатрапот силен“. Меѓутоа, тој немал врска со наша Европа.
„Сèзлатната зора штом насмевка утре ќе прати,
ќе видиш ти како спотнатиот Балабан силен
со кипната снага ги брани исламските чеда
и достојни дела за претците има да стори!“
Григор Прличев наведе за „исламските чеда“...„за претците има да стори!“
Ова за Арбанија не било можно,затоашто таа не била вековно исламизирана.
Сатрапот Балабан бил Ерменец, затоашто на персиски сатрап бил во употреба во Ерменија- таму владееле Персијците со новоперсиски јазик со свои сатрапии.
Пак, во Мала Азија во употреба бил коине со своите темани=тимани, е=и.
Марин Барлети, на стр. 680, вели: „Но, ненадеен метеж...Јакуп потекнувал
од христијански родители во Епир, бил одведен во ропство од варварите и преминал во муханеданска вера. Бил силен и воинствен маж, кој извршил многу славни
дела кај Мехмед, во Азија, така и во Европа“.
Наведеното не точно, поради следново. Авторот пиши Епир и Албанија, како и Епирци и Албанци. Тој не го употребувал поимот Арнаути за Епирците=Албанците. Пак, Албанија била на Кавказ, и поимот Арнаути немал врска со Европа.
Преку Ерменија во Мала Азија навлегувале Монголи: Татари, Черкези и др.
Следи „светли сараценски маси тој поведе“. Овие биле само муслимански.
Сарацените владееле и на Кавказот,каде била кавказка Албанија-Азербејџан
Токму затоа од Кавказот бил Јакуп Арнаут, кој како старец бил војсководец.
Се наведе: „(И Скендербег еднаш од старецов исплашен беше:
тој стаса пред Круја на чело на своите војски...)...“.
Се пиши за старци- како Муслимани=Турци живееле само во Азија-Азијати.
„Но, отстрана малку, решително извика Јакуп,
тој, вториот водач на целата армија: Јакуп
со малечка снага, но сила од човека: Јакуп
кој само со Балабан можеше сила да мери.
-‘Што глаголиш, старче?!... Глупости истресе безброј
низ пречката грозна на твојте изретчени заби!...“
За доказ дека Јакуп Арнаут немал врска со Балканот, е и следниов доказ:
„Решително Јакуп се исправи,- синот на татко
што загинал храбро во борба за светиот престол;
109
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за тронот и тој би ја пролеал крвта110 ...“.
„Но храброст им влеа големиот Балабан нивни
и дрскиот Јакуп, на Џеладин првото чедо,
што јаваа вешто низ луѓето таму.
А дрскиот Јакуп, во својата уверен снага,
и горделив- тргна пред стројот од туѓинци силни.
Тој, храбриот јавач, јавајќи на персиски коњи,
го пцуеше дрско борбениот Скендербег мирен:“
Се говори „јавајќи на персиски коњи“.
Се потврдува Балабан и Јакуп Арнаут биле Азијати со „персиски коњи“.
Јакуп Арнаут не бил исламизиран, туку неговиот татко веќе бил муслиман...
Арнаутот Јакуп бил старец. Па тој бил со потекло од Кавказот. Следи тој како Монгол бил „со малечка снага, но сила од човека“. А на Кавказ била Албанија.
„Заповедно тогаш големиот Балабан рече:“
„Работеше секој по зборот на сатрапот силен“.
Стои „големиот Балабан“- Белците биле големи (високи), Монголите ниски.
„А кога од коњот се стркала кутриот борец,
Тој- иако мртов- изгледаше голем и убав,
Коњичкиот водач што дошол од Персија ваму,
а Ќаби се викал... Го остави Скендербег него
и- дури да здивне- го кутна Сермета брзо,
пуштајќи го мечот под десната јуначка града“.
„И гордиот Керим, и Нуредин женствено-нежен,
големиот Емир кој џиновски развиен беше...“
Персијците,како Белци,биле големи и како бели убави и „женствено-нежен“.
„Рунтавоно момче во кафтанот црвен, што клечи
и коешто вака окружено секогаш седи
сред групата Турци- го знаеш ли кој е тој човек?
Да, Хасанбег тоа е лично, на Синан брат му,
црнгалесто, силно и големо убаво момче“.
Се говори за „црнгалесто“. Такво било монголската глава. Па Османите користеле Монголи: Татари, Черкези... Во Османовата војска имало Черкешки ред. ...
Сабри Годо, во својата книга „Скендербег“, говори за Черкезите и Татарите.
За да се потврди дека Черкезите биле Монголи, во Америка имало индијанско племе Черокези што означувало краток нож. Следи Черкезите биле ножаџии...
Густав Вајган (1924) пиши, по Кримската војна биле колонизирани 600.000.
Тоа биле 500.000 Черкези и 100.000 Татари.111 Од 1840 година до крајот на колонизирањата биле колонизирани околу еден милион: Мекензи- Ирби, Вајган...Шових...
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Во оригиналот Јакуп директно објаснува „Јас син сум на татко што паднал во борба за честа на
тронот...За тронот и самиот својата крв ќе ја дадам“.
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Густав Вајганд (1924), на стр. 39, пиши: „Злобно огласени како Турци се Татарите и уште
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135
Па овие биле Арнаути=Геги.Вакви и Скиптари=Тоски немало вон Арбанија.
Тие, само како Муслимани=Турци, биле колонизирани вон Арбанија- по 1840 год.
Арнаутите=Гегите се размножуваат како Монголи, и како такви живеат- со
традиции од кавказко-црноморските простори. Следи белото капче да е кавказко.
Бидејќи Албанците се фалсификатори и кавказкото бело капче внесуваат.Кај
Али Хадри: стр. 59- Никол Дукаѓини; стр. 65- Конт Урану; стр. 103- Лек Дукаѓини.
Дури и денес во фолкорот белото капче не содејствува со арбанските ора...
Музафер Буслими, на стр. 329, има слика на Georgius Scanderbeg, портет од
16 век. Капата личи како поморска, македонска капа- прва моја книга 2-ро издание.
Пак, капата на Георг Кастриотис, била македонска, и црна како до денеска.
Со таква капа бил и Марин Барлети, кој бил „диполомат, професор (теолог)
во Дубровник, писател и историчар“- „роден во Скадар (1460) осум години пред
смртта на Скендербег (14 јануари 1468). Починал во Падова 1526 година“.
Бидејќи Скадар бил македонски, неговата капа била само едно: македонска.
„Го гледаш ли оној што сега се исправа онде
со чалма на глава, завиткана безбројно пати,
еј оној што трга од цекви никотинско билје:...
Од Дијарбекир е тој, многубогатиот Јашар“.
Следи исто генетско- географско подрачје на опиум: коноп, темен чај итн., а
овде се говори: „еј оној што трга од цекви никотинско билје“.
За дрога, бело робје, продажба на православни органи... се познати Албанци.
Не се користи Скиптари туку само Албанци. Бидејќи л=р, само Арбани.
Кај Скендербег нема Арнаути=Геги- тие не биле колонизирани до 19 век.
Пак, тие се среќавале кај Сердарот, чие дело се однесува само за во 19 век.
АРБАНИЈА БИЛА МАКЕДОНСКА-ПЕЛАЗГИСКА
Музафер Бислими, на стр. 17, пиши: „Во втората половина на XIV век и почетокот на XV век, српската историографија објавила низа дела за Скендер-бег, чија единствена цел, била утврдувањето на народното српско потекло на Скендер-бег.
Ова настојување на српската историографија од овој период, кое подоцна се повеќе
се напуштало, било резултат на тогашната експанзионистичка политика на Србија.
Таа политика била насочена кон освојување на Македонија и Албанија и излез на
Србија на Јадранот, а во нејзиниот склоп влегувала и овој вид на пропаганда преку
историјата, која настојувала албанците да ги прикаже во што погрда слика пред
Европа и светот бидејќи, според нив, Албанците биле немоќни да организираат сопствена држава, таа би се воспоставила со српска окупација. Овие историчари секогаш Скендер-бег го именуваат Ѓураѓ Кастриотовиќ и го прикажувале како србин по
потекло, иако во ниеден документ или пак во друг извор не се наведува тоа.112 Овие
ставови постепено биле напуштени или пак демантирани од самите српски историчари кои пообјективно пишувале за Скендер-бег, демаскирајќи ја српската политика од тоа време.
Скендер-бег и неговиот херојски отпор против Османлиите оставиле силен
впечаток кај албанскиот народ. Тој многу рано ги мотивирал Албанците да пишуваат со лубов и восхит за неговото дело. Во оваа прилика ќе ги споменеме само оние
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историчари кои се занимавале со оваа проблематика, бидејќи за неговите биографи
зборувавме погоре. Треба да се истакне дека со Анонимот од Тивар, Марин Барлети и Марин Бечикеми почнува развитокот на албанската историографија.
Фан Стилијан Ноли бил првиот претставник на албанската историографија
кој што се обидел да го објасни карактерот на вооружената борба на албанскиот народ за време на востанието на Скендер-бег. Тој остро ги нападнал оние странски
историчари што востанието на Скендер-бег и воопшто албанскиот отпор го претставувале како ‘надуен балон’ од биографите на Скендер-бег. Ноли во неговото дело ‘Историја на Скендер-бег’ не го користи само делото на Барлети, туку користи и
други извори- венецијански, дуборвнички, византиски, турски и друга историска
литература за оваа проблематика. Делото го објавил во 1947 година во Бостон, на
англиски јазик, а ние се служевме со преводот на албански јазик, објавен во Приштина, 1968 година“.
Следи до 1947 година немало арбанска историја за Георг Кастриотис да не
биде тн.Словен. Пак, тој дури во 1968 година можел да постане и Арнаут- Азијат.
Стр. 49: „Кастриотите...што се однесува до народноста на Скендер-бег, за
најголемиот дел од научниците што се занимаваат со оваа проблемтика и според
документите со кои располагаме, нема дилема дека тој е Албанец, бидејќи на ниедно место во оваа литература и во изворите што ги цитирам (освен во дел од српската литература) не се доведува во прашање неговото потекло...“.
Меѓутоа, авторот не кажува каков Албанец: Белец (Пелазг) или Азијатиште.
Хан, на стр. 37, пиши: „Честитиот германски работник професор Хопф... во
додатокот на ова дело вметнати. По нив сум дознал дека Кастриотите, како што
веќе и Фалмерајер (Fallmerayer) тврдел, со Српско потекло...“.
Јован С. Поповиќ, на стр. 5, пиши: „Во оној дел на Европа...најпознат бил
Јован...Сопруга негова се викала Војсава, ќерка на бугарскиот поглавар...“.
Фуснота: „Денес се знае, дека Кастриотите биле српски род. Што се однесува на Воисава, мајка Скендербегова, за неа вели преданието, дека била сестра на
Марко Краљевиќ. Секако Барлетијевиот бугарски поглавар ќе биде Србин од Македонија“.
Крало Марко како припадник на Охридската архиепископија бил Булгаин.
Кај Марин Барлети стои: „Скендербег: животот и славните подвизи на Христовиот воин Георгиј Кастриот, владетелот на Епирците кој поради својата херојска храброст од Турците бил наречен Скендербег, односно Александар Велки“.
Според Франсоа Пуквил, „Скендербег, последниот на Македонија и нејзината историја достоен за неговата слава“. Тој бил Македонец- Арбанија Македонска.
Ѓорѓи Кастриот бил она што бил Цар Самуил и потоа Цар Стефан- Душан.
Титулата што ја носел цар Душан гласела: „Благочестивиот и Христољубив
македонски цар Стефан, српски, бугарски, унгарски, далматински, арбанашки, Унгаро-влашки и независен владетел на многу предели и земји“. Ова е запишано во
Душановиот законик, кој бил објавен во Скопје во 1349 година.Документот бил пронајден од познатиот славист Шафарик во манастирот Раваница во Срем, а денес се
чува во Националниот музеј во Прага... може да се сретне и во книгата од Љ.Стојановиќ: „Стари српски записи и натписи- книга трета“ (Белград, 1908, стр. 41).
Кај Цар Душан,кој самиот се прогласил „македонски цар“, имало само обласни народи. Следи без било какво посебно арбанско- тоа 100% било тн.словенско.
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Дури кај Цар Душан немало Скиптари,Албанци,Арнаути и Геги-туѓи поими.
Во државниот музеј во Капенхаген- Данска има бронзен печат, заверен под
број 44. Печатот има тркалезна форма, на средина со двоглав орел, а околу него со
кирилско писмо: „Арв- Сервиа. Булгари. Александро. Елесе“. Се смета дека тој му
припаѓал на Георги Кастриот: Арванија била областа, поврзано со Србија како на
власт и Булгари- припадници на народната=вулгарната=булгарната Охридска архиепископија. Следи Александро и Елесо=е лесо за леска со лешник Значи, за Леш.
И овде никаде немало Скиптари, Албанци, Арнаути и Геги- тие не постоеле.
Марин Барлети, на стр. 124, пиши: „Судбината неправедна го отстрани владетелот Јован Кастриот...така и со некаква божеска волја, со чија што наклоност и
подршка е безбедна во иднина не само областа на сета епирска земја, туку и сите
народи од составот на македонското владение, кои со безбожното отоманско разбојнштво порано беа откинати, а сега ти имаш намера да ги вратиш во стариот облик на правната положба и под твоја власт“.
Стр. 605: „Додека да заврши ова...Оттука Фердинант, пак, пред да го испрати Скендербег, ги повикал сите владетели на логорот и началниците на собир, и
вака му зборувал:
‘Макар што некогаш, Скендербег, Владетелу најславен...Не е ни чудо, зашто
ти водиш потекло од местото со вакви предци, непобедливиот Епир, или Албанија,
кои некогаш Македонија се нарекуваа, во која толку најблагородни, најнепобедливи владетели, толку најхрабри...“.
Значи, Епир, или Арбанија, „кои некогаш Македонија се нарекуваа“.
Стр. 698: „...Ова се остатоци од толкуте многу владетели и бројните војсководци во плодородната Македонија, онаа хранителка на кралеви,..“.
Значи, се работело само за Македонија. Па Г.Кастриот бил само Македонец.
На стр. 716 се наведува, што Георг Кастриотис на својот син му рекол:
„...Кога ќе се вратиш во твоето мирно и спокојно кралство...Затоа постои и
онаа божеска порака на Филип до кралот Александар. Таква мисла, сине...“.
Од анонимниот документ, од 1614 г., Ракописен оддел-ЈАЗУ Загреб, бр. 773:
„Арванија е мала област која античките народи ја нарекувале Македонија,
т.е. таа е дел од Македонија, бидејќи Македонија опфаќала многу земји и области
кои биле населени со Македонци. Областа Арванија ја населувало словенско население од древните Пелазги- Миони, односно Мизијци. Таа област денес го носи
името Ематија првобитното име на Македонија, но и Долна Мизија...!“
Стјепан Антолјак, на стр. 177, пиши: „Во истиот овој век наидуваме на една
триода (црковна книга), која е печатена од ‘Стефан од Скадар од Р. Х. во летото
1563 во земјите македонски во градот Скендери (Скадар: С. А.)...’, а во еден извештај од 1648 година се говори дека е ‘… la nation Albanese e Macedon è povera, e
tiraneggiata dal Turco…’ “.
Хан, на стр. 49, пиши: „Госп. Рафаило Амброзиј, архиепископ од Дураца, кој
усрдно ме гостил, ми дал најдрагоцени податоци за географијата и етнографијата
на својата епископија (тој тоа подоцна во особен мемоар за мене собрал и придодал
уште мошне корисна карта)-а со тоа со особена благодарност ме обврзал. Јас од тоа
затоа после ги користев следните податоци за митролопијата Дурацка. Овој округ
црквен под себе ја има освен Матија (која во црквениот говор уште Македонија се
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вика) уште и сета приморска раван, која на картата се најдува под името ‘Bassa
Albania’ (долна Албанија), и се простира од уворот на Мата до заливот Артски...“
Фуснота: „Како што е познато Македонското кралство допирало негде до
брегот Јадрански, а кај Римјаните- приморјето меѓу устието на Дрина и Скумба со
пределот зад нив, припаѓало вазда во провинцијата Македонија, како год и еден дел
на покраината што денес стои под Румелискиот вилајет од Манастир, види Alban.
Stud. I, стр. 11, 27, примета 26“.
Слободан Јарчевиќ,113на стр. 58, пиши: „Радич Црнојевиќ...Кога Ѓураѓ Бранковиќ се вратил во Смедерово и поново ја воспоставил српската Држава, му приоѓа
Стефан Црнојевиќ 1448. год...“.
Следи да има српско народно предание114 дека Белград, Смедерево... биле во
Македонија.Името се менува, кога Цојне во 1808 година го внел поимот Балкански.
Стјепан Антолјак, стр. 485, пиши: „Меѓутоа, се гледа дека тоа не одговара
на стварноста. Имено, пак според Скилица, првиот потег на Василиј бил образување на темата ‘Бугарија’ во ранг на катепанат, а метропола í стана Скопје. (Според
Јахја во ‘Бугарија назначил свои василики, т.е. управители и ја направил катепанат). (Василика=васили ка=тн.словенски завршеток; Васил=ва сил=Σ=С ил, Р.И.)
Во бугарските, пак, земји меѓу балканските планини и Дунав царот ја формира темата Паристрион или Пардунавон, со центар во Силистрија, чија епархија
потпадна под Цариградската патријаршија. Значи, веќе тоа беше голема промена,
т.е. поделба на Самуиловото царство на два дела.
Василиј се мешаше и во црквените работи. Така, според Скилицините додатоци, повторно го потврди, како афтокефален, ‘епископатот на Бугарија’, каков
што беше и порано, за време на Роман Лакапен и тоа затоа, што од наредбите на царот Јустинијан дознал дека е тој исто што и Јустинијана Прима“.
М. Барлети, на стр. 417, вели: “...Дебреја, откако го освоил поголемиот дел
од областа на Трибалите (народот областа ја викал Бугарија), стигнал до Полог...“.
Стјепан Антолјак, на стр. 449, пиши: „Од Сервија неуморниот Василиј пак
трга во Тесалија...Сега Василиј, поради тешката ситуација во Долна Сирија, каде
што Арапите ја загрозуваа не само оваа земја, туку и Антиохија, го смени во Солун
архонот на тој град Никифор Уран и наместо него го назначи патрицие Давид Аријанит. Истовремено изврши измена и во Филиполис...“.
Стр.560:„војска. Едната тргна под команда...на патрициј Давид Аријанит...“.
Стр.576: „За време на ова задржување во Скопје...патрицие Давид Аријанит,
ограбувач на Пелагонија...го именува,згора на сето тоа и за катепан на ‘Бугарија’...
Тоа значи дека Аријанит прво станал стратег автократор на Скопје, а веднаш
по покорувањето на другите делови на Самуиловата бивша држава и катепан на
‘Бугарија’ “.
113
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Стр. 589: „Со други зборови, под називот тема или катепанат на ‘Бугарија’
Василиј би можел проближно да ги стави во неговата воено-управна рамка сите територии што биле надвор од темите: Драч, Елада, Солун, Далмација, Тракија итн.,
при покорувањето на Самиловата држава“.
Григор Прличев во „Скендербег“ повеќепати пиши за семејството Аријанит.
Македонци биле Комнени,со Мојси Аријанин Комнен и имотот на Кастриот.
Македонците биле само Пелазги со нивниот јазик-пелазгиски=тн.словенски.
Државниот архив- Дубровник, Lettera e Comemoriali, 99, lev. 1430/35, 208):
„Во средниот век во македонската област Матија, во сите поголеми места
постоела словенски канцеларии, во кои се пишувало на словенски јазик и со кирилско писмо...Дубровничката влада го замолила унгарскиот крал Сигисмунд, на властелинските кнежества и војводства во таа земја, на Иван Кастриот, Архонот Спан
и на Андреја Топија, во иднина во своите писмени пораки да им се обраќа исклучиво на словенски јазик, бидејќи тие земји со светот комуницираат исклучиво на словенски јазик и со Кирилско писмо... Со оглед на култот кон својот јазик и своето
писмо, во тие земји не се држат луѓе кои знаат да пишуваат на латински јазик...!“.
Сите и секаквите имиња, кои се среќаваат во „Скендербег“, се тн.словенски.
Наследството на семејството на Ѓорѓи Кастриот и неговиот православен народ било само на пелазгиски=тн.словенски јазик, што било објавено во Србија...и Р.
Македонија, а одамна е познато. Пак, таквото посебно арбанско, р=л, не е познато.
Бидејќи досега од Арбанија тоа не било оспорено, Арбанците биле 100% тн.
Словени. Па овие денешните со јазик на четири народи не знаат кои се и од каде се:
Се наведува само кавказко-црноморското потекло на Албаците- Арнаутите:
Постои хроники за настаните од 11 столетие на Ромеецот Михаил Аталиот,
под наслов: „Scriptorum historiae Byzantinae“. Во неа се говори за истоварување на
околу 300 албански семејства, со ромејската војска, во луката Драч, 1043. година,
кој од кавказка Албанија е преселен од страна на Арапите на Сицилија и Јужна
Италија, а од овие области (таа 1043. година) на Балканот ќе ги преселат Ромејците.
Хан, на стр.20, фуснота, пиши: „Лапински (Кавказки брѓани I, стр. 68) поуздано наведуваат, дека Албанците навистина мислат дека се браќа со Апхазите...“.
Па фуснота: „Тоа, дека Албанезите од Кавказ дошле- се најдува кај повеќето
понови писатели; но тоа по своја прилика стои до овие сличности во имињата...“.
Пак, македонското православие од Латините се истребува од 1071 година.
И крстоносни војни и братски сојуз на Латините со Муслиманите=Тирците.
П. Минх,115 на стр. 470, пиши: „Но на таа подлога не можело да се развие наследно благородништво, оти после смртта на спахиите леното му се враќало на султанот...“.
Бидејќи Православните не сакале да го изгубат имотот, тие го примале
исламот. Следи Православните да бидат плачкани, осакатувани... и убивани.
Ова било повод да се појават паши, кои биле страв и трепет за православните. Ова било изразито кај бедните Арбани, чии паши постанале најкрволочни...
Хан, на стр. 10, пиши: „Градината е на највисокиот врв меѓу обете долини,
на венецот, што оди од југ на север; овој венец тука е прекинат со Арсен од северното продоложување свое. Баш до самиот град има место што се вика Варош, и
тука по своја прилика и била стара варош...Самиот град како и капелата во нему115
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толку се тип старински, да ни е со потсмев сме ја слушале приказната дека тоа е дело на Али паша Јанински...“.
Овој бил најкрволечен ѕвер,кого го величат Албанците (Муслимани=Турци).
Стр. 15: „Моја прва грижа во Тирана...Читателот веќе ќе знае што е тоа Шин
Ѓерѓ и Ше Мери, ама за името Шин Њин не верувам дека би се сетил- оти тоа значи
свети Андрија. Овие имиња кажуваат, дека жителите на долината подоцна од брѓаните се потурчени...“.
Фуснота: „Во Албанија уште во почетокот на овој век биле вакви потучувања на цели предели во еден мах, Сравни Aban. Stud. I, стр. 18, патување“.
Се потврдува, масовно исламизирање на Арбаните било во 19 век, а почнало
во 18 век со колонизирањето на Арнаути, во северна Арбанија, како и со пашите...
Во еден мах потурчување со закани на смрт... имало во Преспа...Тетово ...
Ова било повод, масовно да се прима исламот. Па Григор Прличев пиши:
„подлизурки, што се сал дароприматели итри,
сè некакви паши со мисија пратени в Круја“.
Бидејќи Арбанија била и останала најбедна, Арбаните се исламизирале.
Ова било повод, Арбаните од најбедни со грабнати имоти да станат богати.
Да не се изуми, во исламот се учи: Или ќе го примиш исламот, или ќе бидеш
истребен. Па Арбаните како најбогати Муслимани=Турци се одродени тн.Словени.
Сама така Арбаните како Муслимани=Турци сè православно оплачкале,Православните ги убавале и протерувале,што трае сè до денес,заедно со Арнаути=Геги.
Колонизирање било во текот на Отоманскиот период, посебно на крајот на
18 век во северна Арбанија. Токму и затоа во Северна Арбанија има Геги и Гегелак.
Меѓу Врање и Шар Планина започнало од 1840 година, вкупно околу еден милион.
Па ова се потврдува со носењето на белото кавказк капче: гегско=арнаутско.
Хан, на стр. 75, пиши: „Како и прв пат така и сега...Долж Дрина и кај христијаните и кај Турците е обичај да се бричи сета глава само над поттилот оставаат
мал перчин; ама и ова нешто малку коса не се пушта подолго од судланицата, која
по правило под капата се згужвува: а мошне ретко може да се види надвор да вири.
Капата кај нив е од загасита волна уваљана (кече)...“.
Се потврдува монголскиот начин на стрижење и со перче, дури со кавказко
бело кече. Дури и православните биле принудени да носат како Гегите=Арнаутите.
Според Зупанчич,116 „Албанците,од времето од кога се знае за нив,па до денес,не знаат за заедничка организација и за единствена идеја,а во поглед на културата, веројатно, стојат на ист степен, на кој биле уште пред Христовото родување, а
можеби, и на уште пониско ниво“. Арнаутите се како Дивите Курди и со Кавказките племиња, кои не сакале да работат, никако со земјоделство како монголска одлика. „Ако не можат да крадат“, пиши Зупанчиќ, „тогаш лежерно живееле како гавази или како вратари со накитени униформи и блескаво оружје. Сè, само не некоја
потешка работа“. Па ова ни го објаснува нивното кавказко- црноморското потекло.
1840 година нема Албанци вон Арбанија=Албанија. Колонизирањето следи.
За колонизирањето на Албанците како Турци сум напишал повеќе книги ...
Арнаутите=Гегите и Скиптарите=Тоските се два народи- не се разбираат.
Густав Мајер пиши за албански од на четири народи. Значи, и монголскиот.
Се монголизирале јазиците на Белците во Албанија и секаде вон неа-злостор
116
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Следи Албанците многу се размножуваат, што е азиска и монголска одлика.
Албанците градат само џамии и рушат само цркви- тие ниедна не изградиле.
Арбаните со Георг Кастриот биле храбри борци, а денешните се кукавициубиваат само од задгрб... Тие се снажни само кога се во големо мнозинство итн.
Арбаните не биле ништо похрабри од Арнаутите=Гегите со монголски удел.
Секако, што е најбитно за Скендербег се говори како православен борец, а
во Сердарот сите наведени лица биле само Муслимани=Турци. Ова говори, борбите биле само верски.Или инаку кажано, никогаш немало посебен арбански народ.
Збрките за арбанскиот народ, како посебен народ, било дело на Рим и Виена
кои Арбанија со векови сакале да ја отргнат од православниот свет со Цариград и
Охрид. А за да се прекини врската на православниот Балкан, Рим и Виена на Султанот, кога Турците биле слаби, му дозволиле да бидат колонозирани Арнаути=Геги.
КАЈ СЕРДАРОТ СО ГЕГИ=АРНАУТИ
Григор Прличев во текот на шест месеци (август 1959 до февруари 1860 година) работел на поемата Арматолос (Сердарот). Тој постигнал вистински триумф,
неговата поема била прогласена за врвно достигнување за 1860 година и него го
овенчуваат со лаворов венец, му даваат парична награда, а кнезот Отон му определува постојана месечна помош. Тогаш се говорело, дека Омир (Хомер), славниот
певец на древна Елада, има достоен преемник во Глигориус Ставридис (од татко
Ставре)- Вториот Омир (Девтерос Омирос): девтер=де втер=втор- дебре=де бре ...
Г. Прличев, во 1860 година, бил веноносец на дело на тн.византиски коине.
Бидејќи во наведената година не постоел еладски јазик- катеревуса, Григор
Прличев Сердарот го напишал на коине. Па следи Сердарот и Скендербег на коине
читателот со катаревуса во потполност не ќе може да ги разбере- тие се два јазика...
Со тоа што еден тн.Негрк ја добил наградата, а не некаков си тн.Грк, се потврдува, коине не бил народен јазик-него го познавале само трговците и образуваните. Па коине им бил официјалем јазик на трговските семејства, како што биле Робеви од Охрид-тие живееле во Битола..., на Браќата Миладинови, Григор Прличев...
Бидејќи коине бил Александријски јазик а еладскиот јазик нов, еве потврди:
Вилкинсон, на стр. 53, пиши: „Филелинистите на неокласичарите беа грубо
продрмани од делото на Фалмерајер што се појави во 1830.117 Тој тврдеше дека класичните Грци биле комлетно збришани за време на периодот на варварската инвазија, и дека модерните Грци во никој случај не се наследници на Елините...“.
Фалмерајер мислел дека Елините со хеленскиот коине „биле комлетно збришани за време на периодот на варварската инвазија“, а таа била на тн.Словени. Па
затоа „модерните Грци во никој случај не се наследници на Елините“ со коине.
Ова се заклучило со доказот што во Елада жителите говореле тн.словенски.
Вотсон,118на стр.124, пиши:„Сега,значи, постој грчка држава, ама тек ваљало
да се створи грчка нација...“.Значи, немало грчка нација со грчки јазик- од 1868 год.
Григор Прличев Гегите не ги наведува кај Скендербег туку само во 19 век.
Во Северна Арбанија, р=л, на крајот на 18 век биле колонизирани Геги- Арнаути.Пак, поимот Гега=гага означува крадење, а Арнаут одметник и сè најлошото.
„Им рече... Ја гледаат збунето Гегите неа“.
117
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„И откако дадоа збор Арнаутите, секој“.
Се потврдува, дека поимот Геги се користел за Арнаутите- тие биле Азијати.
Пак, меѓу Врање и Шар Планина од 1840 година биле колонизирани Геги.
Тие биле познати арамии. Следи низ Македонија да има имиња арамиски...
Исто така, тие, покрај плачкаши, биле и се познати како крвници, убијци...
„Пискотници се слушат од Галичник во Река
што тешка несреќа ги збра
и мажите, и жените, та гласи тажна ека
и навева сал коб и зла?“
Наведеното на Григор Прличев ги потврдува зулумите на Гегите во 19 век.
„А гегите паѓаа и го оставаа својот
врел труп на земјата прашна“.
„Во страшната борба тој отепа не еден Гега...“.
„За Гегата рајата трпеза полна ќе даде“.
„Со почит, пред телото мртво Кузманово, рака
Гегите кренаа веднаш“.
„‘Се колнам јас, јунаку, никогаш мајката твоја
да не ја нажали Гега“.
„Се колнеа Гегите, колено чисто на тие“.
„Гегите храна ќе зберат“.
„Им рече... Ја гледаат збунето Гегите неа:“
„Гега ја навредил сека“.
„А Гегата крволочен јас, бесна ко Менда
би го раскинал со заб“.
Па Гегите биле Арнаути, како спротивност на Арбани=Скиптари=Тоски.
„Со еден толку тивок шум:
чеворица наражени Арнаути, без капи,
по селскиот се движат друм“.
Григор Прличев во „Скендербег“ не пиши за Арнаутите- овие биле Азијати.
Ама тој во „Сердарот“ ги наведува Арнаутите, кои веќе биле колонозирани.
Вилкинсон,119 на стр. 54, го наведува што велел Милер во 1842 година: „На
картата на Милер Албанците се простираат до езерото Скадар на југ, до заливот во
Коринт на север. На копно тие тежнееле кон западниот дел на Македонија..“.
Следи заклучокот дека во 1842 година во „западниот дел на Македонија“ немало Албанци.Ова говори дека тие во „западниот дел на Македонија“ дошле потоа.
Во Кичево архимандритот Теофил на 15 февруари 1845 година го обновил
разрушениот манастир од страна на Арнаутите во 1844 година. Со самото колонизирање на Арнаутите од Азија започнале да се рушат објектите на христијанството.
Следи во народното творештво да се говори за Арнаути идат, уништуваат ...
Кај Григор Прличев во „Скендербег“ ги немало Арнаутите=Гегите, а во „Сердарот“ тие се појавиле. Следи Арнаутите=Гегите постоеле во 1862 година и потоа.
Ама, исто така, по Кримската војна, во 1864 година во Скопје се населиле и
неколку черкески семејства. Тоа се случило, кога во 1863 година Русија целосно го
освоила Кавказ и го покорила и последното муслиманско племе Черкезите...
Г. Прличев пиши: „Се колнеа Гегите, колено чисто на тие Пелазги славни“.
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Според Јустин, „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“.
Вилкинсон, на стр. 54, пиши: „Терминот Пелазгиец е повторно воведен од
страна на Милер за да се означи населението на северна Македонија и Тракија. Древните Грци класичните учени луѓе овој термин го употребувале формално за да го
означат плебсот на древната Елинска империја. Целта со која Милер повторно го
воведува терминот Пелазгијци во етнографската карта на северо- источна Европа,
беше да го истакне фактот дека тие луѓе не биле потомци од древните Грци на класичната обнова и дека тие треба да се разликуваат од самите Елини, кои тој ги дефинира на Пелопонес и островите околу него“. (Хеленски јазик бил коине, Р.И.)
Се наведе за Пелазги: „населението на северна Македонија и Тракија“.
Григор Прличев во тоа време ги знаел новите сознанија за Пелазгите, како и
дека Геги имало во Северна Албанија. Бидејќи според Геги доаѓа до Гегелак, сите
жители кои во Гегелак живееле се викале Геги: Белци (Пелазги) и Азијати (Геги)збрките за Гегите биле дело само на католички Рим со католичкиот водач Виена.
Бидејќи вон Арбанија воглавно биле Геги, тие вон неа се 90%- Арбани 10%.
МАРИН БАРЛЕТИ СО ТРАКИ И ИЛИРИ- БЕЗ ГЕГИ (АРНАУТИ)
Бидејќи Арбанија била бригиска и македонска, Арбаните биле само Бриги и
Македонци. Поимите Албани и Скиптари ги внеле Латините- никако домородни.
Следи авторите да говорат и дека Македонците биле Траки и Илири. Бригија
во Македонија влегла со Филип Македонски. Пак, авторите пишат илирски Бриги...
На тракиско- илирските простори од 6 век нова ера биле создадени Склавини, а склавина означувала област- на Балканот имало склавински=обласни народи.
Нивниот јазик бил само пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски
За ваквиот јазик бил востановен поимот илирски- па до Илири=тн.Словени.
Х. Р. Вилкинсон, на стр. 42, пиши во Глава II, Турци, Грци и Илири, 17301843, Europa Polyglotta, 1730.
„Еден од првите обиди да се прикаже ширењето на мајчиниот јазик на модерна 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 терминот илиро- словенска била најголемата, бидејќи не била ограничена само на Балканот, туку се протегала од Јадранско Море, на североисток, па се до Полска и Русија. Со продирањето на Унгарците се поделила на два дела. Јужните делови í се
протегале од планината Шар до Каринтија 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“.
Следи тогаш немало било какви балкански народи: Срби, Бугари, Албанци.
За наведените народи од 19 и 20 век се говори дека тие биле Траки и Илири.
Марин Барлети, на стр, 28, пиши „Трибалите“. Пак, Трибалите биле Траки.
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Во објаснување за Трибалите стои: „Трибали се словенски население: според една венецијанска хроника, мајката на Скендербег потекнувала од едно благородно семејство од Полог“.Пак,за словенски преселби во Полог нема докази/наоди.
Стр. 32: „На Епирците...Георги...бил наречен Скендербег; тоа кај нас е исто
што и Господар Александар...И така, за кусо време, со духовната дарба, погодна за
сè, ги научил турскиот јазик и арапското, грчкото, италското и илирското писмо“.
Во објаснувањето на илирското стои „Т.е. славјанското писмо“.
Пак, словенски писмо било пелазгиско- античките Македонци биле Пелазги.
Да не се изуми, дека поимите Илири и Словени дури постанале синоними.
Марин Барлети, на стр. 27, пиши: „Откако...меѓу останатте кнезови и владетели во Епир, многу било познато името на Јован Кастриот, и во владенијата на
останатите градови, но особено на Круја...Кастриоти потекнуваат од благороден
род од Ематија120 и дека со подеднаква слава и успех управувале и во Епир...Името
на неговата сопруга била Воисава121 и таа била достојна за својот маж. Татко í бил
многу благороден владетел на Трибалите122...Се раскажува,дека таа родила и одгледала девет деца, пет ќерки: Мара, Јела, Ангелина, Влајка и Мамица, а останатите
биле машки: имено Реипосиј, Станиша, Константин и Георги.Најмал бил Георги...“.
Стр. 41: „На судбината набргу го исфрлила својот отров. Во меѓувреме, во
Епир умрел татко му Јован...Мурата...Тиранот, како наследник во кралството...“, со
објаснување: „Се мисли на кнежеството на Јован Кастриот“.
За Епир, на стр,. 27, се објаснува: „Називот Епир и Епирци се синоними за
Албанија и Албанци; последниве многу ретко се среќаваат кај Барлети“.
Па се потврдува, никогаш немало Албанци за тие да бидат Траки и Илири.
Стр, 47: „Но, никогаш...таму имало многумина од епирското племе...татко
му Јован...во различно време биле праќани кај него благородници на Епир...
Круја била главен град на Епирското владение...Затоа Скендербег...“.
Бидејќи Епир бил бригиски, а и под Охридска архиепископија, без Албанци.
Стр. 51: „Но се истурал бесот...Повеќето војници од епирскиот род...“.
Стр. 52: „Засега ја оставаме малку Унгарија...се враќаме во Епир...на седмиот ден стигнал во Горен Дебар. Ова место е во пределите на Трибалите, оддалечено
од Круја 70.000 чекори123 и е многу славно кај Епирците зашато раѓало многу храбри мажи...освен Светиград,124 на самата граница кон влезот во Македонија...“.
Стр. 63: „Вие, Епирци можевте да најдете и друг (зашто во оваа Провинција
има прекрасни храбри луѓе) за вожд во борбата за слобода, маж...“.
Стр. 68: „Ние пак...Петра Алба...Овој град се наоѓа во Ематија125 на многу
висок планински врв...течела реката Емат...за да ги заштитат последниве од нападите на управителите на Провинцијата...Останал уште Светиград, што кај Илирите
значи Свети град126. Епирецот, воопшто не се задржал во Стелусзиј...
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Најстарото име на Македонија, ср. Јустин, Филипова историја VII, 1.
Според хрониката на фамилијата Музаки, Воисава потекнува од благородното семејство од
Полог; нејзиното име, како и имињата на нејзините деца имаат очигледно словенски корен.
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Трибали се словенски население: според една венецијанска хроника, мајката на Скендербег потекнувала од едно благородно семејство од Полог.
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Римска мерка за должина: 1,48 м.
124
Град, тврдина, кај селото Коџаџик, на 20 км. источно од Девар.
125
Македонија.(Ништо немало било што албанско-сè било само едно и единствено:македонско,Р.И.)
126
Барлети овде Словените ги нарекува Илири.
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Сите овие наброени градови воопшто не помнат некој свој основач во древноста. Бидејќи овие градови, коишто ги подигнале старите кралеви на Македонија
и Епир или некои туѓинци (како градовите Меандрија, Хераклеја, Тоглус, Никопол,
Ехин, Левка), како и некои други градови биле разурнати или срамнети со земја тогаш кога непријателите Латини, или уште повеќе пожарот и чумата на човечкиот
род- Готите и Галогрците ги нападнале светот127. По долго време управителите на
провинциите и месните кнезови, сакајќи да ги соберат на едно место распрснатите
бедни луѓе и да образуваат некаков вид провинција...Иако Круја, главен град на
владението и најубав од сите, бил многу простран. Нејзин основач бил Карол128, од
благородниот род Топии, кои, во времето кога Скендербег го освоил Епир, владееле во Скурај, познат предел во Епир, помеѓу Тирана и Дирахиј, каде што пред очите на напријателот заседнал Скендербег, ги распоредил војниците и стражите и веднаш почнал да преговара со граѓаните за предавање. За да ги поттикне да го сторат тоа, заповедал да им се спомнат подробности за она што го направил во Круја,
Петрела, Петра Алба, Стелусиј, особено за неговата великодушност и услужност
кон воената посада во Стелусиј, наспроти оковите на управителот, којшто пред нивни очи ќе видат како ќе биде погубен поради нив, ако тие тврдоглаво се спротиставуваат“.
Стр. 86: „Кастриот...населението пределот Мокра129,а бил свртен кон Триба130
лите ...Населението и другите од епирски род, веднаш го отфрлиле сеќавањето за
Мурат и го следеле новиот вожд, некогаш знајните знамиња и орли (зашто црвени
знамиња со црни двоглави орли било знамето на овој род, а Скендербег носел токму такво знаме)...Секогаш воведувал некаков ред во Провинцијата...Епирецот не
се задоволувал со тоа што си го вратил татковското владение...“.
Георги Кастриот бил Епирец со тн.византиски православен двоглав орел. Па
со тн.Византија владеела македонска династија, Македонци- Комнени со свој Епир.
Се истакна: „зашто црвени знамиња со црни двоглави орли било знамето на
овој род, а Скендербег носел токму такво знаме“.
Знамето со орли било само семејно, а никако општо арбанско. Токму и затоа
арбанското=албанското знаме било прифатено од на родот на Скендербег- Комнен.
Стр. 88: „Затоа одлучил...Пред сè, одлучил да склопи пригодно сојузништво
и некаков вид траен сојуз со соседните владетели и кнезови, како од епирски, така
и од илирски131 род, тој пристапилм кон оваа задача...“.
Стр. 93: „Дошол на собирот и Лука Захарија, кој бил исто таков однос кон
верата и никој посилно и со поголема наклоност од него не ја подржувал страната
на Скендербег. Овој, иако бил достоен за поголемо владение, сепак држел доволно
простран дел од Горна Скадрима, а и градот Дајне, кој бил основан од неговите
претци, му бил предаден нему. Ова е малечок град на една извишена планина, какви што се речиси сите градови во Епир, но сепак имал многу плодна обработлива
земја, со многу дивеч за лов, а била богата и со пчели и секоков вид плодови и др127

Се мисли на големата преселба на народите (4-6 в.), кога биле разурнати многу познати градови.
(Бидејќи нема ниеден доказ/наод [колце,садче,паричка...] за тн.словенски преселби,тие се лага, Р.И.)
128
Карло Топија, познат албански благородник од втората поливина на 14 в. (Само Епирец, Р.И.)
129
Областа северозападно од Охридското Езеро.
130
Предели, населени со словенско (македонско население).(Без докази/наоди за на Словените, Р.И.)
131
Т.е. словенски род. (Преку Дунав, на Балканот,нема пренесено ниедно животно, растение..., Р.И.)
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вја. До неа допира преубавата река Дрим од западна страна, која што старите писатели како во некаков натпревар ја славеле, така што одвај на потомците им оставиле нешто повеќе да кажат. Сепак, бидејќи поради древноста многу нешта досега
се измениле (како што се случува), можеби не ќе биде лошо, ако и јас денес кажам
нешто. Реката Дрим го дели Епир од Далмација и Илирик. По големина не е многу
помала од Еридан132; извира од македонските простори, од северниот предел, со брзо течение минува низ градот Лис, и во Риѕанскиот залив покрај Акролисиј133 се
влева во Јадранското Море, каде што прави остров, чијшто обем опфаќа седум
илјади чекори, задржувајќи го досега името на Лис, зашто од стариот град, кој се
наоѓал на другиот брег од реката и бил запален од Турците, многумина пребегнале
тука и како да си направиле живеалиште на побезбедно место, па името на градот
го префрлиле на островот“.
Се наведе: „Реката Дрим го дели Епир од Далмација и Илирик“.
Па имало области: Епир- во него Арбанија, Далмција и Илирик (Црна Гора).
„Присутен бил таткото колку среќен, толку и богат кнез Петар Хиспан, со
синови Алексиј, Босдариј Вруон и Мирко, кои меѓу себе биле речиси врсници, рамни по снага и слични по духовна дарба. Потоа Лека Душман со Петар и други соседни кнезови, под чија власт имало Пеонци, Пелагонци и горни Сардонци во Мизија како и некои мали гратчиња и места околу Дриваст и Балесиј. Малку подоцна
дошол и Стефан Черновикиј со синовите Георгиј и Јован, достојни за таквиот татко, кој го поседувал Илирик или Либурија, до бреговите на езерото Ксабијак и Фалкон многу утврдени градови со многупространа поле. Присуствувале и многу верните христијани, непобедливите венетски кнезови, со чие што владение (да не зборуваме за мојот Скадар) можат да се гордеат многу славни градови и значителен
дел од Епир. Ова советување привлекло и други млади кнезови, кои, како за сопственото, така и за јавното дело, за општиот спас и за достоинството многу смело
го ветиле своето учество во борбата против Турците“.
Се наведоа „Пеонци, Пелагонци и горни Сардонци во Мизија како и некои
мали гратчиња и места околу Дриваст и Балесиј...Илирик или Либурија, до бреговите на езерото Ксабијак и Фалкон...венетски кнезови...Скадар...Епир...“.
Имало антички имиња со пелазгиски=тн.словенски јазик, а не и Словените.
Стр. 104: „Скендербег не ја одбил великодушноста на Венетите...“.
М. Барлети не наведува дека античките Венети биле Словени- такви немало.
Стр. 111: „Сепак, самите вие наскоро...Не се ли Турците тие робови, кои, како скитски бегалци, а така се раскажува, имале татковски населби од онаа страна на
Рифајските Планини и Тараконтските острови и на север, до Северниот Океан?...Се
раскажува дека Александар Велики нив, како овци во заградено трло ги затворил
со железни мандала, внатре во Хиперборејските Планини134“.
Херодот...Прокопиј...не познаваат живи суштества Словени- такви немало.
Стр. 112: „А вие Албанци...Мурат...Тој мисли дека насекаде ќе бидат Грци,
Трибали, Мизијци, кои не се свесни за својата судбина ни толку...“.
Авторот не познава Словени, само политички поим од 19 век.
Стр. 126: „Што гледаме за владението на Грците, што за она на Трибалите?“.
132

Реката По во Италија.
Утврдување на устието на Дрим, во близина на Леш.
134
Според Херодот, Хипербореите се наоѓаале на крајот оид светот.
133
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Стр. 132: „Веднаш се сменило...Овој Павел...Тој бил многу почитуван од сите; потекнувал од славно семејство, од кое произлегле многумина воинствени војсководци, особено неговиот син Никола, кој далеку ги надвишил дедовските и татковските почести. Постои за него оној доказ за непобедлива храброст и бесмртна
(така да кажам) десница, кога во тракискиот град Пенерпол, што сега жителите го
нарекуваат Презер135,каде што тој, со еден удар на мечот во некоја битка, што уште
била свежа во сеќавањето на луѓето, така попреку ги пресекол прицврстените остатоци од непријателскиот штит...“.
Стр. 167: „Намесниците на венетските провинции...што вообичаено Сенатот ги имал, како од епирските војници, така и од илирските136 и италски...“.
Марин Барлети наведените ги познавал, но никако живисуштества Словени.
Анти=Анти, Венети=Венети, Склавини=Склавини и Словени-само од слово.
Стр. 170: „Сепак...Грижата за војската на Венетите му била доверена на Даниел Јурич Себенцин, пргав маж, кој бил опитен во военото дело (во народот го викале Војвода). Тој...почнал вака да зборува:
‘Непромисленоста...Дајне...Таму се поставени како заштита на градот вашите слободни скодаренци137,таму,во таа опсада многумина имаат браќа, роднини, пријатели, храбри Илири и Италци, кои, веќе од порано заземени од вероломниот непријател немаат никаква друга надеж во неволја, освен онаа што ја имаат со нас...
Да не зборуваме...Тој е гневен што жителите на Дајне ги препочитуваат Венетите пред него, се спротиставува на слободната одлука на мајката...Венетите“.
Стр. 192: „Градот се наоѓа на планината, од јужната страна, свртува кон рамнината и се плакне од бучниот поток Клир, кого поскоро би го нарекол река, зашто во секоја временска погода има многу вода. Обемот на бедемите му е повеќе
од две илјади чекори. Тврдината која е како одлична заштита на врвот од планината, а создадена од природата и со човечка труд го штити градот. Од Скадар и Мостар е оддалечен дваесет и седум илјади чекори. Така него, кој по падот на Римското Царство бил уништен од Галогрците, кралицата Хелена, родена французинка,
која била многу голема христијанка, сопруга на Симеон Немања, крал на Мизијците и Илирите подоцна го подигнала и го возобновила, како и други градови, што
биле разурнати. Го изградиле Ценобии и многу други религиозни места во Епир и
Илирик, така што од овие и од други споменици можат да се видат остатоци, врежани во мермер“.
Се пиши за „Симеон Немања, крал на Мизијците и Илирите“, а без Словени.
Стр. 214: „Многупати го истиснавме беснилото на Унгарците со оној пораз,
кој секогаш ќе биде достоен за памтење. Посрамената Грција138 остана во сопствена жалост, ги исцрпи силите на многу надмени кнезови...“.
Имало само Римско Царство кое се поделило на Источно и Западно. Следи
Рим самоволно и без основа ги наметнал имињата Грција, Византија, Албанци,Скиптари...Ова се потврдува и со доказот, авторовиве Грци во 19 век останале Ромејци.
Стр. 277: „‘Пријатели, великиот предобар Бог...Зар била срамна онаа славна
битка на Александар139со кралот на Индите Пор? Зар старите сметале дека е грешка
135

Призрен.
Барлети под „илирски“,најверојатно мисли на словенски војници.(Тој словенски не познавал,Р.И)
137
Жители на Скадар.
138
Се мисли на Византиското Царство.
136
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извонредната борба на Пир140 со војсководецот Пантах141. Ги премолчуваме овде
Маркелите, Торковатите, Корвините142 кои предизвајќи го непријателот...’ “.
Се пиши само она од антиката, но никако за некакви Словени- такви немало.
Словени како народ било дело на берлинско- виенската школа- од интерес.
Стр. 285: „Сепак, неколку дена...Горен Дебар е планински, стрмен, но сепак
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 многубројните заслуги за нивната храброст и верност“.
Бугарите не биле Словени туку Трибали. Значи, никогаш немало Словени.
Па Булгарите биле чеда на народната=булгарната Охридска архиепископија.
Стр. 290: „Очигледно...Сте слушнале ли дали оној Дареј, пренадмениот и
многу значаен крал на Персијците, кога бил победен од нашиот Александар...И друго: вели ли древноста дека Гај Мариј, римски војсководец со многу славно име...“.
Стр. 291: „Да не зборуваме за истрајноста на Сагунт143, градот на Петрилија
во земјата на Брутијците 144 во она славно време на Ханибал...Кажуваат дека оној
славен атињанин Темистокле145 испил смртоносна чаша за да ја спаси со својата
смрт неблагодарната татковина...“.
Стр. 295: „Јас пак...Некому би му се чинело чудно дека, ако дебраните, заведени од она нивно лесноумно суеверуие попаднале во ова безумна и дотаму биле
навлечени во заблуда од овој вид, тогаш тие не се само суеверни туку и еретици и
секогаш ќе бидат такви. (Зашто ваквите зарази или болести се поврзани меѓу себе
и се блиски). Говорот на овој народ е словенски; нивниот говор и јазик (како што
кажуваат најпознатите писатели) е многу раширен и распространет во многу ралични варијанти. Имено, некои од Словените ја следат Римската црква, како Далматите, Хрватите, Карните146, Полјаците. Други пак ги следат заблудите и глупостите
на Грците, како Трибалите147, кои се нарекуваат и Бугари, Рутените148, многумина
од Литванците. Други пак си измислиле свои ереси149, како Бохемите150, Моравците
и Босанците, од кои голем дел го подржуваат безумието на Манехејците151“.
Дебраните биле „Бугари или Трибали“-без никакви Словени туку Склавинисклава=област на пелазгиски=тн.словенски јазик. Македоците биле само Пелазги.
Овде тн.Словени=Склавини биле Словенците, а Склавини имало не само до
реката Рајна и западно од неа, во Шпанија, дури на сите три стари континенти. Ова
говори само едно: европските, азиските и афричките Склавини не биле еден народ.
139

Александар III Македонски.
Епирски крал (306-304; 297-272).
141
Војсководец на македонскиот крал Димитриј Полиокрет, победен од Пир во 298 г. пред н.е.
142
Видни римски родови, кои дале славни војсководци.
143
Град во северноисточна Шпанија,познат по долготрајнаиот отпор, што му го пружал на Ханибал.
144
Жители на Јужна Италија.
145
Славниот атински војсководец (523-429 г. пред н.е.)
146
Најверојатно се мисли на Карантанците, односно Словенците.
147
Кај Барлети,под етнонимот Трибали се подразбираат и Србите и македонското словенско население. (За авторите Словените преку Дунав на Балканот дошле сосем голи-само јазик пелазгиски,Р.И.)
148
Можеби се мисли на Украинците.
149
Барлети тука секако мисли на Хуситското движење во Чешка и Моравија, чиј основач Јан Хус
бил проголасен за еретик и спален на клада (1415 г.) и на босанските патарени/богомили.
150
Чесите.
151
Еретичко движење во рамките на христијанската црква, кое се појавило во III век.
140

149
Константин Велики, кога бегал кај татка си по долината Вардар- МораваДунав- Рајна, никаде не сретнал било какви тн.Словени (Анти, Венети и Склавини)
и Словени, потврдено со негови писма испратени на пријател на неговиоит татко.
Прокопиј пиши само за Склавини=с клав ин, но никако некави Словени.
Па Римјаните непознавале никакви Склавини до 5 век- на Балканот во 6 век.
Пак, во Македонија Склавини имало од 6 век до со 9 век- 836/7 година.
Следи Склавините=Повеќебожци се христијанизирале и постанале Римјани.
Стр. 302: „На чело стоел префектот на Азија...воени редови на Нов Рим152...
Непријателот...Тиранот не можел да го поднесува повеќе тој срам и пораз на
своите, заповедал пашата на Романија153 да ги сврти знамињата со триесет илјади
вооружени војници...“.
Според Рим=Ром Римјани=Ромејци/Рим=Рум Румелија за Романци=Ромејци.
Стр. 303: „Варварот кога видел дека Епирецот...Истото го сторил и Скендербег...во срцето на Епир. Затоа, во исто време овој се вратил во Круја, а оној во
Адријанопол, поминувајќи низ Македонија и преку планините на Трибалите...“.
Стр. 308: „Тогаш се зафатил...Епирците пак, сите биле стрелци. Останатите
од италски и германски род биле обучени за склопии. Имало и од илирско племе154
...Во таа војска имало нешто повеќе од педесетина Гали...“.
Стр. 324: „Тоа било...Круја била испразнета од луѓето неспособни поради
возраст или пол, како заштита на градот бил поставен гарнизон од нешто помалку
од две илјади луѓе. Епирци, Италци, Германи, Илири, измешани, биле распределени во воени редови...“.
Стои за обласни народи: „Епирци, Италци, Германи, Илири“- без Словени.
Стр. 331: „Пред граѓанските војни меѓу Цезар и Помпеј, овој град се вбројувал во славните градови, иако и сега се забележуваат урнатини и траги на древната убавина што го покажуваат очигледно древниот сјај и некогашната убавина на
месноста. Кажуваат дека овој град бил освоен и разурнат од Цезар, кога ја опсадувал Помпеја и римскиот сенат во градот Дурахиј.155 Лежел така во урнатини и нема
знаци од некое друго време дека некогаш бил обновен, освен она, што го обновиле
жителите по своја желба и за разни потреби. Откривам дека некакво име на месности ниту í е дадено, ниту преземено; исто така древноста не укажува ни кој му бил
основач. Но оние оправдано го припишуваме потеклото на основањето на истите
оние, а и самото име упатува на тоа, и старото го посведочуваат тоа, кога гледаме
дека племето Партии се вбројува меѓу народите на Епир. Сега жителите го смениле
името и го нарекуваат Преса; така самите остатоци од бедемите внатре, како и подградието и сите места се вбројуваат во оние што се населени; толку местото причинува задоволство со својата особена пријатност и удобности од секаков вид. Ова
племе денес се смета како највоинствено меѓу останатите народи од епирскиот род.
Сепак тогаш, поради гласовите за доаѓањето на непријателот, луѓето од сите возрасти сосе покуќнината биле префрлени во побезбедни градови и земјата останала сосема празна“.
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Константинопол (=кон стант ин о пол: станат-исправен вечен: кон=тн.словенски вметок, Р.И.)
Т.е Румелија.
154
Словенско племе.(Оној кој пронајде доказ/наод од словенски преселби е за Нобелова награда,РИ)
155
Драч. (Дирахион=Драч, етноним Brygos, само на Бригите, Р.И.)
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Цезар и другите римски освојувачи ја прокрстариле Европа. Тие никаде не
нашле било какви Словени- такви и никогаш немало. Следи Русите биле Анти, Венети, Склавини и Рецкари- пишеле со рецки.Меѓутоа,тие пред тоа не биле Словени.
Кога Русите го презеле коинското слово, тие во 860 год. (Фотиј) се изјаснале
за Словени. Бидејќи коине бил наречен грчки, Русите постанале тн.грчки Словени.
Стр. 343: „Така кај Римјаните извонредниот ум на Слепецот Хорациј ја задржал целата војска на Порсена156 додека одзади се уривал мостот. Кај Грците, Лакедемонцот Леонида157 не се двоумел и кај Термопилите со малкумина ги задржал небројните чети на Ксеркс...“.
Да се разберат Хелени наспроти Персијци и Грци за Римјани=Ромејци. Исто
така, и Грци како припадници на Цариградската патријаршија на Ромејците: Еладците во 19 век биле Ромејци со главен град Цариград и Грци на Цариградска црква.
На Ромејците и Грците службен јазик им бил само македонскиот коине.
Стр. 360: „Сепак...Кастриот...непријателот ќе има храна од друго место, поради близината на Македонија, Тракија, Мизија. Затоа рамислувал за друго; како со
оружје, со меч, а не со глад да го протера непријателот од Епир...“.
Стр. 371: „Дворјаните...на закажаното советување со сатрапите (велат дека
имало четворица), двајца паши од Романија и Азија, и други двајца, што се нарекувале советници...“.
Стои сатрапи на персиски јазик, спротивност на темани=тимани на коине.
Стр. 389: „Сепак...Круја..На луѓето им се чинело дека дотогаш не бил толку
чудесно скршени силите на Мурат од Албанците, додека ја набљудувале таа младеж, способна за воена служба и ја гледале цврстината на мажите околу Скендербег. Вистина тогаш се вратила древната слава на Македонија и оние векови на Александар, и оние на Пир, кои веќе изгубиле значење, повторно се возбновиле целосно“.
Токму и затоа Георг Кастриотис=тн.Скендербег бил само едно: Македонец.
Стр. 394: „Покрај тоа, во наше време никој не искусил таква дарежливост на
природата, каква што во дамнешните векови беа искусиле оној Масиниса158 и Катон159...да ги остави за намерниците во овие пишани дела“.
Стр. 396: „Додека погледите на непријателите со уважување биле свртени
кон новиот Владетел...Камо среќа да не се пронајдеа вакви нешта, со тоа нашево
време ќе беше лишено од тој дар, но можеби ќе имаме повеќе Хектори160, Епаминонди161 и Сципиони162...немаше Ахил163 да ја има славата на убиениот Хектор,
Анеј164 на убиениот Турн165 и Кос166 на Толумниј, туку некој маж од толпата или
некој понизен роб. Не ќе се случеше десетгодишната опсада на Троја...“.
156

Порсена бил етрурски крал
Спартански крал, кој со триста Лакедајмонци ги бранел во војната на Хелените со Персијците.
158
Крал на Нумидија (201- 148).
159
Марк Порциј Катон Постариот (234-149) римски државник и книжевник.
160
Хектор, син на тројанскиот крал Пријам и Хекаба, јунак на Тројанската војна.
161
Епаминонда (418-362 г.п.н.е), тебански војсководец и државник.
162
Публиј Корнелиј Сципион Африкански (236-183 г.п.н.е.) римски војсковоец и политичар.
163
Херој од Илијада, кој се борел на страната на Хелените и во двобој го убил Хектор.
164
Херој од Вергилевата Ајнеида.
165
Крал на Рутилите во Латиј.
166
Сервиј Корнелиј Кос, римски војсководец (II век п.н.е.)
157
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Стр. 417: „Затоа, од ова секој може доволно добро да го разбере, она за што
често сум слушал дека многумина бараат одговор, како Скендербег ќе се соочи со
толкава секојдневни воени трошоци, кога немал прибрано од даноците и од царините доволно, за да може да ја храни војската подолго време. Вистина е дека, иако
не постоел тој закон во Провинцијата, ако немало волја и намисла за плен, сепак
стравот од заеднича опасност, самата итрина на духот, како и среќата на водачот,
со леснотија на сите им дала оружје во рацете. Што се однесува до паричната помош и до платената војска, која е од големо значење за Римското Првосвештенство,
за кралевите на Апулија и другите христијански владетели, и (како што велат) тие
секојдневно имале поттик за војна. Дебреја, откако го освоил поголемиот дел од
областа на Трибалите (народот областа ја викал Бугарија), стигнал до Полог167, местото така е наречено од жителите, служејќи и поскоро на кралската власт...“.
Бидејќи „областа на Трибалите“ била од Охридската црква, тие биле Бугари.
Стр. 422: „Мојсеј, кој бил наречен Мојсеј од Дебар (бидејќи живеел во Дебар, каде што Скендербег му подарил многубројни чифлици и големо парче земја),
а друг пат го викале уште и со презиме Мојси Голем Аријанит. По народност бил
Епирец од градод Валми; потекнувал од татко Музахиј и мајка Воислава. Овој Музахиј имал двајца браќа: Аријанит Голем или Коминат, тест на Скендербег, за кого
погоре доволно кажавме и Валдениј168 Голем Аријанит, кој со сестра му на Скендербег Ангелина имал син Музахиј, и бил именуван Музахиј Ангелинин, по името
на мајка си, а друг пат, со презиме, како Голем Аријанит. Овие нешта за Мојсеј попатно се кажани и затоа ќе се вратиме онаму од каде што застанавме“.
Мојсо Голем бил Комнен. Следи токму и затоа само Мојсо Голем Комнен.
Стр. 450: „Но, сметаме...Мехмед тогаш заборавил на Епир, заборавил речиси
на сè, поради желбата за Трапезунсткото владеење169...“.
Комнени биле Македонци. Мехмед II самиот признал дека тој бил Комнен.
Војните се воделе меѓу еден ист народ- со исто семејство- верски поделено.
Стр. 458: „Ете вака, додека нашите се чуделе, непријателот им го принел мечот речиси до самите глави. Жими Херкул и јас, а со мене и оние170, со право се чудевме, како е возможно толкуте многу воени направи, толку блиското доаѓање на
варварот да остане скришно дотаму, што да не го издадат ни реките ни камењата“.
Стр. 570: „Но, пред да продолжам понатаму ќе се потрудам да остапам малку од замислената тема, за да го опишам на некој начин Рагусинскиот град. Во она
време Рагусиј, што под друго име Епидаур го викаат, бил град (што на многумина
им се допаѓа) во Либурнија поставен на море, кој што самиот има бродоградилиште, за чијашто одбрана била изградена утврдена кула со обиколка што се простирала на илјада чекори. Имал несовладлива тврдина опкружена со ридови ваму-таму
и извонредно утврдена, со труд, со умешност и со рака. Градот бил преполн и со
храмови, украсен со величествени градби, огромни фонтани, коишто бликаате непрестојно преку цевки и водоводи. Навистина овој град живеел со управувањето на
167

Покрај областа Полог во севернозападна Македонија, постоел град Полог и во Југозападна Албанија, кој, заедно со Берат, бил освоен од Византијците 1259 г. (A. G. Pachymer, ed. A. Faibler, I, 257).
168
Владен Голем Арианит. (Овде се говори за Аријанит и Арианит, Р.И.)
169
Трапезунсткото Царство(1204-1261),основано од Комнени по пропаѓањето на Византија во1204 г.
170
Најверојатно се мисли на Хомер (Ил. 24, 527-533). Ахил му кажува на Пријам за два ќупа на Зевсовиот праг, едниот исполнет со добро, другиот со зло.
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првенците и со граѓанска власт. Кажуваат дека први негови основачи биле Епидаурците. Не поседувал пространо поле, туку ридеста и карпеста земја со две гратчиња. Рагусинскиот народ и граѓаните имале мир и трговија со сиот свет. Данок им
плаќале на Унгарците и на Турците. Си одбирале владетел на секој шести месец,
кога со посебен јазик го викале хенесиј (кнез)171. Трговски стоки довезувале колку
од копно, толку и од море и лесно го надминувале останатиот народ од Далмација
и Либурнија со градовите и останатите богатства, но и со храброст. Тие, исто така,
бидејќи биле слободни со законите и упатениу во обичаите, имале Сенат според
обичајот на Венецијанците и Магистрат, како и ред на патриции,одвоен од народот.
Единствено патрициите ја управувале самата Република. Народот, пак, се занимавал со воени работи, а за Републиката бил најмалку загрижен“.
Се говори за Дубровник со свој хенесиј=кнез: хенес=кенес=кнес=к нес=несто + в = невесто, која породува дете: германски Nest=гнездо=г несто каде се нест=
несит; нес, како гнездо било острово: Пело-по-нес, Индо-нес, Поли-нес, Мали-нес...
Стр. 573: „Имено, единствено ти си страв за Турците и единствено ти знаеш
како да ги победиш Турците. Ќе отидеш блажен, најнепобедлив владетелу, и поблажен ќе се вратиш. Вака ниту твојот Александар Епирски, ниту оној Пир, кралот на
Епирците, којшто беше молња и умешен во војна, не се вратија како победници од
Италија на истиот начин, на кој ти, моќен благороден владетелу, ќе се вратиш како
победник и среќен во татковината. Еве, народот и граѓаните твои Рагусијци...“.
Стр.574: „Откако, пак, Скендербег...Паул Ангел, Дирахијски Архиепископ...
‘Верувам...Имено, Рагусинскиот град, којшто со едно друго, подостојно име
е наречен Епидаур172, како држава над секое злато, се разбира подостоен е од сето
злато и поодличен, и навистина, правилно е наречен Епидаур...Што повеќе да се каже за рагусинскиот град, освен она што некогаш беше вобичаено да се каже за Рим,
дека е прибежиште и татковина на смртните, а сега на ист начин се зборува и за рагусинскииот град. Тој е најсигурно пристаниште, прибежиште и прифатилиште на
сите трговци, богати и сиромашни, училиште и учител за сите доблести, пример и
светлина за добрите обичаи, слава и украс на цела Далмација, Илирија, Јадранско и
Егејско Море.
Затоа за Рагусиј, или Епидаур од Епидаурците, се вели дека е сместен и
утврден на ова место по божја волја...“.
Стр. 582: „Штом настанало утрото, Епирецот со некои свои чети заради
пљачка отишол во полето на оние, кои се одметнале кај непријателот. Вo Барет се
вратил со голем плен што го собрал, и дозволил сиот да се подели меѓу неговите
војници и граѓани. Подоцна во денот сите свои војници ги повикал на собир, па вака ги поттикнувал за битка и вака ги охрабрувал со победа:
‘Се сеќавам дека некогаш, најхрабри мажи, соборци мои најсилни, слушнав
за оној Белизариј173, водачот и заповедник Византиски, кога првпат против Белгите
и Англичланите водел поход...“.
Бидејќи Источно Римјаните не го употребувале поимот Византија, Византиски, авторот Марин Барлети внел и уште еден нов фалсификат: Византиски.

171

Хенесиј била титулата која најсоодветно би се превела како кнез.
Епидаур е денешен Цавтат.
173
Велизариј (ок. 500-565), војсководец на императорот Јустинијан I.
172
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Стр. 594: „Ниту на овој Скендербег, о војници, владетелот на Епирците, кој
однеодамна од Епир и Македонија се префрли овде со своите лесновооружени и
незаштитени Епирци, како помош на кралот против нас...“.
Стр. 596: „Дали кралот Фердинант...Контот Јакоб раскажувал како Скендербег дошол до впечатливиот спомен за осумнаесетте години јуначки подвизи во
Азиските земји, во Македонија, Тракија, Епир, за толкуте војсководци на Турците и
на муханеданската секта...“.
Стр. 605: „Во меѓувреме, пратениците на првосвештеникот Пиј...Му ветил
дека штом тој самиот ќе се префрли во Епир и Македонија со армијата и со војската христијанска против Турците, не само што, ставајќи му круна, ќе го прогласи за
крал на Епир, Македонија и Тракија и на сиот Рим, но исто така ќе го стави на чело
и на целата војска од христијани и на сите чети од крстоносци.
Додека да заврши ова, поминала веќе година откако Скендербег со четите и
со својата војска се префрлил во Апулија. Гледајќи, значи, дека е ставен крајот на
апулската војна, а кралот...Оттука Фердинант, пак, пред да го испрати Скендербег,
ги повикал сите владетели на логорот и началниците на собир, и вака му зборувал:
‘Макар што некогаш, Скендербег, Владетелу најславен...Не е ни чудо, зашто
ти водиш потекло од местото со вакви предци, непобедливиот Епир, или Албанија,
кои некогаш Македонија се нарекуваа, во која толку најблагородни, најнепобедливи владетели, толку најхрабри, толку најсилни водачи, заповедници се родени...“.
Значи, Епир, или Арбанија, „кои некогаш Македонија се нарекуваа“.
Стр. 624: „Веќе видовме дека, откако тој варвар склопи мир со тебе, согледа
дека е безбеден од твоите сили и оружје и спокоен. Веднаш го сврти своето оружје
против Расјаните174 и Трибалите и нив ги уништи. Потоа завојува со Илирите, се
сврте против Тракијците. Откако ги исфрли од кралството Грците, го нападна Трапезунското владение, ги зголеми своите сили и си ја прошири државата...“.
Стр. 646: „Имено, зошто да набројувам дека е покорена цела Азија, победена Тракија, освоени и подјаремени Трибалите и обете Мизии; дека е победена Таврика, дека кралот на Аликарнис175 е симнат од престолот, владетелите на Илирик се
протерани, Панонците разбиени? Има ли област (ве молам во бесмртниот Бог) има
ли пресилна, преполна земја во која не продрело вашето оружје? ...“.
Стр. 698: „Посоветувајте се...Ја гледате, велики отци, речиси цела Азија потчинета од овој безбожен, најгнасен непријател, ги гледате, Грците како да се сите
истребени од него; владетелите на Рашка, Трибалите и Тракијците уништени, Илирите покорени, Пелопонез потчинет, голем дел од Македонија и Епир ограбени и
опустошени со пожар. Преостанав единствено само јас, преблажен татко, со малечко и кревко владение; со моите војници веќе до таму сум истрошен и исцрпен во
толку многу битки, така што не остана повеќе крв што може да се дава за Христијанската република. Ова се остатоци од толкуте многу владетели и бројните војсководци во плодородната Македонија, онаа хранителка на кралеви, што сега оној вероломен варвар со сите сили, со итрини се стреми да ја уништи и разурне. Секој го
знае тоа и никој не се сомнева во тоа. Ти, пресвет Првенцу си слушнал, сте слушнавте и вие отци, во колку многу војни, во колку многу походи моите предци со
оружје војувале против тоа племе...“.
174
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Расјани се,всушност, Срби.Рашка е средновековен назив за српската држава.(Раси до Рашка,Р.И.)
Халикарнас во Мала Азија. (Бригот=Брзјакот не го изговара-л првото х: Омер, армоника,..., Р.И.)
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Стр. 700: „Но, пред да продолжам понатаму, чинам дека треба да го опишам
местото, каде што бил поставен логорот на Балабан, за да може полесно да се согледа нашата состојба. Веќе рековме дека Круја е град во Епир, поставен во полињата на Ематија, на еден висок камен брег, од секаде стрмен, освен од една страна,
од каде што одвај може да се пријде и да се пристапи кон неа, отсечена од Крујската Планина, која лежи до неа и се чини како да се издигнува над неа...
Да го оставиме за малку Балабан и да се вратиме на владетелот Скендербег.
Тој, откако се вратил од градот (Рим, Р.И.), од секаде довлекол многу голема војска
и направил силни чети. Кај него биле дојдени сите сојузнички кнезови и се сјатиле
соседите од околината; секојдневно пристигнувале сите народи како од Епир и Маедонија, така и од Илирик и Далмација, така што никогаш пред тоа тој не собрал
поголема војска, ниту посилни борци...Скендербег...Кога со војската дошол до
Крујанската Планина, веднаш му било соопштено дека Јониман, братот на Балабан
со одлична чета Турци се упатил кон брата си, за да му се придружи. Кажуваат дека
оној предизвикал крајна 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 војската, ја оставил таму останатата војска и во тек на целата ноќ
со најголема брзина се упатил кон Јонима...“.
Стр. 706: „Кога слушнал за ова, Скендербег заповедал да се изврши поревносно собирање на новаци...заминал за Епир. Штом стигнал во некоја многу широка и пространа рамнина, што жителите ја нарекуваат Саура, близу до реката Скомбин176, се влогорил таму, каде што пред тоа бил тестот на Скендербег, кнезот Хијаранит Коминат177...“,
Тој бил Комнен- Комнени семејно поврзани со семејството на Цар Самуил.
Стр. 714: „Кога ова го рекол, непрестајно го повикувал кај себе синаси и со
благи зборови, почнувајќи го, вака му рекол:
‘Сине мој, Јоване, сине мој! Еве јас веќе умирам и те оставам тебе малечок и
нејак. Ако си добар, ти го предавам кралството и владението цврсто и силно...
Тие мене ми беа и пријатели и сојузници и секогаш ми беа меѓу драгите...
Кога ќе се вратиш во твоето мирно и спокојно кралство...Затоа постои и
онаа божеска порака на Филип до кралот Александар. Таква мисла, сине...“.
Стр. 719: „Скендербег...починал во летото Господово 1466...“.
„Поради неговата смрт...Скендербег бил погребан во градот Лис, во поголемата црква на божествениот Никола; неговите посмртни останки и ковчегот со огромна почест, според обичајот на предците и со така од војниците и со многу голема
болка од владетелите и војсководците биле донесени според татковскиот обред...“.
Авторот Марин Барлети говори само за антички населенија, а не за Словени.
СРБИТЕ БИЛЕ ТРИБАЛИ- ТРАКИ
Григор Прличев, во „Скендербег“, ги наведува Трибалите, б=в, Тривалите:
„(в Јапигија глава тој беше)...А крај него седна
со сиренска насмев Црнојевиќ, јунакот-деспот
црногорски, човекот тешкорак. Веднаш до него
176
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Шкумбина.
Аријаните Комнен.
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- од десната страна на Комнена- Дукагин Павле,
благородник таков, тривалски владетел силен“.178
„Во заморна трка тривалската коњица беше,
се потеше ама напаѓаа Турците силни
а го немаше таму Скендербега сабја да крене
ил духохрабрачки гласот да зајача негов,
подалеку од него беа- а тој беше пешки“.
„ Не можеше Турчин да издржи тривалска јарост:
со најголем очај се повлече назад, бидејќи
во душманските раце му падна аловото знаме179!“
„На крајот го кладе врз главата шлемот што беше
од железо сиот, но порабен вешто со кожа:
од цар Фердинанда за подарок него го доби
со многуте други испратени дарови скапи,
широкоуличните и многунаселени градој
Траниана, Сипунт и градот на Светиот Јован“.
Цела историја на Арбанија била поврзана со Царот Самуил, неговата ќерка
Косара и нејзиниот сопруг Владимир. Следи и српската историја била со Самоила...
Па како не ќе биде така, кога и Комнени ја имале врската со Самуила: Османите ...
На православното Источно Римско Царство грб му бил двоглавиот орел. Бидејќи тн.српско кралство било отцепен дел на Православното Царство, за кое била
потребна архиепископија, а за цар патријаршија, таква постанала Печката црква. Па
таа неканонски се отцепила од Охридската архиепископија, која била под царот од
Цариград: надлежен за православието бил само царот- тогаш таму него го немало.
Следи двоглавиот орел бил симбол на кралската династија Неманичи,од времето на Стефан Немана (1199-1206). Истото било и за семејството Кастриоти.
Стјепан Антолјак, на стр. 42, вели: „Интересот е и во списот Служба и житие на св. Јован Владимир, од кого има повеќе изданија (Венеција во 1690, 1858),
Во него се говори за војната што ја водел Василиј против Самуил и неговите роднини Мојсеј и Давид. Самуил во тој спис се титулира: ‘крал на Бугарија и Охрид’
или ‘цар бугарски’, додека ‘крал на Бугарија и Илирик’ се нарекува Иван Владимир, чиј татко бил ‘Неман крал тривалски’, а мајка Ана родум Римјанка.Според таа
легенда Владимир би бил од Охрид, оженет со ќерка на Самуила, чиј син Гаврило
заедно со својата жена бил привзраник на богомилите, кој заедно со масилијанците
и другите еретици го уништиле св. Владимир“. (Василиј II Македински, Р.И.)
Па во насловот Важно сведоштво на Лаоник Халкокондил за Србите стои:
„...Србите...Трибалите-народ најстар и најголем од (сите) народи поузадано знам...“
„...Султанот Мурат...После победата,Амураг бил убиен од еден Трибал...“.180
Во насловот ‘Српски- непосреден изданок на прајазик“ се наведува: „1. Древни Траки и Илири...Називот Илир за Србите се зачувал готово до денешни дни,
додека називот Траки дури до XVI век. Така Јован Рајиќ наведува, како унгарскиот
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Тривалските племиња- старотракиско племе. Малку нејасно зошто Прличев го употребува овој
термин. Врската меѓу Дукагини и тривалите може да биде само асоцијативна.
179
Алово=црвено знаме било македонското:Ал + бан = Албанија.Таа била на Кавказ со црвена земја.
180
Олга Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Белград, Досије, 1990.
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историчар[Инштанфи] ги назива Србите воопшто Траки, а поименице српскиот деспот Ѓорѓе Бранковиќ...“. (Траките помасовно го употребуваат темниот вокал, Р.И.)
Следи прилог: „Еден од тие владетели, Ѓураѓ Бранковиќ (1427-1456) доживеал поголемиот дел од земјата да му го заземат Турците. Неговата голема тврдина
Смедерово на Дунав, последното упориште на српската независност, паднала пред
војските на Мехмед II во 1459 година“.(Бранковичи владееле до реката Дунав, Р.И.)
Првиот лав, според досегашните сознанија, како амблем се јавил на печатот
на Вук Бранковиќ од Скопје во 1388 година, што ќе рече во Македонија. Па тој бил
семеен амблем на Бранковичи... Имало српско предание, дека Смедерово и Белград
биле во Македонија. Значи, Македонски Полуостров. Па следи да се наметне името
Балкански Полуостров, што започнало со Цојне 1808 година- тој го внел балкански.
Бидејќи се говори за Траки, тие имале само балканско потекло-Домородци.
Пак, северно од реката Дунав биле населени Траките, што го пиши Херодот.
Според Нестор (11-12), Русите потекнале од Илирија. Значи, од Балканот.
На Балканот има докази/наоди за сите преселби, но не само за тн.Словени.
Слободан Јарчевиќ, на стр. 165 пиши: „Античките извори...Еве како тоа е
внесено во книгата ‘Византиски извори за историјата на народите на Југославија’.
‘Со царицата била и Симонида, која управо се вратила од Трибалите, бидејќи неа í умрел мажот’. Ова е текст на Никофор Григоре и се однесува на настаните после смртта на кралот Милутин. Грчкиот цар Јован Кантакузин, кој оставил опширен историски спис за своето време, скоро без иземање, царот Душан го
назива архонт или крал на Трибалите, а жителите на тогашна Србија Трибали и
Илири. Како и овде, кога ги опишува сретнувањата на ромејскиот цар со царот Душан: ‘И дека, по нужда одејќи му на Кралот, на владарот на Трибалите, од него мимо бил почествуван и како сојузник потпомогнат’ “.
Хан, на стр. 104, пиши: „Колку би се излагал, нарочито во етнографско гледиште, да по оваа прилика сум заклучил, дека Дукаѓините се луѓе без песни и игри
оти со тоа би посумњал и во племето нивно, како да немаат врска со старите Дардани, за кои Страбо вели, дека се големи лубители на музиката и пеењето. Па на така
погрешно судење можело да ги предизвика посматрачите уште и во тоа, што Дукаѓини не живеат никако во земуници со балега покриени, како што старите Дардани за време на географот Страбон живееле; а денешните селани на Влашка северно од Дунав уште и сега градат вакви подземни куќи, те патник би влегол во вакво
Влашко село, пред би држел дека е меѓу гомила ѓубре, отколку во село“.
Следи пребеганите од Арбанија во Италија, а во врска со тн.Скендербег, до
денес имаат песни, ора и носии како Македонците. Пелагонците своите куќи ги мачкале со балега, што како дете сум го видел во битолските блиски села. Бидејќи Романците биле како Дарданците, се потврдува, Романците имале балканско потекло.
Следи сите нивни традиции да се балкански, а не обратно. Бидејќи во Косово... до
денес не преостанале вакви традиции, Абанците (Геги и Тоски) таму се дојденци.
Пелагонците биле гајдаџии.Такви се Скотите со кукуречански фустанчиња...
Стр.182: „Изнад второто влегување по сводовите на главниот фронт има ред
стопа на големи слова, кои се поредени на испуштени оштри ивици на печени цигли. Нив научниците од Охрид, како што ми се чини добро ги прочитале; а еве што
е: σχηνήν ξγείρας τονδεόφανον νόµον έσνι τύ Μισών εχδιδάσχει πανσάρως181 (чадорот
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Книгата е фотокопирана во Србија, а нејзината фотокопија е прекопирана, па словата не се читки.
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разапнувајќи учи тој мудри закони, кои Бог им ги дал на музичките народи: Das
Zelt errichtend lehrt er allweise das gotterscinene Gesetz den Mysischen Völker). Дека
овде по знаење на византискиот јазик, бугарите последни биле, по себе се разбира,
ама залудно се прашува, кој е оној што чадорот го качува“. (бугари со мало б, Р.И.)
Е преведено на српски музички народи. а германски Mysischen Völker-Мизи.
Значи, Мизи. Па Охриѓаните со своите Бриги и Македонци биле Домородци.
Стр. 225: „Јас сум мислел, дека при првото мое боравење во Манастир...Најголем дел на овие натписи чинат украс во бавчата на грчкиот митрополит, и таму
навистина се разредени. Се најдени пред неколку години кај селото Чепилово (тур.
Чепик)...на левиот брег на Черна и по прилика во уворниот агол на потокот на Блатото, со кој отекува прилипската вода во Черна. Капетанот Манастирски во Прилип, ја опишал оваа околина како ливада... (Черна=Црна; Прилип=Прилеп, Р.И.)
По натписот кој во околината на оваа варош е најден и по големнина на камењата, кои овде не можеле да се донесат,- лесно може да се заклучи дека ова место(како што и варошкиот декрет тука е најден вели)била старата варош Деријопос.
Начинот на читањето на Деријопос е земен по тврдење Демистово, ама јас
мислам дека тука повеќе ваљало да се верува да се чита како ‘Deuriopos, име на
оној предел, што по Страбон ги имал сите своите вароши на Еригон. За овој предел
денес имаат уште само два чинители. Страбон т.е. раскажува порано при образување на пределот македонските- Линкест и Deuriopos едно покрај друго, а Ливиј вели
околу 500 и.с. (183 пред Христа) дека Филип V Македонски заповедал да се подигне новата варош Deuriopos. Ова место спаѓа во Паеонија и лежи на реката Еригон,
кој (освен Илирска што низ Паеонија протекува) во Аксијос упаѓа. Близу Штоби,
стара варош, тој нареди да се подигне уште една варош во чест на неговиот најстар
син Перзеј. Па како сега Штоби (Stobi) паѓа на северната страна на устието Еригоново во Аксијос, тоа морала областа Deuriopos да се протега до Аксијос; оти уште
од вајкаде обичајот на овие земји да се меѓуваат со природна меѓа.182
Ако сега се сравни името на натписот со пределот, тоа излегува уште дека и
варошот Deuriopos, за кого изворите ништо не ни говорат, и пределот на ова име
одело до левиот брег на горна Черна. Но било како му драго, мене ме занимавал
повеќе содржината на натписот, отколку истражувањата меѓу ова по историското
незнатно племе. Во натписот е посмртен завештај на еден богат старец, Ветиј Филон, по кого на варошкиот совет на Дериоп остава една главница, од чиј приход секоја година тие ќе се провеселуваат по еден ден во годината на нему во спомен. Подоцна дознав, дека овој легат не е никако оригинална мисла на Ветиј, но дека имало многу такви прилики.(Дериоп=дери..=де ри: ри + ка = рика=река-река рика,Р.И.)
Од потписот се гледа, дека во неговото доба Деријопос била варош, во која
се знаело и можело да се живее; но дека во римско доба паѓа, се гледа по римското
име и римскитот месец Новембар, кој напоредно се споменува со грчкиот Дајезијос“. (Черна=Црна Река=ре ка, која земјата ја дери и рига- нарига..., Р.И.)
Филип Македонски го внел атинскиот јонски јазик како службен, кој се одржал во 183 г.п.н. Ова се гледа во Стибера кај Чепик-Чепигово со Σ и С, како и на
надгорбната стела од времето на Филип II Македонски, најдена во црквата Св.Ана
во село Олевени- Битола, е истото писмо со масовна употреба на словото С.
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Перзеј=Персеј со свој град покрај Шемница=Семница...Семенс=Семоенс,која била покрај Троја...

158
Со ова се потврдува, дека коине во Елада не бил во употреба во 183 г.п.н.,
што се потврдува со Аријан (II век н.е.)- тој „Индиската историја“ ја напишал на јонско наречје (јазик), иако тој ги познавал коине и латински.
Ова било повод, сите наведени поими биле и останале пелазгиски=тн.словенски, што се потврдува со доказот, наведените поими истогласно се одгонетнуваат
само со тн.словенски јазик- нпр. Курдерес=к ур дерес- ко (како) на урис (јуриш) дерес (дереш), а имало град Дерион (=дери он) до Дериопос (=дери оп ос)...
Се говори за Паеонија=Пеонија- Мариовци, чии традиции биле антички.
Стр. 230: „Во целиот предел се само христијански Бугари, ниту има каде меѓу нив друга каква народност. Муриховљаните се мирни луѓе, кај кои не се знае за
рабојништво, убиства па ни крадење на добиток. Се раскажува дека мажите во повеќе села се толку гостопримливи, да ни на самата своја жена не се суревњиви“.
Мариовците не биле Дивјаци=тн.Словени Дојденци само голи со трска преку Дунав, туку многу цивилизирани, со раскошни облеки и везови, чиј развиток не
започнал од 6-7 век со Дивјаците=тн.Словени туку од самото постледено доба.
Од наведеното се докажува, немало тн.словенски преселби со свои народи.
Ова се потврдува со доказот, што покрај стара населба има и нова, што вакво нешто не може да се запази во тн.Домовина на тн.Словени северно од Дунав...
МАКЕДОНЦИТЕ НЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ
Поимот Словени во 19 век постанал политички само за ширење на пангерманизмот на Германите на тн.словенски простори, како спротивност на пансловенизомот кој му бил во полза на Русите. Па рускиот јазик се користел и во Србија. ...
Историчарите пишат,Словените потекнале од Заткарпатите.Меѓутоа, географски постојат четири страни: источна, јужна, западна и северна-без да се каже која.
Бидејќи најстар навод бил на Нестор, руски Заткарпи биле само балкански.
Напротив, никогаш немало било како словенски народ- еве образложение:
Историски имало Анти, Венети, Склавини и Словени. При тоа Анти=Анти,
Венети=Венети,183Склавини=Склавини и Словени=Словени од слово- Божјо Слово.
Антите и Венетите биле со балканско потекло, а Склавините Римјаните не
ги познавале до 5 век. Следи на Балканот Склавините да се појават само од 6 век.
Бидејќи Склавините биле обласни народи- склавина=област- сите тие биле
само Повеќебожци. Како тие се христијанизирале, повеќе немало Повеќебожци туку само Римјани(Ромејци) со во тематско уредување со христијанскиот јазик коине.
А Солунчани биле Христијани со христијанскиот јазик коине, а околните солунски склавини биле повеќебожни со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
Ова било повод Солунските Браќа да творат од коине на склавински јазик.
Значи, како Склавините се христијанизирале, тие изчезнувале. Па во Македонија Склавини имало сè до 836/7 година. Меѓутоа, ова не значиело дека Склавините се родиле во 6 век и изумреле во 9 век, туку само тие се христијанизирале.
Па Русите биле Анти, Венети, Склавини, Рецкари (рецки) и Словени (слово).
Кога Солунските Браќа биле во тајна мисија во Русија да го шират христијанството, тие виделе, Русите пишеле со рецки- биле рецки=роцки=роски народ, но
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Кај Марин Барлети во објаснувањето за „Венетското владение“, на стр. 29, следат „Венетите“,
стои: „Венетија е град и област на северниот брег на Јадранското Море, денес Венеција. Венети се
жителите, односно Венецијанците“. Бидејќи за Европа Венеција не е словенска, Словените се лага.
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не Словени. Преземајќи го Русите коинското слово, тие се изјаснале за Словни- тогаш тие не биле тн.словенски Словени туку само тн.грчки (коински) Словени. Па
ова се потврдува и со доказот што тогаш сè уште не постоел тн.старословенски.
За првпат Русите се изјаснале за Словени 860 година, што го наведува цариградскиот патријарх Фотиј. Ова може да се види од пишаните извори на Фотиос ...
Бидејќи Русите до 860 година не биле Словени, руските автори сè препишуваат од Нестор (11- 12 век) и Фотиј (9 век)- само не реченицата за Русите Словени.
И следи Русите ја кријат вистината дека тие до 860 година не биле Словени.
Во прилог се наведува што пиши Григор Прличев за Илири, кои биле и Јапиги, поим наметнат од Латините, кој се однесувал за Скадар, но никако појужно...
„Ој, кутриот човек! Се убедил дека е силен,
ил, можеби, демон му влеал од своите сили,
та испратил абер до Мурат: ‘Непобедлив царе,
во Скадар е полно надуена словенска војска
што беше ја пратил Скендербег овие деној
господарот гневен на градот што плови на вода,
а неа ја водел јуначниот Даниел Јурих...“
Се наведе: „во Скадар е полно надуена словенска војска“.
Ова ни објаснува, дека само„во Скадар е полно надуена словенска војска“.
Следи доказот дека од Скадар започнувал Илирик. Пак, Илири=Словени.
Па кај Марин Барлети се наведува дека илирското било само тн.словенско.
Во прилог може да се наведе, што за Виена било истоветно: Илир=Словен.
Ова се потврдува и со доказот, авторите пишат за Илир и Словен- синоним.
Вилкинсон, на стр.53,вели: „Јужно од Пелазгијците, Милер ни предава уште
една голема група, Илирите. Но од разлика од О’Етзел, тој го употребува терминот
Илир за да означи Словен.Така, тој во својата илирска класификација ги вклучува и
Босанците, Србите и Бугарите“.
Стјепан Антолјак, на стр. 496, пиши, под 771: „Виз. Извори...Ана Комнена
говори и на други места за вооружени Македонци, кои се во друштво со Франците
(Ana Komnena, Aleksiada, 63, 396)“. (Ана Комнена тн.словенски женски род, Р.И.)
Григор Прличев пиши за Скендербег и наведува фаланги- само македонски:
„...Судбината ужасна твоја ја одредив денес
- па иако тебе те чуваат овојпат многу
илјадници твои фаланги од калени борци...’ “.
Мноштво традиции за античките Македонци опстоиле кај нашиот народ. Токму за ваквите традици наведувале повеќе наши и странски автори- и С. Верковиќ.
Ова говори едно: антички=етнички Македонци без тн.словенски преселби.
„и Балабан падна од коњот со скршени гради,
од здробени ребра... Тој падна и небарем камен
се тресна во камен... И, така од господ ровја
го втрештува дабот, тој цар в многустеблена шума,
та мирис се крева од ќуќур со шалитра смешан“.
„со облаци темни се препокри вишното небо:
нечуено силен и голем се истури дождот...“.
Во „Сердарот“ за дабот стои: „...од дабот толку силен, стар...“
„...Под секира дабот, што бури победувал...“ итн. На Пан-от се прави крст.
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Дабот му бил посветен на Зевс=Перун=Св.Илија- Библиски Илија, а и Перу.
Во македонското православие има мношто повеќебожно, спротивно на Рим.
Мартин Барлети, на стр. 98, пиши: „Зашто ги споменуваме...Сенатот и венетскиот народ...првенци на таа Република...Што можете повеќе да барате, албански
кнезови, од бесмртните богови ? Треба да се срамувате (ако така им е по волја на
боговите) од нашата судбина...“.
Стр. 118: „Али-паша...А исто така Ајдин, во средниот боен ред веќе сè исполнил со варварска крв. Марс184 овде пожестоко дивеел, отколку другаде...“.
Стр. 188: „‘Војници...Зарем не саката, премили мои соборци и граѓани, по
примерот на вашите предци, да го браните, заштитутвате и да го сочувате вашиот
град, вашатат татковина, Ларите и боговите Пенати? ...’“.
Стр. 276: „Но, кога Скендербег...Кастриот, не само го молеле, туку и упорно
настојувале да го остави тој врескав ѕвер на неговите мани...“.
Објаснување: „Manibus suis: Manes се душите, сенките на некој покојник,;
подземен свет“.
Стр. 290: „Очигледно...Самите ние (ако боговите сакаат) го повикуваме непријателот, го ставаме вратот под јаремот, се откажуваме од слободата...“.
Стр. 294: „Дебрани, сите ние ќе бидеме жртви (верувајте ми), ќе бидеме изложени (камо среќа боговите да го одвратат кобниот предзнак) на разни видови измачувања...предавници на нашата крв, подеднакво омразени и на луѓето и на боговите. А колку е подобро сега да се живее со сојузниците и за сојузниците.
Ве колнам во бесмртните богови, немојте да бидете свирепи...чаша...вода...
домашните богови, огништата и милата татковина на сојузниците’ “.
Стр. 301: „Едни велеле...Ниту пак (како што слободно пишуваат поетите)
Сестрите веќе ги испреле сите нишки на животот“.
Објаснување: „Трите сестри Парки, наречниците Clotho, Lachesis и Atropos,
кои на луѓето им ја предале нишката на животот и им ја определувале судбината“.
Стр. 528: „Пред да се подигнат знамињата и пред војската да го почне походот, Пашата ги молел Боговите, од него да направат скротител на епирската надменост, па Скендербеговите повеќегодишни триумфи и највисоките почести на победите даму г даде нему...“
Стр. 692: „Значи...И вие, полни со богатство и слава, исторемено и јавно и
приватно, ќе се вратите дома, кај вашите Пенати...“.
Фуснота:„Пенати се римски домашни божества;во преносно значење: дома“.
Стр. 719: „Поради неговата смрт...Скендербег ја постигнал со помош на бесмртните богови, каква што единствено тој, откако паметат луѓето, имал секогаш
додека бил жив“.
Григор Прличев во „Скендерберг“ и „Сердарот“ наведува мноштва богови.
Ова било поради тоа што тој не се чуствувал Словен. Па тој пиши митолошки со
тн.Олимписки божества- тие биле македонски и бригиски-пелагонски: Зевс, Арес...
Како Арес бил...Александар Македонски,185Пир...и Георг Кастриотис.Следи:
„Карахасан тогаш, пред сите што молчеа, рече:
- ‘Големата болка омекни ја, јунаку силен:
субината, чело, те замрази не само тебе...
184
185

Бог на војната кај Римјаните. (МАРС=М АРС=Арес=јарес=јарец, Р.И.)
Александар Македонски по баба и мајка бил Бригиец- авторите пишат и за илирски Бриги итн.
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И не само тебе те сразил албанскиот Арес“.
Па следи бригиски=брзјачки бил и богот Арес=јарец. Биточани уште велат:
„Але шо праиш“, а Охриѓани: „Аре што правиш“. Значи „По-боже што правиш“.
Дури Битолчани во 17 век во Саат-кулата ги поставиле атрибутите на Зевсорел со змија в уста. Следи Битолчани до денес велат „в уста те имам“- те владеам.
Се наведе: „атрибутите на Зевс- орел со змија в уста“. Се говори за змијата.
Змијата било бригиско куќно животно. Со неа бил Александар Македонски,
чија баба и мајка биле Бригијки, илирска Бригија, што било и со Георг Кастриотис.
Марин Барлети, на стр. 28, пиши: „Но...Имено, кажуваат дека, кога мајка му
го зачнала, сонила како од неа се измолкнува една толку голема змија, којашто го
опколила речиси целиот Епир и се протегнала меѓу пределите на Турците, ги проголтала со крвавото ждрело, а опашката í се наоѓала во морето, меѓу христијаните,
особено кај границите на Венециското вледение...“. Бриг=Брзјак бил и Г. Прличев:
„Четир’есет коњи,186 од ветерот побрзи, чиниш“.
Се верувале во Весна... во нејзина чест приредувале еден од најрадосните
обреди. Се состоело во веселба со сопружниците кои склучиле брак во претходната
година. За таа прилика, се припремани колачиња со мед, поетично викани- младенчици. Овој обичај ќе преживее, па и во христијанството ќе се задржи истоветно
име- Мледенци, со тоа што Православната црква ќе ги поврзе за ден Четириесет маченици, 23. март, кога во четврттиот век е убиено 40 римски војници, кои не сакале
да се одречат, тогаш забранетата, христијанска вера. (Тогаш без тн.Словени, Р.И.)
Четириесет маченици се слават како убиени 40 Младенци кои се бореле против исламот. Па на Баирот- Битола постои Црквиче посветено на 40-те Младенци.
Следи Македонците си биле само Домородци и тоа само како Повеќебожнипа Еднобожни (Евреи, Христијани и Муслимани). Нивниот јазик бил само еден: варварски=пелазгиски=тн.словенски, кој бил тн.Хомеров и тн.Платонов јазик...
Филип Македонски, во Македонија, службен јазик го внел атинскиот јонски
јазик.Пак, како христијански јазик бил внесен Александријскиот јазик коине, со кого се служел Апостол Павле. Меѓутоа, тој не се служел со атинскиот- јонски јазик.
Затоа коине бил службен јазик на Источното Римско Царство-тн.Византија.
Ј. Г. Хан, на стр. 210, вели: „Баш кога вториот ден сакавме да појдеме од
Охрид, а еден познаник ни рече, дека најбогатиот варошки христијанин Роби, во
својата бавча им еден мал стоп со латински натпис. Ние одма одиме таму и видовме одма дека тоа е едно столбче од 2½ должина и 6 палци во пресек, ни се надевавме на некој гробен натпис, а тоа бил знак, на кого бил означена една далечина во
милји од патот- Via Egnatia. Читателот овој натпис ќе го најде во додатокот под No
14. Јас не умеев да ја растолкувам врската на две царски имиња, М. Ауремиј и
Антониј Пиј, кога се во обратен ред, и затоа имам да му благодарам на професорот
Момзен, кој ми кажал дека името каракала на овие како почесно име се додавало, и
каменот е од 217 год. после Христа. (Роби- Робеви, Р.И.)
Таков исти белег има вѕидани во дуварот на новата црква во Охрид; натписот потполно се сложува со овој, само таа е многу пооштетена и има празнина,
особено на крајот, те баш не може да се прочита колку милји. Белегот на милји од
Охрид, е најден пред неколку години кога се поправувал стариот ѕид на црквата
баш до торњскиот саат, и го купил споменатиот Роби.
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Во оригиналот поуспешно: двапати по дваесет коњи.
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Ние од Страбо знаеме, дека Via Egnatia веќе во негово доба била со милји
сметана и со белеги милјни означена, а од овој натпис гледаме, дека Каракала овие
белеги бар во околината на Лихнида уште од камен ги правел. Но ова ни е уште
позанимливо. Натписот има потполна титула на царот на латински јазик; ама име
на местото и бројот на милјите е означен со грчки облик и грчки слова. Ова покажува, сложувајќи се со натписите кои овде ги најдовме, дека во околината на Охрид писмениот грчки јазик бил во надмоќност према Латинскиот, и дека значи белеги, својата цел да би ја одговориле, грчи и се напишани. Но од ова и поново не
може да се заклучи на потполно погрчување на цела околина, туку повеќе е поверојатно дека тогаш било, како и денес. Интересен нов на милја, која сум ја нашол на
патот Белград во Солун кај Воден, беше напишан турски и грчки, а и поново Воден
и неговата окоина е бугарска; таму како и во Охрид само луѓето на подобрата (besseren) класа знаат грчки, ама и Охриѓани своите белеги ќе ги пишат грчки, оти
овие само грчки (а не словенски) умеат да читаат и пишат“.
Кога била укината Охридската архиепископија, тн.старословенскиот со неговото писмо биле забранети. Следи нашиот народ морал да пишува само коински.
Ј. Г. Хан, на стр. 182, пиши: „Изнад другото влегување...Дека овде по знаење
на византискиот јазик, бугарите последни биле, по себе се разбира...“.
Па Охриѓани биле припадници на македонската народна=булгарна Охридска архиепископија- тие можеле да бидат само Булгари. Самиот поим Булгар означува народ: булгар=вулгар=волгар=волг ар; волг=волк=Volk=фолк=полк- полка...
Да не се изуми дека бугари е пишано со мала буква б, а народ е со големо Б.
Кога била укината Охридската архиепискоија, 1767 годинам, оттогаш имало
само Грци- припадници на Цариградската патријаршија со македонскиот коине.
Како што Македонците коине не го познавале, истото било и со Еладците.
Фалмерајер (1831), кога отишол во Елада со Атина- за него во Елада немало Грци
со коине туку Словени со словенски јазик. Со тоа тој заклучил, старите Хелени со
коине биле изчезнати. Меѓутоа, коине бил само македонски Птоломејов Александријски јазик, кој бил христијански јазик, на кого пишел и Григор Прличев.
Тој како и другите образованио Македонци сакала да бидат Грци со коине.
Стр. 186: „Место каде најповеќе се најдуваат натписи, тоа е кај митрополиската црква св. Климентија...Покрај црквата бил станот митрополитов; таа граѓевина од неколку години изгорела, и уште поново не ја подигнале. Околу дворот се
зданија на грчката и обичната школа...187Во четири од нив се учи грчки а само во
една во преградието словенски, оти кај христијанските жители во Охрид грчката
симпатија далеку се надмоќни од другите. Тие сакаат да бидат Грци, а никако славени, пред луѓето да мораат да учат во во школите грчки, а бугарски само во куќата
зборуваат. Ние при тоа во Охрид сме нашле само една женска глава која грчки
умее; оти за женска школа варошот уште не е кадар“. (Извештај 1865 година, Р.И.)
Се говори: „Тие сакаат да бидат Грци, а никако славени“- славени со мало с.
Па Охриѓани сакале да бидат Грци, но не Словени-па такви никогаш немало.
Претходна се наведе: „...и Охриѓани своите белеги ќе ги пишат грчки, оти
овие само грчки (а не словенски) умеат да читаат и пишат“.
Овој навод објаснува, зошто Браќата Миладинови, Григор Прличлев и други
сакала да бидат Грци, никако Словени. А ова произлегувало што католички Рим го
187
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наметнал поимот Склавини (тн.Словени) како одвратна раса... која требало да се
истреби, што Рим го спроведувал без прекин...за време на Хитлер сè до и со денес.
Овде се разликуваат грчки (коине), словенски (тн.старословенски) и бугарски (народен јазик). Според јазикот, имало три народи: Грци, Словени и Бугари.
Меѓутоа, коине никогаш не бил грчки туку само ромејски (тн.византиски). И
затоа коине бил само ромејка=румејка, според Ром=Рим=Рум, а не Греика=тн.Грци.
За Прличев стоеше: „кнезот Отон му определува постојана месечна помош“.
Тоа било во 1860 година, затоашто за крал требало да се има архиепископија, а за цар патријаршија. Бидејќи Елада била под Цариград, следело само со кнез.
Па катеревуса била дури во 1868 година. Ова било поради тоа што Цариградската патријаршија катаревуса не го прифаќала- тогаш Елада немала своја црква.
Бидејќи еден народ мора да има еден јазик, Еладците се рекордери- тие имале четири јазици: тн.Хомеров, коине, катеревуса и димотики. Ако четири Еладци
меѓусебно говорат со по еден јазик, тие меѓусебно нема да се разберат- комедија.
Меѓутоа, Арбаните ги надмудриле Еладците- место Арбанците да имале четири јазици меѓусебе неразбирливи, тие имаат еден јазик од четири народи со по
еден јазик:Арбаните не биле еден народ туку четири народи во еден кош-трагедија.
Па Еладците и Арбаните биле и се само едно: одродени тн.Словени- изроди.
Со создавањето на државата Елада, поимот Грци станал политички. Ова било повод Македонците да сакаат да ја возобноват Охридската архиепископија со
тн.старословенски јазик и во школите да ги внесат мајчините јазици: јазик=говор.
Со појавата на Булгарската егзархија и поимот Булгари станал политички.
Па Македонците велеле: Ние не сакавме да бидеме Грци,сега ли ќе бидеме Бугари...
Секако, Арбанија била бригска и македонска и сета под Охридската црква.
АРБАНИТЕ БИЛЕ БРИГИ/МАКЕДОНЦИ- САМО СО „МЕШАН“ ЈАЗИК
Бидејќи Арбаните се предрски за фалсификување на историјата. Следи ова:
Во Ларус188 во Југословенски народи под туѓинска власт (16- 18 век), на стр.
462, е картата на Јурисдикцијата на Пеќката патријаршија. Северно од Дрим, јужно
од Тетово и Штип е Пеќката патријаршија, а источно Цариградската патријашија.
Следи сите преостанати простори биле под Охридската архиепископија. На неа се
гледа дека под неа била 100% Арбанија. Па Арбаните биле 100% само нејзини чеда.
Не само што ваква била состојбата, делови на Арбанија биле директно поврзани со делувањето на Климент Охридски..., најдрско и безобѕирно се оспорува-ло.
Д. Оболенски, на стр. 151, вели: „Пробивот на традицијата на Кирил Методиј...Се чини дека не била поефикасна ниту втората забрана, која била прогласена
на новиот собор во Сплит (околу 1060 година) со која не се дозволувало замонашување на Словени во свештенички редови, ‘освен ако не го познаваат латинското
писмо‘. Византија во 1069 година í ја остапило на хрватската држава административната (но не и суверенитетот) над Далмација, па со тоа словенско глаголичката
традиција станала дел од културното наследство на хрватскиот народ. Меѓу четиринаесеттиот и петнаесеттиот век таа култура била исклучително плодна, а и денес
не е потполно искоренета. Словенската литургија со римски ритуал и денес се служи во крајбрежните градови: Пореч, Пула, Риека, Сењ, Задар, Шибеник и Сплит, и
188
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на островите Крк и Хвар. Книгите за мисата, печатени со глаголица, биле користени во црквите на овие бискупии сè до 1927 година. Но денес малку кој го знае ова
писмо, па текстот за мисата, освен каноните, бил препишан на латиница“.
Бидејќи Арбанија=Албанија била под Охридската архиепископија, низ неа
писмото Глаголица со лав се проширило во Далмација- лавот останал далматински.
Зеф Мирдита, на стр. 12, пиши: „Со текот на извесно време овој поим ја зафатиле територијата ‘Illyrii proprie dicti’...На крајот на XII век Србите го вбројуваат
во Албанија и крајот Пулата (Polata) долж класичниот пат Скадар- Призрен.Во време на Анжувинците Албанија се простирала и преку Валона во земјата на Аријанитите. ‘Lingua albanese’, како албански јазик, прв пат се споменува во Дубовник во
текот на судскиот процес по повод на некое крадење. Извесен Matheus, син на Marka de Mençe вели: Чул сум некој глас кој на брдото одјекнал, а албански е јазик’ “.
Се говори за албански јазик, а до денес за Македонците јазикот е говор- тие
велеле и „нашински јазик“ и „на нашински“, а такви нашински говори=јазици се
многу. Следи да се однесува само на арбански јазик=говор. Тој не можел да биде
многуразличен од охридско- дебарскиот и дубровачкиот, оти Арбанија отсекогаш
била меѓу Охрид...Дебар...Тетово... со Дубровник. Исто така, Арбаните до денес ги
имаат сите бригиски гласови, бригиското дативно у во презимињата и темен вокал.
Стр. 13: „Всушност и самиот збор, ако го анализираме, на основот на суфиксот -n и -an е илирско потекло, а значење добива како во албанскиот јазик: arë banоној кој обработува земја“.
А суфиксот н-ан=он бил тн.словенски. Значи, едноисто: илирски=словенски.
Па еве го и најмеродавниот пример: „arë ban- оној кој обработува земја“.
Ар е мерка за површина- земјоделска. Таа е за ораница=ора-ница: ар=ор-а, а
човекот кој ора бил орач, со плуг управител=бан-бановина. Па Арбан=земјоделец.
„Меѓутоа...Тек Пјетар Богдани, скадарски епископ, а потоа скопски архиепископ уз старото го употребува и новото име shqiptar. Во својата книга ‘Cuneus
Prophetarum (1685) за Албанија употребува ‘Dhea i Arbënit (земја на Арбаните), а за
Албанците ‘Arbënesh’ и ‘Arbënorët’. Меѓутоа, новото име прв пат се употебува кога
говори за граматиката на својот стрико Андреа Богданија и во Евангелието“.
Бидејќи никогаш немало посебен арбански јазик кој не бил тн.словенски,
презимето на Богдан=бог дан било 100% пелазгиско=тн.словенско, а и самите албански автори пишат, Албанците биле Пелазги, дури и Илири- синоним на Словен.
Се наведе: „shqiptar“- само скиптар=скипт ар; „Arbënit“- само Арбен ит; и
„Arbënorët“- само Арбенор ет. До денес ет=ит бил/е бригиски=брзјачки завршеток.
Католичките попови пишеле на латински и латиница, дури вулгарлатински.
„Стариот облик се употребува до почетокот на XVIII век. Последен документ на кој стои стариот облик се актите на еден албански собир, кој е одржан 1703.
година, на кого претседувал папата- Албанец, Климент XI, а се објавени на албански јазик 1707. година, под насловот ‘Kuvendi i Arbnit’. Меѓутоа, во традицијата,
народните песни и во книжевноста, нарочно во поезијата, стариот облик непрестано се употребува“.
Се кажа: „на албански јазик 1707. година, под насловот ‘Kuvendi i Arbnit’ “.
Папата пишел само на латински, а поимот „Arbnit“ бил само едно: бригиски.
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Зеф Мирдита, на стр. 13-14, го наведува Густав Мајер (Gustav Meyer), што
важи и за други албански автори. Меѓутоа, ниеден од нив не кажува што тој за албанскиот јазик пиши- албански јазик со грчки, романски, турски, словенски...збора.
Следи заклучок, албански јазик на еден посебен народ никогаш немало. Ова
било само поради тоа што Арбаните биле само едно- одродени тн.Словени, а Мајеровиот албански имал зборови на четири јазици на по еден народ- само „мешан“.
Стр. 18: „Конечно селидба, имиграција и населување се врши си најлесните
и најприкладни природни патишта, како што се реките и равниците. Планините и
брдата малку-повеќе секогаш биле поштедени на населување на странци. Тоа нам
ни го потврдува и лингвистичкиот материјал во кој се гледа дека словенското влијание во албанската лексика со полоделски карактер, спротивно на српскиот, кој е
полн со елементи на албанскиот јазик- сточен, пастирски карактер. Штоповеќе, поради многубројните позајмици од турскиот јазик во албанската лексика, би можело
да се тврди дека денешна Албанија ја населувале Турци повеќе векови пред Албанците.
Релативно мал број позајмици на старогрчки јазик во албанскиот не е толку
да на основ на тоа би можело да се добијат саканиот историски заклучок, кој би можел да ја негира етногенетската врска измеѓу Илирите и Албанцте. Навистин за волјата,поголем фонд на латинскиот јазик во албанската лексика отколку што е старогрчки. Треба да се истакне и една значајна карактеристика: овој латинитет е од времето на републикото доба на Западното Царство, и тоа на западниот предел. Штоповеќе, во албанскиот јазик се зачувале неколку латински позајмици, кои можат да
се сретнат секаде во романскиот свет“.
Стр.19: „Конечно...дека албанскиот јазик е континиутет на илирскиот јазик,
па и дека и Албанците се вистински потомци на Илирите, како сурвивали на Пелазгите. Во прилог на тоа, како што видовме, говори лингвистиката, археологијата,
етнологијата и историјата“.
„Теоријата дека Албанците потекнуваат од балканскиот континент, освен
она што е горе споменато, најдува потпора во големата блискос измеѓу романскиот
и албанскиот јазик...“.
Се говори за словенски, турски јазик, старогрчки јазик, латински јазик, романски свет, римански јазик. Се потврдува, албанскиот јазик само „најизмешан“.
Се наведе за Мајер кој пишел за албанскиот јазик- тој бил „мешан“. Па албанските автори Мајер и никако не го споменуваат- овде се говори за она на Мајер...
Значи,албанските автори биле,се и ќе бидат само лажговци- фалсификатори.
Бидејќи се говори за Георг Кастриотис, битно е наследството на пребегнатите сограѓани по неговата смрт во Италија, што продолжило и во следните векови.
Во МРТ- втора програма, на арбански повеќерасен јазик, прикажаниот филм
за преселените во Јужна Италија, играат македонски ора, но не арбански, никако
кавказки или кавказко- црноморски. Нивната носија е тн.византиска, што може да
се види и во книгата на Филип Шерард- Византија. Такво носија имаат Македонците од Долна Македонија, кои по граѓанската војна... се населиле во Р.Македонија.
Ова е доказ, дека антички=етнички Македонци без ништо донесено од северно од реката Дунав. Следи до денес нема ниеден материјален доказ/наод за преселби на тн.словенски народ. Секој оној, кој таков пронајде, е за Нобелова награда...
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Ј. Г. Хан, на стр. 71, пиши: „Ние од овој ден се возевме низ незанимлив предел; страните околу Дрина беа пострмни...Напротив оној кој од страна дојде не
умее да ги разбере промените и ситните разлики. Но најважно посматрачот, кој од
Белград до гребенот на Матацаните би слегол, не би умеел да каже во што се разликуваат Србите од Бугарите, Албанезите, Румелците, Пелопонезците и Мајнотите,
каква е разлика во оделото, носењето на косата, вкусот на градежите, начинот на
обработување на земјата, одгледување добиток и т.н. и тој, ако само не би ги знаел
нивните јазици, лесно би можел да помисли дека се членови сите на ист народ.
Кога писателот на овој дел од Австрија во Белград преминал, помислил како одма
да дошол во Грција. Тој би можел значи оваа голема согласност да му ја припише
не само на еднакви климатни однесувања под кои живеат и еднаков степен на култура,- но уште да помисли дека тие семејства се исти кои доаѓаат од еден ист општ
предок, и дека тек подоцна ќе го разјаснат познавачите на јазиците и приказните на
старите. Но кога таа согласност би била само надворешна ствар, како би можело да
се разбере, што османлиите од толкави векови се тука, уште потполно се разликуваат од сите жители на полуосторовот“.
Тие биле еден ист народ само географски оддалечен, поради што биле и разликите. Само тој во последниот век се поделил на неодродени Пелазги (тн.Словени) и одродени Пелазги (тн.Словени): Еладци со реформираниот Птоломејов јазик
коине и Арбани со јазик на четири народи- Власите се само повеќе романизирани.
Тој народ бил само православен- поради интерес за имотот тие си се исламизирале.
АЛБАНЦИТЕ МУСЛИМАНИ=ТУРЦИ
Авторите пишат, на Балканот имало Траки,Илири,Македонци...Најбитно било што сите тие говореле со пелазгиски=тн.словенски.Таков бил и на Македонците.
Наспроти говорниот варварски=пелазгиски, службен бил во Елада јонскиот.
Христијански јазик бил Александријскиот јазик-Апостол Павле се служел со коине.
Арбаните, потоа наречени Скиптари и Тоски, биле само православен народ.
Кога што тие се исламизирале, како Муслимани=Турци верски се поврзале со азиските Арнаутите=Гегите кои биле само Муслимани=Турци.189Со овие биле колонизирани и Цигани- тие исто така станале Албанци. Ама и Македонците, Србите и др.
Мирољуб Јефтиќ,190на стр, 149, пиши: „Албанизирање или шиптаризирање
на словенскиот етнички простор е чинител кој го константираат сите историски извори од моментот кога Шиптарите почнуваат да преминуваат во исламот. Така тој
процес претворување на словенскиот простор во Македонија, Србија и Зета, оти во
тоа време најголем дел на она што денес се нарекува Црна Гора не влегувал во тие
географски и административни простори191,не може да се одвои од исламизацијата.
Се работи наиме за тоа дека државата која ја освоила и потчинила на својата власт
сегашна Србија, Црна Гора и Македонија била организирана на исламски основи.192
Бил васеленски исламски халифат. Како што вели познатиот турски историчар Ха189

Бидејќи Арбаните и Арнаутите биле со посебно потекло, меѓу нив несклучувале бракови- во 20 в.
Мирољуб Јефтић, Македонско етнолошко друштво, Етнолог 9, Скопје, 2000.
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Historija naroda Jugoslavije, II, Zagreb, str. 13 “Invazija na evropsko tlo izvršena je u znaku borbe
protiv nevjernike, a vlast nad pokorenim se održavala također u ime islama”.
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лил Иналџик ‘Газа- света војна била како идеално значење на чинителот во основањето и развојот на османовата држава. Општеството во тие краишта се сообразило
со посебна култура и била прожета со идеологија на непрекината светска војна и
несусталното ширење на дар ал ислам (ар. земја на исламот, те. држава каде се владее по исламските прописи. Прим. М. Ј.) сè додека не го обфати целиот свет’.193
Власта на воспоставените територии е базирана на шеријатското право те. на куран
заснован на правни норми, од кои најзначајна е, за освојување на ‘невернички земји’ онаа која се базира на следниот курански ајет те. целовита мисла: ‘Да се борите против оние на кои им е дадена Книгата а кои не веруваат ни во Алах ни во
оној свет, не го сматраат забрането она што Алах и неговиот Пратеник го забрануваат и не исповедуваат вистинска вера,- сè додека не му даваат главарина послушно и смерно’.194 На основ на овој ајет на немуслимани им се наметнувал порез по
глава те. главарина или џизија, која ја плаќале само оние кои не го исповедуваат исламот.Тој порез, како што вели Маверади, еден од најзначајните исламски правни и
политички теоретичари, израз на пониска вредност и пониженост на немуслиманите сè додека самите не се одлучат да се лишат преоѓајќи на исламот.195 Она што важно и што валја да се потцрта е за разбирањето на вкупните шиптарско- словенски
односи есте исламскиот став према нацијата. Исламот не го признава и не го познава поимот нација во денешна европска смисла. За исламот целиот човечки род се
дели према припадноста на одредена вера. Постојат муслимани како носители на
вистинска вера, потоа останатите монотеисти каде се вбројуваат христијани и Евреи, а потоа и некои други, потоа политеисти или мушрици и на крајот неверници
или кафири, што во нашите простори добиле форма ѓаур или ќафир.196 Сите муслимани без разлика чинат една заедница на ум. Тоа е верско политичка заедница која
се управува со шеријатот.Меѓу нив ни формално нити стварно не смее да биде разлика. Таа заедница, како што вели Иналџик, се најдува во стална војна чија цел е да
ги ослободи другите народи да има друг Бог освен Алах и чинител дека Мухамед е
негов наследник.197Према тоа секоја војна која муслиманите ја чинат во таа смисла
е борба за остварување на едно добро дело оти на вистински пат треба да се поведат оние кои залутале. Тој чинител и денес е пракса и теорија во сите исламски земји, а тоа малку се знае. (г/каур=к аур=а ур: т + ур = тур- говедо; аур за свиња, РИ)
Така во билтенот на Центарот за култура на меѓународната организација на
Исламската конференција стои: ‘Освојувањето на Балканот од страна на ТурцитеОсманлии во 14. век донело правда и цивилизација во регионот и ги спасило неговите жители од власта која ги потиска. Османлиите на тие жители им доделиле тотална слобода на верување и верска пракса и исто така постапувале во областа на
културата, јазикот и традицијата’.198
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Така говорат претставниците на земјите кои во времето, кога текстот настанал, се сматрани пријатели на тогаш постоечката СФРЈ. Тоа исто се потврдува во
мошне референтниот годишњак на Здружението на исламските верски службеници
за БИХ ‘Таквим’: ‘Богот не им ставил на муслиманите во обврска војна, тие да би
ги присилувале луѓето да го прифатат исламот, туку на земјата да би воспоставиле
неговиот правичен, благороден и исправен систем’.199 Авторот на текстот при тоа
не се прашува како воопшто може да се воспостави благороден систем противно на
волјата на некои луѓе, кои можда грешат ама тоа го чинат во својата куќа, не гибајќи ве вас: За него дилема нема. Оти исламот значи покорување и не остава слобода на изборот. За тоа Куранот кажува: ‘Ви се пропишува борба, мада не ви е по
волја- Не сакате нешто, а она може да биде добро за вас, нешто сакате а она испадне зло за вас- Алах знае, а вие не знаете.200 Поради тоа за муслиманските освојувачи не постоеле: Грци, Срби, Бугари, Македонци, Шиптари туку само христијани
те. неверници, оти Куранот дава можност и христијаните да бидат третирани каки
неверници: ‘Евреите говорат Узејр е- Алахов син, а христијаните кажуваат Месих
е- Алахов син. Тоа се зборови негови од устите нивни, за однесувањето на зборовите на неверниците поранешни- ги убил Алах! Каде се одметнуваат’.201 Бидејќи во
тоа време односот на освојувачите муслимани бил идентичен према сите христијани, тоа меѓу нив, не само да немало озбиле сукоб, туку било и соработување и заеднички акции за заштита на животите и слободите. Пример коалицијата во Косовската битка е посебен пример за тоа. Муслиманите се идентично се однесувале према сите кои се опирале на нивната власт.
Како постапувале со Албанците нека кажат два еминентни историчари на
оваа држава и членови на Албанската Академија на наука ‘Турската власт во Јужна
Албанија била голема несреќа. Турците уништувале и плачкале сè без граници, што
ним им било својствено. Нивните хроничари од 15. век истакнувале со понос како
Албанија заробила голем плен, за сериските спалувања на градови и села, за неопишеното дивјаштво со кои постапувале према месното население, за грабнувањето
на децата за јаничари или за продавање на пазарите робје во Азија’.202 Поради тоа
албанскиот народ пружил жесток отпор. Тоа бил отпор на христијани против суровото владеење заснована на исламот. Војната на чуениот Ѓерѓ Кастриотија погрешно наречен Скендер- бег, оти тој со моментот на враќањето на христијанството
престанал да биде бег и Муслиман и поново постанат христијанин бил во судир со
Албанците кои ги предводел османскиот офицер и слуга на султанот Балабан- паша
исто така Албанец203исто како и Балабановиот брат Јонус.204Тоа бил крвав џихад
кој Шиптарите муслимани во служба на калифот од Цариград го воделе против
својот сопствен народ. Тогаш не можело да има никакви посебни сукоби со Србите,
Македонците итн. оти Шиптарите, во огромно мнозинство се христијани, грчевито
се бореле зо голиот живот и сочуствувале со секоја акција на Србите или другите
христијани Албанци се заедно, кажуваат Поло и Путо со: ‘Србите, Босанците, Хе199
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рцеговците, Далматинците, Македонците и Бугарите’ покушувале да организираат
антитурска коалиција.205 И сè тоа траело до почетокот на исламизацијата. Кога муслиманите освен физички малтретирања почнале да ја подигнуваат вистина џизије
те. главарината која постанувала неможна за плаќање, почнува исламизацијата на
Албанците. Албанските историчари велат дека тој порез во 15. век изнесувал 45
аспри годишно, со средината на на 17. век да би достигнал 780 аспри.206 Сите тие
узроци како и многу други довеле до исламизација. Тој чинител битно го променил
односот меѓу самите Шиптари, а тогаш и према останатите балкански народи. Прифаќајќи го исламот во една религиозна држава каде сè се одредува на принципот
припадност на оваа или онаа вера, Шиптарите, ама самите оние исламизирани, постануваат исто што и етничките Турци и за царот те. султанот и халифот и за
етнчки Турци, ама и за своите сонародници Албанци и балкански Словени. Значи
тие им постанале помагачи на Турците како тоа во историските учебници кај нас се
говори,туку постанале турци (овде поимот Турчин намерно го пишам со малото -т-,
оти сакаме да кажеме дека поимот Турчин во тоа време нема вредност на национален назив туку верски). Оттогаш тие постануваат носители на окупацијата, притискувањата и уништувањата на христијаните во ист оној смисол во кој тоа се
етничките Турци. Дури и повеќе оти оние во Албанија и во соседните подрачја постануваат главни репрезенти на исламот и халифот од Истанбул. Према тоа тие се
само и едино така можаат и да се третираат оти тоа се историски точни чинители.
Тогаш оние гонетите со желба за материјални добра, која Куранот обилато им ја
обеќавала на верните207 тргаат према селата на Шиптарите- христијани потоа, како
Шиптарите се исламизираат и се смалува животот на лагодниот живот и плачкање
на сметка на сонародниците, така исламизираните Албанци всушност се ‘турци’
тргаат кон Западна Македонија, Космет и сегашна Црна Гора.208 За своите акции
имаат потполна подршка на својот врховен верски поглавар халифот од Цариград.
Власта од центарот престолницата на нивните акции ги доживуваат како акција на
јачање на исламскиот карактер на државата и победата на исламот. А како што власта се однесува према нацијата најдобро се гледа од следните податоци. Према шеријатската теорија халифот на исламската заедница може да биде само лице кое му
припаѓа на Мухамедовото племе Корејаш.209 Како османовите султани се дочепкале на таа титула 1517 година,210 морале да најдат оправдување за таков акт. Затоа се
прогласиле дека тие не се етнички турци туку дека се со потекло Арапи од племето
Вади- Сафа,211 со тоа сакале да покажат дека кога не се Корекшити како Мухамед,
дека тогаш барем му се блиски.
Што исламизацијата значела најдобро ни покажува споменатиот албански
академик Поло: ‘Масовната исламизација на Албанците во 17. век предизвикала ја205
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ка идеолошка поделба...Религиската поделба без сумливост чинела озбила препрека на стварање на националната свест на Албанците...вотолку повеќе што теократската држава на Албанците муслимани ги сматрала Турци’ “.212
Масовната исламнизација била со колонизирање на Арнаути на крај на 17 в.
„Што е посебно важно самите муслимани себе се сматрале ‘турци’ затоа посленикот на полето на нацоналната ренесанса Наим Фрашери во 18. век говори:
‘Сите ние сме браќа иста крв и ист јазик. Не велите Турци и ѓаури, не велите никогаш’.213 Нивниот однос према сонародниците на другата вера бил мошне суров. Од
примерите на уништувањето на православното Албанско племе Сулиоти се гледа
како Шиптарите муслимани се однесувале према Шиптарите христијани. Во писмото со кое се повикува на џихад- света војна Али-паша Тепелински рекол: ‘Аги...
да почнеме значи корнење од нашата средина на неверната раса Сулиотите и да ги
дочекаме одлучно неверниците... Така браќа правоверни обединете се и заколнете
ми се во името Пророково дека ќе ги освоиме Сулите или ќе умреме’.214 Во еден
петок јуни 1800 ги собрал Али-паша сите водачи на војната експедиција во текието
на накшибендијскиот дервишки ред во Јанина. ‘После ритуалниот перење земајќи
го Куранот од рацете на чуениот шејх Јусуф-ефендија ги заколнал на светата книга
сите присутни да се борат против Сулиотите заколнати непријатели на верата и државата... Шејхот ги прочитал одговорувачките делови на Куранот ‘а сите присутни
се заколнале на верност’.215
После тоа уследил напад на Православните Сулиоти, кои на отпор ги храбрел калуѓерот Самуило, кого народот го сматрал човекот пратен од Бога.216 После
жестоките борби Сулиотите се скршени. Заробениците Али- паша ги побил, така
што ‘едни живи ги одрал, другите живи ги печел, а најсреќните ги заклал. На жените им ги отворал стомаците вадејќи им ги од нив плодовите и сечејќи ги на парчиња’.217“. (Како наведеното без прекин си продолжило до денешницата, Р.И.)
Арбаните како Мулимани=Турци биле и останале христијански најзлочинци
Во еден ферман до солунскиот валија, од 1795 година, турскиот суверен,
Селим III (1789-1807), за Албанците, бара да ги уништи тие „гнасни разбојници“.
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Тој во својот ферман вели: „Бунтовничките елементи, Арнаутите, во мојата земја,
по природа надарени со див и жесток карактер, уште од мајчината утроба се задоени со лоши намери, да праваат ѕверски напади, убиства, кражби и други безаконија над мирните луѓе... Тие го уништуваат најубавиот дел од мојата земја- Македонија...! О, Боже, исчисти ја земјава од гнасните дела на разбојниците од нивните
безаконија и насилби...! Презри ги, исечи ги со мечот на победниците...!“218
Пак, Турците не го употребуваат поимот Албанци туку само едно: Арнаути.
Поимот Арнаут означувал одметник- па Албанците до денес останале такви.
М. Јефтиќ продолжува: „Постапката према христијаните Словени било во
Македонија, било во Србија или Црна Гора бил идентичен. Шиптарите како муслимани продираат во краиштата каде никаде не ги имало во поголем број. Тие ги потиснуваат православните Словени се населуваат во нивните домови и вршат албанизација на територијата која дотогаш немала никакво друго население освен православното. А основен легитимитет за таквата акција им дава нивниот муслимански верски карактер. Едино оној кој премине во исламот можел да бара заштита од
државата за која сите муслимани морале да бидат исти. За тоа Енвер Хоџа кажува
‘Братството во исламот било принцип и правном прашање.На принципелниот план
духовното и материјалното единство морало да владее измеѓу членовите на заедницата и измеѓу управувачите и оние со кои се управува’.219
За државата те. власта во Цариград било важно жителите на краиштата кои
Шиптарите ги запоседнат да бидат муслимани верни поданици на држава на која
можат да се ослонат, а националната припадност на муслиманите не била важна.
Резултатот бил земјата да се исламизира, ама и шиптаризира оти главни носители
на исламот постанале Шиптарите. Словените кои се изложени на теророт барале
спас тоа можеле да го направат, било со иселување, било со промена на верата. Како Словените верата ја примиле преку Албанците така после исламизацијата како
по правило настапувале процеси на албанизација. Тој чинител го виделе сите оние
кои се движеле на споменатите подрачја. Французот Виктор Берар вели: ‘Преведувањето на исламот не било дело на владата туку на големите поседници. Околу половината на 18. цели окраини биле обрезувани со наредба на албанските бегови...
Словените кои живеат покрај Преспанското Езеро добиле наредна околу 1740 година во текот на три дена да се потурчат. Албанците биле најголеми посленици на полето на исламизацијата’.220 Оние кои би одбиле би биле изложени на опасност да го
изгубат животот и резултатите се знаат.
Посебно е значајно дека на Албанците им било допуштено да работат што
сакаат и дека тие биле апсолутни господари на ситуацијата на некогаш чисти словенски простори. Берар за тоа вели: ‘На брдата околу тие христијани и земјоделска
Славија се утврдиле Албанците- муслимани. Тие направиле круг околу градовите:
Призрен, Ѓаковица и Приштина со своите тврдини и населби. Од тие точки тие се
спуштаат во долината и спрема тренутното находување: убиваат, силуваат или се
задоволуваат само со крадење. Со својство на муслимани тие себе си даваат право
да бидат сопственици и господари... тоа е нормален став на муслиманите спрема
христијаните. Ама Албанецот ја внесува во експлотација на Словените живахната
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маштовитост во која се мешаат бес и доброта, превртливо пријателство и суровост
која се смее а тоа ги чини наизменични најгори тирани и најдобри другари’.221
Како резултат на таквата состојба бројот на христијаните се смалувал од ден
во ден. Едни бегале, други ја менувале верата и преминувале во ислам, освен тоа
постоел уште еден начин на смалување бројот на христијаните а тоа било грабнување на жените. Така муслиманската маса во односните подрачјата се зголемувала.
Американскиот историчар со албанско потекло Ставро Скенди кажува дека албанските муслимани на Косово биле помалку толератни во верски смисол отколку неговите сонародници и истоверници во својата матица Албанија.222Како што одело
смалувањето на Словенското во корист на шиптарското население нам ни говори
некогаш славниот француски историчар Рене Пинон. Тој вели: ‘1906 година тетовската долина Полог имала една четвртина албанско население и три четвртини бугарско, само четири години подоцна пропорциите се обратни’.223 Објаснувајќи како
тоа се случило Пинон додава: ‘Заблагодарувајќи на својата пушка Албанецот се дочепкал до земјата која му се допаѓа’.224 Ако го занемариме етнонимот Бугари кого
Пинон погрешно го употребува ќе видиме колку проблемот бил озбилен и како
словенските етнички подрачја се претворуваат во Албански односно муслимански.
Она што е мошне важно есте податокот кој порано го изнесовме а тоа е
исламот како извор на идеологија и легитимитетот во државата. Поради сето тоа
овој процес може да се подели во неколку фази. Првата фаза е фаза на исламизација. Тогаш главно кој е муслиман а кој христијан и таа фаза трае сè до крајот на
османовата владеење 1912 година. Во тој период, како е веќе е речено, се врши посредно и албанизација оти со верата се шири и етничката група Шиптари и оние
Словени кои го примаат исламот се шиптаризираат, ама тој чинител не е прворазреден. Оти самите Шиптари немаат национална свест и нацијата малку им значи.
Споментиот Албанец Ставро Скенди кој од петни жили се труди да покаже дека
Албанците ги надминале меѓусебните верски разлики не може да не признае, дека
‘косовските Албанци не биле наклонети на напуштање на султанот кого го називале баба мбрет- крал татко’.225 Значи самите косовски Албанци не биле за независна Албанија како национална држава оти таа ним ништо не им значела. Скенди
додава дека на насобраните Шиптари во Урошевац 1908 година, значи само четири
години пред крајот на османовото владеење претставниците на младотурскиот комитет морале да обеќат дека новиот устав не ќе биде во спротивност со Куранот,
дека шеријатското право поново ќе се стави на снага нарочито нивниот баба мбрет
мора да биде недопирлив.226
Поради сето тоа албанизацијата на словенските региони тогаш била помалку
важен чинител од исламизацијата. Колку тоа било видливо во ова време покажуваат званичните акти на државата Србија. Во еден извештај на ‘Српскиот кралски конзул’ од Приштина од 21.X.1908 се известува за арнаутските злочини против Србите и во тие злочини, кои самиот конзул ги поврзува со Арнаутите, се споменува не221
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кој Махсут како изразит зулумќар, да потоа после тоа во истиот извештај би се видело дека се работи за Србинот Максим Веселиновиќ кој само пред неколку месеци
преминал во исламот, по самиот тој акт не можел да ја промени и нацијата, ама ништо затоа тој и неговиот случај се вбројуваат во тие извештаји во злочини на Арнаутите, оти тогаш верското го надминува националното.227
Голем број Албанци на Косово и во Македонија има директно српско поте228
кло и бројните извори тоа го потвдуваат.229 Ама тој процес како што сме рекле
бил процес претопување во свеопшта муслиманска заедница за која прифаќањето
на албанскиот јазик била сосем секундарен чинител. Како што вели албанскит академик Поло: ‘Муслиманите го користеле привилегираниот статус и уживале политички права од кои христијаните биле лишени. Во текот на 18. и 19. век таа класа
се претставувала, не како на турската нација, туку како еманципација на религиозната исламска држава’.230 Ама кога почнува со приказната за нацијата во модерен
смисол-збор многу од тие ‘турци’ кои всушност се Албанци сакаат да бидат вистински Турци. Ставро Скенди за тоа кажува: ‘Скадарските муслимани не сакале албански школи ни албански јазик и не сакале никаков друг службен јазик освен турскиот’.231 Потоа додава дека тоа било мошне раширена појава и во Скопје и западна Македонија каде многу албански семејства говореле само турски.232 Сè тоа кулминирало во текот на I светска војна, кога независна Албанија постој. Тогаш во земјата избива масовна побуна на селаните, значи на обичниот народ, кој како еден
од основните поставува захтев за поновно обединување со Османовото царство,233
значи самиот албански народ се одрекува и од својата држава и од својата нација во
име на исламот.
Втора фаза настанува после I светска војна кога Албанија веќе реалност а
само со тоа и албанската нација. Мада тогаш во државата Албанија е покушувано
со изградување на идејата лаичка нација во кралевина Југославија состојбата била
другчие. Сите политички партии и организации кои делувале меѓу Шиптарите настапиле панисламски: Всушност биле две значајни политички организации: ‘Џемијет’ и ‘Косовски комитет’.234 Обете организации ги собрала сите муслимани на
подрачјето кое го дотичуваме: Македонија, Космет и Рашка област двете настапиле
со исламски предзнак.235 Посебно е значајно во тој смисол она што работел ‘Косовскиот комитет’. Мада ја сакал Голема Албанија главни изданоци му биле муслимните, без обѕир на нацијата, кои подоцна биле опфатени во рамката на албанската
нација со исламски предзнак.
И на крајот останува најважната организација II призренска лига. Симан Хасани бивш висок роководител на Југославија пиши за неа дека, попат на двете
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претходни, по замисла на неговиот шеф Џафера Деве била организација со цел создавање на Велика Албанија како муслиманска држава, која уз ослонување на исламскиот свет би била брана на комунизмот и словенството.236 Единиците на оваа организација ги мобилизирале сите муслимани. Сите пароли биле верски како на пр:
за зачувување на религијата итн.237 Резултатот бил дека националната и верската
припадност стално се мешале и победувала онаа етничка компонента меѓу муслиманите која била побројна, а тоа биле Албанците. Ама и тогаш тоа секогаш имало
призвук на исламско единство. Како посебен важен пример нека послужи следниот
чинител. После II светска војна во некои села во Западна Македонија жителите изразувале желба децата да ги школуваат на, како тие рекле, ‘на мајчиниот турски
јазик’. Но учителот Турчин, кога власта испратила да ја обави таа задача, известувал дека се работи за Шиптари кои не знаат ни збор турски.
Воглавно може да се потврди дека втората фаза се карактеризира со истакнување на албанската идеја, ама секогаш инпрегниран со исламот. Трета фаза настапува после II светска војна. Таа сосем се разликува од првите две. Под влијание
на промените кои се случиле во Албанија, нарочито после одлуката за укинување
на религијата, сите значајни политички организации кои се формираат меѓу Шиптарите почнуваат да пропагираат идеологијата на Енвер Хоџа, а таа е радикална
атеистичка. Значи би требало да биде и антиисламска. Приметно е меѓутоа дека без
обѕир што се работи за формална приказна за атеизам, во праксата итекако се користи исламот ама сега како средство за остварување на нацоналистички цели. Така
во Призрен 1956 година се судени поради сецесионистички делатност и помагање
на терористички банди кои доаѓале од атеистичка Албанија, шејхови дервишки редови: шејх Рамо и шејх Муједин. Шејх Муједин во своето текие во Ораховац формирал и комитет за антисрпска делатност.238 Комунистичка Албанија го користела
дервишите за остварување на своите цели, а во самата Албанија дервишите ги прогонувала. Ама врв на користење на исламот во политички сврхи се видело на пример делувањето на ‘Сојуз на комунистите’ на Космет. Да би го разбиле српското
село Вутомириц кај Пеќ, Шиптарите преку Мехмед Бакали кој бил шеф на СК на
Космет издејствувале одлука за подигнување на џамија.239 Така ‘комунистот’ Бакали го користел исламот да би ја остварил ‘марксистичко-ленинстичка идеологија’.
Освен тоа исламот обилато е користен за пропагирање асимилација на сите муслимани неалбанци: Цигани, Црногорци, Торбеши, Муслимани, Турци итн. Културно
научната заедница на Македонците- муслимани повеќе пати укажувала на тој чинител.240 Новинарот на листот ‘Тан’ од Приштина Аљаетин Морина отворено говорел за тоа дека Турците се изјаснувале како Шиптари оти полесно добиваат работа
и сè што уз тоа оди.241
Освен тоа под контрола на ‘марксисти- ленинисти’ е вршен терор над занемарливото римокатоличко малцинство на Космет која под притисок почнала да се
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иселува во римокатоличка Хрватска. Каков случај е со Марјана Маркаја која отишла во селото Беденик кај Бјеловар.242
Таа фаза траела до крајот на комунизмот во Албанија. Кога таму се срушил
атеистичкиот режим настапил четврта фаза. Сите анализи на ситуацијата меѓу Шиптарите на Космет во тој период покажале дека тие имаат висок степен поврзаност
со исламот. Едно истражување на религиозноста на родените пред самите повеќе
партиски избори 1990 година во ‘Центарот за политички истражувања’ на Институтот на општествените науки покажува дека на Космет 2/3 население било ралигиозно од тоа 70% Шиптари’.243 Ама многу повеќе од тоа покажува однесувањето на
водечките политички снаги на ова малциство и во Македонија и на Космет. Додека
во Македонија 6.VII.1997 во Тетово се формирала ‘Демократската партија на Албанците’ под парола со ‘исламски дух и албанска крв’,244 на Космет делува малку
другчие. Највлијателната партија ‘ДСК- Демократски сојуз на Косово’, настојува
да се претстави како либерална и секуларна. При тоа ја водат луѓе како што се Хидајет Хисеин кој 80-тите години бил лениниста. Ама покрај ‘секуларната’ од денот
на родувањето ДКС е приметена мошне голема истоветност на интерсот на Исламската заедница и на оваа партија. Уште 1991 година шефот на исламската заедница
на Космет Реџеп Боја заедно со еден висок функционер на оваа партија одел во посета на Турција.245 За организирање на манифестацијата ДСК Боја редовно í дава
простории на исламската заедница итн. Посебно е важно дека се покушува да се
претстави како голем борец за Албанските национални права па изјавил дека кај
Албанците националното секогаш е изнад верското.246 Тоа ваљда би требало да значи дека и тој мисли. Ама кој може нему да му поверува. Нему човеку кој од својата
рана младост боравел во Саудиска Арабија и таму завршил средна школа и факултет. А во овие институции е учен дека за муслиманите нација не постоји.247 Таква
активност, покрај чинителот дека е изведен од тактички разлог, оти Боја знае дека
како прв чекор е потребно да се направи што поголемса држава уз помош на САД и
Европа, а исламизацијата тек ќе дојде на ред, предизвикала реакција кај Шиптарите
кои горат за ислам. Тие не сакаат никаква тактика туку исламска партија сега, како
во Босна. Еден од нив за тоа вели имајќи го на ум Бојина дека нацијата е изнад ве242
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рата: ‘Те рекол без сожалување, што му замерувам оти, он е претставник на верата
а не нацијата. Затоа таквите изјави на челникот на ИЗ се јако штетни’.248 Потоа додава ‘Но, јас сум и пред сите тешкотии голем оптимист. Развојот на настаните во
самата Албанија бил најголем непријател на исламот, па и самите креатори и градители на таквата политика сега е признават... дека таквата лоша и погрешно водена политика денес на Албанија и на нашиот народ многу зла нанела. Ваљда конечно ќе сфатат и нашите преостанати марксисти- ленинисти, наследници на Енвер
Хоџа дека за нас Албанците без ислам (вера) нема ни мир ни добра иднина’ “249
Токму од Исламот до денес Албанците најповеќе заработуваат- ним им градат џамии арапските земји,Албанците преземаат православни имоти,војни- држави.
„Ситуацијата во Македонија во исто време била другчие. Во интеревјуто кој
му го дава на ‘Препород’ претседателот на Мешикатот на Македонија Сулејман Реџепи кажува: ‘...а што се однесува патот со кој ИЗ на Македонија тргнал нема никаква двојба. Нашиот пат и патот на сите муслимани е Аллаховиот пат...’250 Значи
патот во кој нема место за нација, како што порачува Куранот, па само со тоа ни за
албанската.251 Потоа додава: ‘Албанци од Македонија се мошне добри муслимани и
верници и не би се сложил со вам дека некој значаен број меѓу нив го негира
исламот. Аллаховата вера не може да се негира. Она е меѓу нас и Албанците ја чуствуваат своја’.252
Потоа додава нешто што е апсолутно невистина и за што пишат и самите
албански учебници ‘Албанците го прифатиле исламот доброволно од Турците а он
низ вековите бил вистинска брана пред асимилаторските инспирации на нивните
соседи’.253
Со тоа не само што се негира вистината туку управо ја руши идејата за посебна албанска нација во однос на другите муслимани. Оти ако Шиптарите доброволно го примиле исламот од Турците, тогаш ни Турците не чинеле ништо лошо со
својата војна окупација, оти како кажува Иналџик само го носеле исламот и ништо
повеќе, ама затоа Ѓерѓ Кастриоти чинел лоша ствар оти се бунел против исламот.
Оти чинел најголемо светогрдие го напуштил исламот, а за вероостапништво и
убивање на муслиманите што тој немилици чинел, према шеријатот следи исклучива смртна казна.254
Воостанатото управо поради исламот немало ни еден муслиман сунит меѓу
луѓето кои го буделе албанскиот национализам. Сите биле христијани: Наум Веќихларџи, Зеф Јубани, Константин Кристофориди, Једоним де Раде. Ова не го кажува
никој друг туку Рамиз Алија муслиман и предводник на Албанија.255 Тек подоцна
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се приклучиле браќата Фрашери: Абдул, Наим и Сами. Ама ни тие не се сунити
туку припадници на една кривоверна верска, дервишанска секта, бектешија, кои ни
тогаш ни денес не се во заедницата со останатите муслимани ни на Космет ни во
Албанија ниту во Македонија.256 Во тоа движење нема ни еден сунит.
Поради сè ова споменатиот Рамиз Алија рекол: ‘Албанската призренска лига
и сите делатници на полето на албанската национална ренесанса имала голема заслуга оти се спрортиставиле и ги решиле во прилог на нацијата сите проблеми кои
во Албанија ги стварала религијата. Искуството ни ја покажува големата штета која
фанатизмот и религиозната поделба починила и која продолжува да í чини на нашата земја ... за разлика од некои други земји во Албанија ниедна од религиите не
можела да допринесе на националното ослободување и да го понесе знамето на
слободата257 ... Издигнувајќи се изнад религијата,258 поделбата и верскиот фанатизам ... идеолозите на националната ренесанса ја исфрлиле борбената парола дека
религијата на Албанците есте Албанство’.259
Бидејќи таа идеја од 1945 година била важечка и како во Албанија се ширел
поимот Албанци така оваа идеја продрела во говорот на интелегенцијата која се
школовала во Македонија и на Космет, ама тој говор бил пратен со другчија религиозна стварност отколку што тоа било во Албанија. Затоа денес Реџеп Боја не смее
отворено да говори што е неговата цел, оти на Космет верската свест е нешто послаба отколку кај македонските Шиптари, затоа поради римокатиличкото малцинство и захтевите на Ватикан. Ослонувајќи се на тие чинители Сулејман Реџепи говори сосем другчие, исто како и Арбен Џафери претседател на Демократската партија на Албанците. Ама нивните намери се јасни во верата нема компромис или ги
почитуваш сите догми па си муслиман или, ако негираш само една, губиш статус
на верник и те чека смрт!
Она што е јасно есте делувајќи вака, како делуваат, сецесионистите на Космет и во Македонија се руши само идејата на албанската нација и сè она што: Веќ
Илхарџи, Кристофориди и други го ткаеле двеста години. Кога би се остварило,тоа
што сецесиностите сакаат, би била створена Велика Албанија. Ама само за тренуток тогаш би уследил пресметка со римокатолиците, православните и атеизираните
бивши муслимани.260 Тоа би довело до разбивање на албанската нација на три за
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почеток и ако би триумфирал исламот тоа би бил вовед во нестанување на албанската нација и нејзиното втопување во свеопштата и ненационална маса на останатите муслимани на планетата“.
АРБАНИТЕ САМО СО ТН.СЛОВЕНСКА ИСТОРИЈА
Али Хадри почнува со предговор на книгата. Следи увод, во кого на стр. 14
се говори за Команиева култура, а на стр. 16: „Албанците биле познати сточари на
Балканот. Во времето на цар Душан, името Арбанас имало значење- сточар...“.
Следи името Арбанас се однесувало за занимање,а никако за етнички народ.
Пак, Арбан=ар бан: ар=ор=ора-ница и бан-управите. Значи, само земјоделец.
Стр. 18: „Во време на феудализмот...До XIII век уметноста во Албанија била
под влијание на Византија. Многу цркви биле изградени во византиски стил, на
пример црквата Свети Никола во Месопотам (Делвина),која е изградена во XI век“.
Токму и затоа Арбанија била само православна, тн.византиска- без албанско.
„Во XIII век се јавуваат првите знаци на романски стил. Најстарата сочувана
црква изградена во овој стил е црквата Свети Марко во местото Вау Деес.
Средновековната албанска литература имала црковен карактер, но истовремено се развивала и народната уметност (фолклорот). Културата и просветата се
развивале особено во градовите, во црквите и манастирите. Во училиштата се употребувале грчкиот и латинскиот јазик, а старословенското писмо се употребувало
не само во црквите, туку и во световната администрација. Ниеден напишан документ на албански јазик до XIV век не е сочуван. Од ова време постои докuмент во кој
Гулием Адам, архиепископ од Бар, истакнува дека Албанците во книгите на својот
јазик го употребнуваат латинското писмо“.
Па Арбанија била област само со тн.старословенски јазик, кој Арбаните само него го разбирале- тие говореле само пелазгиски=тн.словенски. Ова го потврдуваат и самите тие, кога тие велат дека биле Пелазги и Илири- синоним на Словени.
Бидејќи „Ниеден напишан документ на албански јазик до XIV век не е сочуван“, таков и никогаш немало. Па следи Арбаните биле само Бриги, а и Пелазги.
Латинското писмо било католичко, со кого се пишело латински и негов вулгарен=булгарен=народен латински јазик- упростен латински народот да го познава.
Стр. 20: „Уште пред...Од друга страна, влијанието на Словените на Албанците се огледа во словенските имиња на местата во Албанија, во спречување на
романизација и во примање демократски односи во општствениот живот“.
Во Арбанија имињата биле само тн.словенски- никогаш немало арбански јазик и доказ „Ниеден напишан документ на албански јазик до XIV век не е сочуван“.
За да се потврди кажаното, одма следи само тн.словенска арбанска историја:
„Во времето на Самуил еден дел од Албанија, заедно со Драч, влегол во составот на Самуловата држава. Меѓутоа, во 1005 година, кога византискиот цар Василиј II ја разбил војската на Самуил и го зазел Драч, одново е воспоставена византиска властво Албанија. (Василиј II Македонски, Р.И.)
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 од 1040 и 1041 година во Македонија, Албанија
и Тракија. Најпрво избило востанието во Македонија, на чие чело се наоѓал Петар
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Делјан, внукот на Самуил. Востаниците успеале да ги заземат Ниш и Скопје. Оваа
востание одекнало и во Албанија. Селаните од Драчката област, под водството на
Тихомир, кренале востание. Петар и Тихомир се обединиле и водач на востанието
станал Петар. Востаниците го нападнале Солун и го зазеле Драч. Византиската војска 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 Манијакес, кој се прогласил за византиски цар. Со својата
војска тој тргнал кон Солун, каде што бил поразен и убиен“.
Тихомир=тихо мир бил тн.Словен, а на арбански тихо не е тихо и мир мир.
До овде нема ништо било што арбанско да биде посебно но не тн.словенско.
„Во 1072 година во Македонија избувнало востание, под водство на Ѓорѓи
Војтех. Михајло Воиславлевиќ го испратил својот син Бодин, како помош на востаннието, 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 држава, освојувајќи еден дел од Северна Албанија. Центар на неговата држава станал
Скадар, што несомнено придонело за заемно влијание на Зета и на Северна Албанија. До повторно востание на Драчката област дошло во 1077 година, под водството на Никифор Бриени, но востаниците биле поразени, во Тракија, каде што во една
битка бил зарoбен и самиот водач на востанието“. (Во Тракија без Словени, Р.И.)
Овде нема ништо арбанско, со арбанска историја за некаков арбански народ.
„Византискиот цар Манојло Комнен (1143-1180) успеал да ја зацврсти својата држава и да ја зајакне нејзината положба на Балканот. Во тоа време се зацврстува 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 престолнина била во Скадар. Во тоа време и Норманите сакале да ја освојат Албанија.
Со изчеснувањето 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 сoздава кнежеството Арберија,
на чело со Прогон, а со центар Кроја. Ова е прва албанска држава во време на феудализмот. Кнежеството Арберија се зацврстило особено под видството на Ѓино и,
подоцна, на Димитрие Прогон, кој ја носел титулата кнез на Албанија. Димитрие
им дозволил на дубровачките тргoвци, да тргуваат слободно во неговата област и
со нив 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 односи, зашто бил оженет со Комненија, ќерката на Стефан Првовенчанин. Тој бил во
непријателски односи и со Венецијанската Република, зашто се обидел да го освои
Драч.(Прогон=про гон; нагон=на гон; изгон=из гон; Егнатиа=е гнат=гонат/ди, Р.И.)
Овие разидувања ги искористила Епирската деспотовија, која во 1213 година го освоила Драч.Тогаш и Арберија станала вазална област на Епирската деспотовија, која се проширила толку што го опфаќала подрачјето од Драч до Коринскиот Залив, со центар во Арта.На нејзина територија живееле Грци, Албанци и Власи.
Норманскиот владетел Манфред ја продолжил освојувачката политика на
поранешните нормански кралови и го зазел Крф, Драч, Валона и Бутринт. Во втората 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-
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ченото кралство на Албанија. Ова ‘кралство’ опфаќало територија што се протегала
на север и на исток до Дрим, а на југ над Војуша, со седиште во Драч. Со ‘кралството Албанија’ владеел намесник на Карло. Во тоа време се споменуваат феуданлните семејства Топие и Скурај (Драч- Томорица), Гропај (Мат- Дебар), Аријанити (Малакастра), 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 Палеолог. Тој успал да ги освои Берат и Јанина. Подоцна, Андроник II,
ги освоил Валона и Кроја, а во 1286 година и Драч, кога пропаѓа ‘кралството Албанија’ “.
Па до овде ништо не се наведе посебно арбанско за посебен арбански народ.
„Помогнат од некои албански феудалци, кралот Милутин успеал да го освои
Драч во 1296 година. Градот останал во неговите раце до 1304 година, кога со помош на албанските католици, го повратиле Анжујците. Повеќето од половина вексе до освојувањето од страна на цар Душан, Албанија била разделена на три дела:
Северна Албанија, која припаѓала кон српската држава, Средна Албанија, која со
мали прекини била под анжујска управа и Јужна под византиска власт“.
Се говори само за верски и црковни народи: православни и католици.
„Српската феудална држава го продолжила освојувањето на Албанија по
смртта на кралот Милутин, зашто тоа им користело на српските феудалци. Душановите војни за освојување на Албанија почнале 1331 година. Најпрвин ја освоил
Кроја за која í ги признал поранешните привилегии, а потоа Берат, Валона и Канина. Царот Душан успеал да ја освои речиси цела Албанија- по неа и Драч. Српскиот
феудализам влијаел на натамошниот развиток на феудалните односи на албанското
тло. Го зголемил бројот на албанските феудалци, а слободните селани се претвораат во кметови. Цар Душан ги штител интересите и на српските и на албанските феудалци. На албанските феудалци им ги подарувал имотите што некогаш ги држеле
непослушните и непријателски расположени грчки феудалци. Бидејќи албанските
феудалци му биле верни, ги поставувал на високи државни функции, особено во
освоените области на Грција (Тесалија и Епир).
По смртта на Душан, српската држава се распаднала на неколку делови. Во
тоа време албанското благородништво зајакнало уште повеќе и се стремело самостојно да управува со своите области. Крупните феудалци формирале три самостојни 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.
Со 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 север до Мача, на југ до Шкумба и на исток до Дебар, со седиште во Драч. Јакнењето на Албанија под водството 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 го повратил изгубените области, па и сам Драч. По неговата смрт силата на семејството
Топија толку ослабнала, што Турците тоа го искористиле и ја освоиле Средна Албанија“. (Карло=Carlo=царило- царот секогаш бил царило, Р.И.)
Соработката со исламот и православната неслога во полза на исламот-денес.
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„Феудалното семејство Балшиќи станало владеачко во Северна Албанија и
Зета. Тоа создало самостојно кнежевство со центар Скадар. Балшиќи се ширеле
особено во времето на Балша II. Во тоа време неговата власт се протегала од Дубровник до Драч и Призрен. Меѓутоа, по смртта на Балша II, областа на Балшиќи
ослабнала и подоцна попаднала под турска власт. Во краиштата со кои владееле
Балшиќите живееле измешано Албанци и Срби.
По смртта на Душан почнува борбата за власт во Епир. Во оваа област живееле крупни феудалци Ѓин Буа Шпата- во Анѓелокастра и Петар Аљош во Арта. Ѓин
Буа Шпата и Петар Љош се обединиле за да ја зајакнат својата власт и да го прошират имотот. Користејќи ја погодната ситуација по смртта на Петар Љош, Ѓин
Буа Шпата, го освоил 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. Владата на јужниот дел
станал Маврик Буа, а на северниот Ѓин Зенебиши“.
Ништо немало арбанско различно од тн.словенски, а на тн.Византијци како
христијани службен јазик им бил коине, а народен само пелазгиски=тн.словенски.
АРБАНИТЕ=СКИПТАРИТЕ=ТОСКИТЕ ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ
Бидејќи Балканот бил под Османите, кои биле Комнени, значи Бриги и Македонци, истото се однесувало и за бригиските и македонските Арбани-и охридски.
Следи Турците биле одродени Фриги, кои по потекло биле само Бриги. Ова
било повод,нивниот завршеток ан бил и останал тн.словенски: Јашаран=Јашар ан ...
Следи Абдурахман=абдурах ман; Анџар=а н(а) џар=гар=жар; Анадол=а н
дол; Ахмед=ах мед; Бајазид=ба јазид, б=в...; Балабан=бала бан; душман=душа ман;
Варда-варди (варде=барде- да се варди/чува вода); Девре=де вре- в=б; Дерведери=дерве дери=де ри; дервиш=дер (дери) виш (виси); Емин=е мин; Емир=е мир
(Омир/Омер=о мер/мир); Ермен=е рмен=рамен; Фатих=патих; Фатиме=фатиме-патиме: ѓаур=каур=к аур=а ур + т = тур (ур=тур говедо); Карахасан=кара(гара=жарагареж); Мурат=мур ат- мурат-мират; Мехмед=мех мед; Осман=ос ман (ос + ка =
оска + к = коска); Отоман=ото ман (ман=мин=мина- луѓе); сабја (сабиа-набиа...);
Синан=син ан(Синај=син..); Смирна=с мирна- Измир=из мир; султан=силтан=силатан (Сулејман=сулеј ман=мин- мина=луѓе: сулеј=силеј- ва + силеј = Василеј или
Василеус=Василевс+ки=Василевски); сунет=синет(посинет); чивта=твита=двата.261
За нив во Р.Македонија се вели турцизми, а во Турција само македонизми.
Г.Прличев: „Се огледа потоа Скендербег околу себе
и тогаш го викна најблискиот борец по име;
на албански рече, да не може Емин да чуе: ...“.
„Јас вака им викав, храбрејќи ги своите луѓе,
но голема жалост во срцето чуствував тогаш,
знаејќи го кој е борбениот бранител на Круни:
го знаевме добро и јас, а и моите борци...
Од ридјето тогаш необична одекна вика
и одеднаш, чиниш, завревеа педесет луѓе,
а како од уста на еден се носеше гласот...
261

Признавам само истогласно толкување на поимите, но никако описно, преносно...- неистогласно.
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Што викаше- не знам. Зборуваше албански некој,
а секако гласот ми личеше- поттик за борба...“.
Овде не е за посебен јазик туку „секако гласот ми личеше- поттик за борба“.
Овде се говори за некаков албански. Меѓутоа, таков немало- еве и докази:
Богумил Храбар,262 на стр. 60, пиши: „Во XVI век постоеле малкубројни муслимански школи уз вакуфи. Исламската култура почнала во Албанија да појако да
се шири тек во XVII век, кога по градовите почнале да се ствараат средни верски
школи (медреси), па дури и по неколку нив во исто место (Скадар, Берат, Елбасан).
Кадровското гнездо за подигнување на верско-просветните работници на православните Албанци била Света Гора (Атос). По православните школи, во градовите и
манастирите, наставата било чисто верска и на грчки јазик. Албанскиот јазик бил
застапен едино во католичката верска пропаганда. Фрањевачките мисионери од
1632. отворале школи по селата на нивоа на основни школи. Наставата на крајот на
XVII век е организирана и во бикупската курија (во Скадар и другде)“.
Се говори за Атос и грчки јазик, а намерно се избегнува Охридската архиепископија со тн.старословенски јазик. Пак, Арбанија отсекогаш била под Охрид.
Се наведе „Албанскиот јазик бил застапен едино во католичката верска пропаганда“. Ова е без основа, затоашто Албанците биле само за Илири и Пелазги.
Па во католичките цркви се учел само латинскиот за тие да се романизираат.
„Поради тоа првите писатели кои пишеле на албанскиот народен јазик треба
да се трага меѓу католичките свештеници, кои пишеле молитвеници и други книги
со верски карактер на мајчиниот јазик. Прв таков познат молитвеник објавил 1555.
Ѓон Бузуку. Пјетер Буди превел книга за христијанската доктрина, а 1621. објавил
Преглед на исповедување, Римски ритуал и оригинално дело Чета на светци. Оваа
книжевност со верско-дидактички карактер, која често ги претставувала и учебниците и која била малку оригинална, ја продолжил Пјетер Богдани. Франг Барди го
објавил првиот речник (латинско-албански, 1635), а Андреа Богдани ја припремил
првата латинско-албанска граматика. Оваа активност продолжила на почетокот на
XVII век, кога концилот на албанските бискупи, свикан на захтев на папата Клемент XI, донел одлука за ширење на верската книжевност на албански јазик. Курсот
на П. Будија ипак не продолжил, оти со текот на XVII век значајно е смален бројот
на католиците, а на раководните положби на католичката црква во Албанија дошле
странците“.
Се вели: „првите писатели кои пишеле на албанскиот народен јазик“.
Немало никаков арбански јазик различен од тн.словенски- за него без доказ.
Се кажа: „народен јазик треба да се трага меѓу католичките свештеници“.
Пак, тој морал да биде католички, неупотреблив за православните Арбани...
Се кажа и: „латинско-албански“ речник и „латинско-албанска граматика“.
Овие биле латинско- вулгарни. Значи, народно латински. Ова говори, латинскиот јазик бил упростен на арбанскиот прост говор, кој и тогаш бил тн.словенски.
Меѓутоа, Арбаните биле само Православни и под својот моќен Охрид, „оти
со текот на XVII век значајно е смален бројот на католиците, а на раководните положби на католичката црква во Албанија дошле странците“.
На странците не им бил потребен народен(арбанско) латински јазик,туку само чист латински јазик.Пак,според Вотсон, Романците биле латинизирани Словени.
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Б. Храбар, Из историје Албанаца, Зборник предавања,Друштво историчара Србије,Белград, 1969
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Па Турција била Фригија (Бригија), а Арбаните биле Бриги=Брзјаци со сите
бригиски=брзјачки гласови... Арбанија како бригиска била под Охридскита црква.
Меѓутоа, најбитно било што сета Арбанија била под Охридската архиепископија со тн.старословенски јазик. Ова објаснува, Арбаните друг јазик и немале.
Дури Арбаните без основа и дрскост велат, тие немале ништо со таа црква.
Сакале тие или не, сета бригиска Арбанија била само под бригиски Охрид.
Не само тоа, таа бригиска Арбанија била под бригиска Битола- и под Св.Димитрија.
Од друга страна, денешниот арбански јазик бил сличен на азербејџанскиот.
Страбо Албанија ја наведува на Кавказ. За неа говори и Хан- име изгубено.
Во Реаллексикон263 се наведува: „Албанија, земја на Албаните, во долната
речна долина на Кирос (Кур) и на тревнобогатите две падини на источниот Кавказ
(в. Ширван и Дагестан), никогаш не потчинета од азиските монархии, славните како храбри пешадинци како нивните соседи Иберите, затоа 65 од Помпеус нападната и потчинета...“.
Албаните се бореле од страна на Персијците- против Македонците. Тие како
пешадијци биле Белци. Кога на Кавказ од Источна Азија Монголите се селеле кон
запад, на Кавказ се населиле Монголи- коњари. Следи коњари биле Арнаутите (Татари, Черкези...), со ген на монголски коњ во Косово, монголска долгопашна косовска овца, ДНК блискост со Кавказ и Црноморието, повисок удел на монголската крвна група В и „мешаната“ АВ на Белци и Монголи, на османите акинции (лесни
монголски коњски одреди)...бело кавказко капче...традиции...начин на живеење ...
Арнаутите биле и до денес без прекин останале само крволочни ѕверови:
Па Арнаутите и Арбаните, како Муслимани=Турци, биле/се само паразити.
Постои хроники за настаните од 11 столетие на Ромеецот Михаил Аталиот,
под наслов: „Scriptorum historiae Byzantinae“. Во неа се говори за истоварување на
околу 300 албански семејства, со ромејската војска, во луката Драч, 1043. година,
кој од кавказка Албанија е преселен од страна на Арапите на Сицилија и Јужна
Италија, а од овие области (таа 1043. година) на Балканот ќе ги преселат Ромејците.
Мирољуб Јефтиќ, на стр. 157, вели: „Голем број Албанци...Ама кога почнува
со приказната за нацијата во модерен смисол-збор многу од тие ‘турци’ кои всушност се Албанци сакаат да бидат вистински Турци. Ставро Скенди за тоа кажува:
‘Скадарските муслимани не сакале албански школи ни албански јазик и не сакале
никаков друг службен јазик освен турскиот’. Потоа додава дека тоа било мошне раширена појава и во Скопје и западна Македонија каде многу албански семејства говореле само турски...“.
Следи Албанците во 1908 година немале никакво национално чуство. Ова
говори, кога ним не им бил потребен албански јазик,не им било потребно ни писмо.
Х.Р. Вилкинсон, на стр. 160, пиши: „...Само неколку години подоцна, во
1908, на лингвистичкиот конгрес одржан во Битола, еволуира една прикладна романска азбука за потребите на албанскиот јазик.264Дотогаш во употреба беа италијанската, кирилската па дури и арапската азбука. На овој начин еден од најстарите
индоевропски јазици беше спасен од натамошни асимилации и разводнувања. Сепак, пред 1924 не се случи тоа во училиштата да биде предаван албанскиот или
‘шиптарскиот’...“. (До 1924 година немало скиптарски народ со своја школа, Р.И.)
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Friedrich Lübkers Reallexikon, Druck und Verlag von B.G.Teubner • Leipzig • Berlin 1914.
Влашкото семејство, составувач на абука во Битола, незнае арбански-доказ МТВ втора програма.
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Стр. 215: „Доминиан дава неколку докази што се однесува на Албанците.
Тој истакна дека постојат повеќе етимилошки објаснувања за зборот ‘Албанец’, но
излезе дека е тесно поврзан со келтската форма алб или алп, што значи планина.265
Доминиан тврдеше дека сите жители од овој дел на полуостровот кои зборуваат
шкип (албански) би требало да се сметаат дека се албанска националност. Тој истакнуваше дека јазикот по своја форма исклучително Аријан,но истакна дека од 5.140
елементи во Етимолошкиот речник на Албанците на Г.Мајер ‘би можело да се набројат само четири стотини неизмешани индо-европски елементи’. Татаро-турскиот брои 1.180, Романскиот 1.420, грчкиот 840 а словенскиот 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 најголема мера беа ортодоксни, но многумина од нив сепак беа муслимани. Албанците
муслимани најчесто се сметаа за Арнаути. Според неговото сфаќање, Албанците во
1913 година беа сосема 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 влијание во Валона беше постигнато преку романско- католичките Албанци“.
Со овој монголски јазик, на многу мало малцинство, било одродено мнозинство. Па мнозински тн.словенски народ опстоил и после 1924 година, кога за прв
пат во таа држава, создадена од католички Рим и Виена, започнале првите школи.
А првите школи не ги отвориле некакви си Албанци, туку Италијани и Австријци.
За потврда дека Арбаните немале свој друг јазик освен тн.словенски е наводот на австриецот Хан266: тие се „единствен народ во Европа кој нема своја историја, свој јазик, своја азбука, своја култура и традиција и што нема никаква книжевност“.
Со ова се потврдува, Арбаните како народ со „своја историја, свој јазик, своја азбука, своја култура и традиција“ и книжевност никогаш и не постоеле.
Се заклучува,арвански=арбански=тн.албански народ бил најнов и вештачки.
Стојан Прибичевиќ,267на стр.217, пиши: „...‘Албанец’ е странско именување,
сврзано со градот Албанополис или Албеум. Понекогаш ги викаат ‘арбанаси’, народ чија професија е земјоделец: ‘ар’ на албански е житно поле а ‘банес’ е тој што
се занимава со нешто“. (Арбан=ар бан: ар=земја бан=управител, земјоделец, Р.И.)
„...Албанскиот јазик помешан со грчки и латински корени, е исто така, загатка...“. Значи, тој бил само коинизиран и латинизиран, и тоа само по 1767 година.
Според Фалмерајер, тие биле неписмени. За други тој бил нов- а и за Буе.
Олга Луковиќ- Пјановиќ,268 во насловот за Шулц, пиши: „...Востанатото, последеното издание на големиот ‘Ларус’ соопштува, дека албанскиот јазик се образува денес, во ова време, што е запрепастувачка констатација со обѕир на оние,

265

„Albanch“ денес е сè уште во употреба во Шкотска, а се однесува на некои од висовите во Шкотска. (До денес Скот е скот на македонски; Скотите биле со македонска гајда и со македонски ритам
7/8, македонски фустанчина како во с.Кукуречани- Битола итн. Пак, Албанија била на Кавказ,а онаа
на Балканот никогаш не била Албанија- Скиптарите, според скиптар, неа ја викаат Скиптарија, Р.И.)
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J. G. Hahn,Auftauchen der Albanesen, “Albanesischen Studien”, I, Jena, 1954, 211 и 228 итн. (Насловот „Auftauchen der Albanesen“ во превод: „(изненадно) се појавиле Албанците“- нив ги немало, Р.И.)
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Стојан Прибичевиќ, Македонија нејзините луѓе и историја, Македонска книга, Скопје, 1990.
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Олга Луковиќ- Пјановиќ, Срби ...народ најстарији, Досије, Београд, 1990-Преземена од Интернет.
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кои тврдат, дека Албанците би биле староседелци на Балканот. Дека тоа е точно, во
текот на неколку поминати илјади години тој јазик би морал да се усоврши...“.
Значи, „албанскиот јазик се образува денес“- процес до денес недозавршен...
Бидејќи Арбанија била на тн.словенски јазик, Арбаните биле само одродени.
Хан, на стр. 73, пиши: „Према овие особини на карактерот Албански...Ауербах...Ако Албанската приказна на овие брѓани е вистината, која вели дека Словените биле стари жители на оваа земја, а Албанците млади дојденци- тогаш би можело да се земе...“.
Па освен помладите Албанци во Арбанија живееле домородци- тн.Словени.
Хан, на стр. 25, пиши: „4. Епископот Пôтен не уверува, дека името Албанија
во северниот правец се протега до говорната меѓа албанска и словенска; а меѓата
тука ја ја поставува меѓу Антивар и Скадар (!). Србинот кога од Антивар оди во
Скадар вели: одам во Арбанија“.
Се говореше дека Арбанасите биле одродени тн.Словени, но и неписмени.
Пак, Македонците биле многу писмени и со богато народно творештво. ...
Професорот Андре Мазон, во 1936 година,во Парис ја издаде книгата „Документи, приказни и песни словенски од јужна Албанија“, (“Documents, contes et
chansons slaves de l’Albanie du sud”).
Тој, на крајот на книгата, наведува речник со повеќе од 3.000 зборови од тие
краишта, со француско објаснување.
Бидејќи неписмениот користи 800-1.200 зборови, а 3.000 збора се доволни за
една книга,Македонците во Арбанија во 1936 година биле многу свесни и писмени.
Како што изродите Арбани биле/се неписмени, такви ќе бидат и сите други.
Каков злостор Македонците доживеале од најнеписмен и јазично несвесен
арбански народ тој да биде управуван не само во бригиска и македонска Арбанија
туку во македонска Р.Македонија. Ова било можно поради европските држави кои
ја делеле и ја делата Македонија, нејзиниот народ да го истребуваат, а и нивниот јазик.И дури арбанскиот во Р.Македонија да биде и втор јазик на скиптарско најмало
малцинство- 10% од сите Албанци. Дуру на 20.01.2014 Европското Собрание изгласа одлука,во Р.Македонија за двојазичност-Европјаните се силеџии од интерес...
Се наведе, Македонците биле јазично најсамосвесни, но никако Албанците.
Мирољуб Јефтиќ, на стр 158, наведува: „И на крајот останува најважната организација II призренска лига... После II светска војна во некои села во Западна Македонија жителите изразувале желба децата да ги школуваат на, како тие рекле, ‘на
мајчиниот турски јазик’. Но учителот Турчин, кога власта испратила да ја обави таа
задача, известувал дека се работи за Шиптари кои не знаат ни збор турски“.
Како што албанските деца родителите си ги прогласувале како Турци со мајчин турски јазик, од кого непознавале ни еден турски збор, до денес Македонците
со исламска вероисповед силеџиски се турцизираат, а кога Албанците станале мнозинско население, Македонците се албанизираат со албански јазик кој и не постоел:
Албанска писмо немало до 1908 година- тоа било составено од влашко семејство, кое не разбира албански. Па школа на албански јазик немало до 1924 година.
Следи Арбанија отсекогаш била само бригиско- македонска, а и охридска.
Арбанците во својот јазик ги имаат сите бригиски гласови, а и тн.Вукови.269
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Тн.Вукови гласови ги нема во тестаментот на Дубровничанецот во Скопје. Во прилог се наведува
и Григор Прличев, кога тој пиши за Даниел Јурич=Јуриќ. Овде стои само Јурих- без ќ кој бил нов ...
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Арбанците се одродиле од својот тн.словенски јазик- не знаат што и кои се...
Токму и затоа тие со Арнаутите=Гегите создаваат нова муслиманска нација.
Денес вон Албанија живеат Геги=Арнаути 90% и Скиптари=Тоски само 10%
Се монголизирале јазиците на Белците во Албанија и секаде вон неа-злостор
За каков злостор носеле,носат и секогаш ќе носат Албанците види Селим III.
Турците Албанците=Арбаните како Муслимани=Турци ги викаат Арнаути.
Меѓутоа, Арнаутите=Гегите биле колонизирани како Черкези, Татари итн.
Г.Вајган (1924) вели: „Злобно огласени како Турци се Татарите и уште полоши се Черкезите, кои шират страв и грозота, каде тие се појавуваат...Како мухамедани тие ги посматраат христијаните како нисковредни луѓе и понижувачки гледаат со презир и надуеност. Нивното искористување и силување важи како ним да
им е дозволено...“.
Какви биле Албанците, и какви тие си останале- без измена, е кај Г.Прличев.
„Ќе сетам ли некој за бегство да заврти среќно
та албански анџар да избегне овојпат среќно (Черокез- краток нож, Р.И.)
- големиот алах и пророкот сведоци ми се-“
Албанците истото го правеле сите векови, и во 2001 година- таа е од 21 век...
А проблемот со Албанците мораат да си го разрешат сами и тоа само самите
носители на злото врз Православните: исламска Турција со католички Рим и Виена.
Само за потсетување: Албанците биле Муслимани=Турци- тие до денес се
со нив; следат Фашистите; па со Комунистите на Тито,Сталин и Мацетунг;и НАТО.
Бидејќи Албанците им се познати на сите,тие секогаш се против Домородци.
Следи тие со векови биле искористувани против македонското православие.
Еднаш зесекогаш мора да прекинат страдањата на Православните од клетиот
католицизам, кој се бори против православието без прекин од 1071 година, што
продолжува сè до денес, дури и поради Русите, со кои Македонците...се еден народ.
З а к л у ч о к
Тн.грчки (коине) бил Александријски јазик од 300- та г.п.н.е. Апостол Павле
не се служел со атинскиот службен (јонски) јазик туку со Александријскиот коине.
Па еладскиот јазик бил од 1868 година- Григор Прличев него не го познавал.
Тој делата ги пишел на коине- Хан (1865) пиши за коине „византиски јазик“.
Г. Прличев добил лаворов венец од првиот еладски кнез Баварецот Отон.
Кај Скендербег нема Арнаути=Геги- тие не биле колонизирани до 19 век.
Пак, тие се среќавале кај Сердарот, чие дело се однесува само за во 19 век.
Кај Цар Душан немало Скиптари, Албанци, Арнаути и Геги- туѓи поими.
Титулата што ја носел цар Душан гласела: „Благочестивиот и Христољубив
македонски цар Стефан, српски, бугарски, унгарски, далматински, арбанашки, Унгаро-влашки и независен владетел на многу предели и земји“. Ова е запишано во
Душановиот законик, кој бил објавен во Скопје во 1349 година.Документот бил пронајден од познатиот славист Шафарик во манастирот Раваница во Срем, а денес се
чува во Националниот музеј во Прага... може да се сретне и во книгата од Љ.Стојановиќ: „Стари српски записи и натписи- книга трета“ (Белград, 1908, стр. 41).
Кај Цар Душан,кој самиот се прогласил „македонски цар“, имало само обласни народи. Следи без било какво посебно арбанско- тоа 100% било тн.словенско.
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Според Франсоа Пуквил, „Скендербег, последниот на Македонија и нејзината историја достоен за неговата слава“. Тој бил Македонец- Арбанија Македонска.
Тој цел живот бил православен-книгата на Марин Барлети била фалсификат.
Бригиска Арбанија била под Охридската црква со тн.старословенски јазик.
Следи Арбанија отсекогаш била само бригиско- македонска, а и охридска.
Арбанците ништо не признаваат и се најголеми лажговци- сами си се лажат.
Х. Р. Вилкинсон, во „Illiri-co- Slavonica“, 1730-1843, нема арбански... народ.
Арбанците во својот јазик ги имаат сите бригиски гласови, а и тн.Вукови. ...
Па тие биле одродени тн.Словени со грчки, романски и татаро-турски јазик.
Страбо Албанија ја наведува на Кавказ. За неа говори и Хан- име изгубено.
Постои хроники за настаните од 11 столетие на Ромеецот Михаил Аталиот,
под наслов: „Scriptorum historiae Byzantinae“. Во неа се говори за истоварување на
околу 300 албански семејства, со ромејската војска, во луката Драч, 1043. година,
кој од кавказка Албанија е преселен од страна на Арапите на Сицилија и Јужна
Италија, а од овие области (таа 1043. година) на Балканот ќе ги преселат Ромејците.
Хан, на стр.20, фуснота, пиши: „Лапински (Кавказки брѓани I, стр. 68) поуздано наведуваат, дека Албанците навистина мислат дека се браќа со Апхазите...“.
Па фуснота: „Тоа, дека Албанезите од Кавказ дошле- се најдува кај повеќето
понови писатели; но тоа по своја прилика стои до овие сличности во имињата...“.
Густав Мајер пиши за албански од на четири народи. Значи, и монголскиот.
Се монголизирале јазиците на Белците во Албанија и секаде вон неа-злостор
За Селим III тие „...уште од мајчината утроба се задоени со лоши намери...“.
Денес вон Албанија живеат Геги=Арнаути 90% и Скиптари=Тоски само 10%
Следи Албанците многу се размножуваат, што е азиска и монголска одлика.
Албанците градат само џамии и рушат само цркви- тие ниедна не изградиле.
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1669 г.
ОПШТА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА – LAROUSSE, БЕЛГРАД 1973 г.
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L I T E R A T U R A
Naslovot na knigava e napi{an spored delata na Velikanot na
Pravoslavnite na{i-ot Grigor Prli~ev. 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.
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.
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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
Rufusfalsifikat",
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.
55. "Albancite dvokontinentalen i dvorasen t.n.narod", str. 122,
05.09.2011.
56. "Bez etni~ki narodi", str. 84, 28.09.2011.
57. "Germancite Brigi i Makedonci- dvojno Makedonci", str. 100,
25.10.2011.
58. "Herodotovata istorija sami na tn.slovenski jazik", str. 142,
28.11.2011.
59. "Turcija Frigija=Brigija", str. 98, 21.12.2011.
60. "Makedoncite- domorodci", str. 102, 10.01.2012.
61. "Grcite samo slovenski govor i akcent", str. 54, 08.02.2012.
62. "Makedoncite samo so domorodni tradicii", str. 62, 29.02.2012.
63. "Podunavjeto- bez naselenie", str. 62 (12), 22.03.2012.
64. "Albancite- muslimanski kolonisti", str. 124, 25.04.2012.
65. "Albancite- fa{isti", str. 98, 16.05.2012.
66.
"Sklavinite=tn.Sloveni
domorodni
na
Pelopones",
str.
62,
26.05.2012.
67. "Makedonci i Ne-makedonci", str. 137, 14.07.2012.
68. "Bibliskite Evrei nepoznati vo istorijata", str. 212, 11.09.2012.
69. "Slovenite- najgolema istoriska laga", str. 66, 01.10.2012.
70. "Germancite so brigisko-makedonski tradicii", str. 192, 04.12.2012.
71. "Tn.Sloveni Pove}ebo`ci- Germancite Hristijani", str. 86, 26.12.2013.
72. " Bez etni~ki germanski narod", str. 190, 18.02.2013.
73. "Germanite odrodeni t.n. Sloveni", str. 115, 19.03.2013.
74. "Gotite bile Mongoli", str. 150, 29.04.2013.
75. "Ilijada-falsifikat", str. 130, 11.06.2013.
76. "Albancite kolonisti- Makedoncite zalo`nici", str. 135, 16.07.2013.
77. "Germanite bile samo Sklavini=tn.Sloveni", str. 134, 19.08.2013.
78. "Anti~kite Makedonci bile Pelazgi (tn.Sloveni)", str. 138,
23.09.2013.
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79. "Evropjanite so isto~nosredozemno poteklo", str. 325, 11.12.2013.
NAPOMENA: Knigite pod 25, 27 i 31, koi se na germanski jazik, mo`at da
se najdat na internet: www.Brigien.com. A 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 79 na makedonski jazik. A i ovaa 80- 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, so montiraniot maratonski sudski
proces so vkupno trinaeset presudi, gubej}i go sporot tesno 6 : 7
zaradi korumpiranoto pravosudstvo i obvinitelstvo. Duri i Narodni-ot
pravobranitel, za kogo rabotniot odnos ne bil ~ovekovo pravo. Vme{anite
sudii, obvi-niteli i pravobraniteli bea nagradeni i denes se na
najvisoki polo`bi. Sledi izgubiv pra-vo na vrabotuvawe od 20.05.1991.
Ottoga{ samiot opstojuvam bez ni~ija pomo{. Duri sum so niska penzija i
so 42% minal trud. Site navodi vo tie devet dokumenti se objaveni vo
moite knigi na krajot na knigite kako dodatok. Bidej}i jas ne bev mo}en
da se spravam so samovol-nicite i silexiite 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...
Pa sudskiot maratonski proces be{e politi~ki- bev ~len i kandidat
za pratenik od VMRO-DPMNE, koj trae{e od maj 1991 do noemvri 1996
godina- da se izma~i tu`itelot za toj da umre. Za pobrgu da se zavr{i
sudskiot spor, mi go potkupija advokatot- toj `albata ja zakasna samo
za eden den da go izgubam sporot. Jas kako neuka stranka i samiot se
`aliv do Vrhovniot sud, vra}aj}i go predmetot vo prvobitna sostojba.
Mojot predmet vo Vrhoniot sud so godini go krie{e prviot bratu~ed na
generalniot direktor na ZIK"Pelagonija"- so nego bevme dvata na
konkurs- site sudii ne glasale isto, soop{teno od eden sudija od
sudskiot so-vet koj glasal za mene. Bidej}i Direktorot ne podnel
programa za razvoj na Kombinatot, go tu`iv. Toj Kombinatot go rasturi i
propadna. Negoviot bratu~ed go proglasija za kodo{-se-koj nego mo`e da
go pro~ita... Koga zapo~nal da raboti Narodniot pravobranitel, podnesov
svoj predmet. Kako dokaz deka sudskiot proces 100% bil politi~ki,
Pretsedatelot na Iz-vr{niot sovet na R.Makedonija ja zadol`i Trudovata
inspekcija- Bitola. Taa mu podnese iz-ve{taj na
Kabinetot na
Pretsedatelot (akademik prof. Nikola Kqusev),deka nema dokazi i fakti.
Namerno od site sudski odluki toј ne postoe{e- jas morav sporot da go
izgubam.
Kaj Narodniot pravobranitel me primi edna Albanka, o{tetena na
obrazot..., i taa mi re~e: predmetot na akademik prof. Nikola Kqusev
bil partiski- taa sega e vo Vladata. Vo nejziniot predmet stoe{e:
gubeweto na raboten odnos ne bilo ~ovekovo pravo- a vsu{no-st toa bilo
najosnovoto ~ovekovo pravo. Predmetot go potpi{a Presedatelot na
Narodniot pravobranitel,Pretsedatel na Ustavniot sud-penzioner. Bidej}i
od nego za mene nema pogo-lema sviwa, sè dodeka toj be{e vo Ustavniot
sud, toj bil najgolem sviwarnik.Sledi opozici-skiot Vener na Brand da
re~e za Germanskoto sobranie za sviwarnik- a zo{to ne i za Sudot!
Vo "Dnevnik" ima{e so mene intervju-toga{ soop{tiv deka jas ja
tu`iv dr`avava vo Strazburg- toga{ bev prv Makedonec. Isto taka,
izjaviv, vo Sviwarskata farma ima ~uma. Od Strazburg be{e prateno pismo
so sudski materijal. Me”utoa, pismoto stignalo vo Sko-pje, vo po{tensko
sanda~e na gospo|a-vrabotena vo ZOIL "Makedonija". Bidej}i taa za mene

192
pro~itala vo "Dnevnik" telefonski me pronajde- jas pismoto go zedov od
nejzino rabotnoto mesto. Od Strazburg dobiv odluka- sum odbien:
R.Makedonija dotoga{ (april 1997 godina) ne bila potpisnik na
deklaracijata, pominale 6 meseci od poslednata odluka na Vrhovniot sud.
Bidej}i ostanav bez raboten odnos moj prv bratu~ed osum godini go
ubeduvav da pro-izveduva dobito~na hrana- 4 godini rabotev kako nau~en
sorobotnik vo Bavarskiot zavod za sto~arstvo vo Grub do Minhen i
doktorirav ishrana vo Viena-mu obezbediv plasman i mnogu ubavo
rabote{a. Samo od edna farma zaraboti preku 400.000 GM-me izigra i 100%
propadna.
Potoa toj samovolno von {talata izgradi objekt i silosi- tie }e
ostanat grobnica.
Vo RO "Bentomak"- Kriva Palanka, so svojot aktiviran bentonit,
imav proizvodi so dodatok na urea za proizvodstvo na belkovini vo meso,
mleko... kaj pre`ivni `ivotni (go-vedo, ovci, kozi); samo so bentonit
za spre~uvawe na acidoza i zgolemuvawe na masta na mle-ko kaj
pre`ivari; spre~uvawe na prolivi i smrdea od izmetot kaj site
`ivotni..., a bea pre-dvideni i drugi proizvodi. Duri proizvodot so
urea predlo`en od Zemjodelski fakultet, a toga{ vo nego be{e i
Institutot za sto~arstvo, predizvika masovno truewe (naduv...) kaj goveda za goewe vo ZIK "Pelagonija"- Bitola- farma s. Dobromiri so preku
300 goenici samo zatoa{to bentonitot ne be{e aktiviran, {to jas go
spre~iv so aktiviraweto na bentonitot zgolemuvaj}i ja apsorcionata
sposobnost na bentonitot.A i Veterinarniot fakultet, so koj be{e i
Institutot za veterinarstvo, tvrde{e deka i koko{kite ja koristele
ureata za zame-na na belkovinska dobito~na hrana- napolno nepoznatostlaici. Pa taka nie od R.Makedo-nija i R.Srbija ja istisnavme
Rafinerijata INA- oddel Kutina so svoi isti proizvodi. Bi-dej}i tie ne
mi isplatija ni{to, samo me izigraa..., so niv prekinav- tie 100%
propadnaa.
Na moj predolg Fabrikata za kvasec i alhohol- Bitola priprema{e
preparat za pot-siruvawe na mlekoto "Kvasko", vo pogolema koli~ina za
tvrdo sirewe- masovno vo upotreba.
Navedenite institucii nemaa kadar; jas sè nivno prezemav- me
mrazea i se odmazdija.
Redovno pi{uvav vo "Nova Makedonija" ... deka na nisko stru~no
nivo po sto~arstvo, veterinarstvo i polodelstvo... e nastavniot kadar
od Zemjodelski i Veterinaren fakultet- Skopje so svoite instituti, a
kako i Vi{ata zemjodelska {kola- Bitola. Posebno za sto~ar-skoveterinarnata banda koja so svoi idejni proekti za sè i se{to go unii{ti
sto~arstvoto.
Sledi,prijavuvaj}i se na konkursite, samo zaradi mene, niv gi
rasturaa-samovolnost.
Samo za pe~atewe do so 21-va kniga sum platil preku 20.000
evra...Slednite knigi se pe~ateni kompjuterski, vo mal tira`, so tro{ok
okolu 100 evra. Probav 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
nacionalna istorija i MANU, za proslavata vo ~est na tn.Skenderbeg,
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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. Se vinovni i za {irewe na bruceloza kaj ovcite, ~uma,
auecki... kaj sviwite i drugi bolesti. Tie likvidirale farma so 200
ovci frizijki i 2.000 izraelski ovci avasi. A i drugi farmi. Tie samo
za da zarobotat, iako nemale kuni}i videno, farma so 2.500 majkirodilki vo s.Qu-bojno- Prespa podignale. Bidej}i ni{to neznaele, 100%
porodenite im skapale, pa umrele.
Vo "Dnevnik" izjaviv, deka vo Sviwarska farma ima ~uma, i zatoa
sviwite se vakci-niraat.Direktorot na Veterinarniot institut se javi do
vesnikot, i izjavi deka nema ~uma... Jas isprativ predmet so kogo
potvrduvav deka ima ~uma, koja e zabraneta vo Evropa, a toj so svoite
kolegi ja la`at dr`avata- za da zarabotat sviwite gi vakciniraat... Isto
taka, toj vo bitolska televizija, ~ij sosopstvenik e }erkata na
"vet.lek.od VZ[", me navreduva{e i po-ni{uva{e sè samo za interes, a
samo na {teta na dr`avava- vakvi yverovi od du{ata gi mra-zam. Koga
Hrvatska ja primija vo Evropa, svinsko meso od nea e zabraneto da se
izvezuva. Pa istiot problem e so Srbija. Sledi samo Makedoncite (}e)
stradaat od ovie Makedonomrzci.
Pa istite se vinovni za {irewe na stafilokokozata kaj potro{a~ite
preku svinsko meso. Sledi od Sviwarskata farma vo Kumanovo vo
Kvasarata- Bitola da zabolat preku 24 potro{a~i na svinsko meso i od
Sviwarskata farma s.Porodin preku 100 lu|e vo ZK "Pela-gonija", od koi
dve `eni te{ko- uterus, a Veterinarniot fakultet redovno se slu`i so
lagi.
Vo 1984 god. вo R.Makedonija od fabrikite za dobito~na hrana
ima{e organizirano masovno truewe na dobitokot so zapra{ena p~enka so
`iva, a preku sto~arski proizvodi lu-|eto. Jas prijaviv. Pак, пrotiv mene
be{e Veterinarniot institut... i Ministerstvoto za zemjodelstvovlasta. Toa se zata{ka, a po pravilo se koristi zapra{ena p~enka vo
ishrana.
Skoro po pravilo ima truewe od aflatoksini i fuzarium od p~enka
kupena od Srbi-ja so dolga vegetacija sobirana vo zima i naprolet. Od
fuzarium vo Sviwarska farma s. Po-rodin ~esto zabele`uvav kaj prasiwata
doen~iwa so vulvovaginitis... {to se zaskriva{e od Veterinaraniot
institut- Skopje ili toa ne go znaele. So zamena na p~enkata so na{
ja~men i dodavawe antibiotik za 14 dena iz~eznuva{e pojavata... Bidej}i
ja~menot e nezamenliv vo ishrana na sviwite, za niv mora da se
proizveduva ja~men vo dr`avava, a taa ne e za p~enka i p~enica.Mora da
se vratime na proizvodstvo na na{i kulturi (ja~men, r`, oves...) od {to
na-rodot `iveel, da ne postaneme zavisni od uvoz na semiwa i zabrani
genetski smeneta hrani.
Ni e potrebna nezavisna kontrola,a ne zavisna-delovna od
Veterinаrniot fakultet.
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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.
Osven dobito~na hrana (p~enkova sila`a na celo rastenie- po ha se
proizveduva po-ve}e energija i belkovini) da se proizveduva {e}erna
repka (steblo za zamena na p~enka kaj sviwi... i koren i list za
pre`ivari) i soja koja kako i drugite kulturi zahtevaat povisoka
relativna vlaga vo vozduhot, {to postoe{e koga go ima{e Bitolskoto
Blato do 1963 godina- od nego so mileniumi naselenieto opstojuvava{e od
riba..., ptici, trska itn. Bidej’}i vo Bitolsko ima pove}e iljada
hektari soleni povr{ini, koi se slabo plodni, tie da se povra-tat so
obnovuvawe na Bitolskoto Blato vo ribnici, razvivaj}i go i turizmot vo
Bitolsko...
ZIK "Pelagonija" be{e jugoslovenski rekorder po polodelsko
proizvostvo... Sledi po nalog na OK SKM da bide nazna~en direktor po
zemjodelie nivno lice- makedonomrzec... od s. Buf. Pa toj na Kombinatot
mu go uni{ti sto~arstvoto, ovo{tarstvoto, lozarstvoto itn. Sè {to toj
zapo~nal sè uni{til. Potoa kako funkcioner na SKM postanal generalen
direktor,
a
i
samo
toj
go
raspadnal
Kombinatot.Ostanal
samo
zemjodelskiot
delZK
"Pela-gonija".Kako
laik
za
zemjodelskoto
proizvodstvo
toj
go
douni{til
Kombinatot.
So
private-zacijata
vrabotenite gi izbrka od rabota, Kombinatot se douni{ti i toj se
opkla~ka. A bi-dej}i toj nikoga{ ne bil sposoben,Kombinatot drugi go
prezele za toj da se douni{ti bez ze-mjodelsko proizvodstvo kako {to se
slu~i so AIK "Lozar"- bez lozarstvo i ovo{tarstvo. I mesto Kombinatot
da ima najmalku edna krava po hektar pod HMS "Stre`evo", zna~i 20.200
kravi, duri i 60.600 kravi, toj nema da ima ni 5.000 kravi- sporedi i
so Indijec 20.000 kravi. Taka mesto od Kombinatot da `iveat preku 5.500
semejstva kako vo 1976 godina, od nego }e `iveat 650...semejstva. Od
na~inot na privatizacija najbogata Bitola si postanala najbedna.
Pa od koga toj dojde vo Kombinatot do denes i zasekoga{ }e
nema niedna investicija.
Istata grupa na veterinari,vo vrska so s.Porodin, dvapati
u~estvuva{e vo podigawe i rekonstrukcija na Sviwarska farma- podigaweto
be{e so pogre{na
tehnologija i
bez te-hnolo{ka povrzanost, a
rekonstrukcija napolno proma{ena investicija... Pa novite gazdi na
akciite nea ja zatvorile i }e ja prodadat. Tie sredstva, subvencite
itn. se nosat von Bi-tola. Akcionerite se samo pla~ka{i i zlo~inci vrz
narodniot imot-}e strada samo Bitola.
Eve go i dokazot: denes ni{to nema bitolsko- sè bilo/e skopsko i
na Skopjani- isto-riski Skopje bil bez zna~ewe. Vo Makedonija gradovi
bile Solun, Bitola (centar) i Ohrid. Ne samo Evropjanite da ja
sozdavale i pi{ele istorijata,toa go ~inat i Makedonci-zlostor.
Da ne se izumi deka na Makedoncite im e potrebno Skopsko Pole i
Bitolsko Pole za ishrana na slednite generacii, a ne za betonska
grobnica Skopja i bitolski grobi{ta na aerodrom vo Bitola, a samo toj
imal drena`a- grad i grobi{ta samo na makedonski ridovi.
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-
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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.
Sledi Pravosudstvoto, Obvinitelstvoto i Narodniot pravobranitel so mene
se ismejuvale.
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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