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ПРЕДГОВОР 
 
Во Херодотовата историја, на македонски (ЗУМРЕС- 1998), во предговорот 

се наведува: „Хеленската историографија пред Херодот 
Посебно место во развојот на европската наука заслужува делото на Херод-

от. Тоа се јавува како прв споменик на историската мисла и прв споменик на уме-
тничката проза. Затоа Кикерон, давајќи си го мислењето за грандиозниот и генија-
лен подвиг на Херодот, авторот го нарекол ‘татко на историјата’. И времето на по-
јавата на исторските дела не е случајно. Историографијата почнува да се развива 
тогаш кога интересот за епот почнува да стивнува и кога Хелените излегуваат на 
светската сцена каде што доаѓаат во допир со источните народи, значи, на крајот на 
VII-от и почетокот на VI-от век п.н.е., и тоа кај оние Хелени кај кои се развил и 
епот, т.е. кај малоазиските Јонци, се разбира под влијание на староисточните култу-
ри. Тие, од една страна, имале смисла за наблудување на надворешниот свет и ја 
негувале раскажувачката уметност, а од друга страна, кај нив надоаѓале вести и за 
далечните краишта на Западот и за пространите држави на Истокот. Причината за 
појавата на историската повест токму во тоа време била длабоката социјални пре-
образби кои се јавиле како резултат на жестоките класни борби во хеленските по-
лиси. Тие процеси земале замав во Јонија. Со својот социјален и економски развој 
јонските градови, посебно Милет, биле далеку понапредни во споредба со полисите 
на Балканот. Затоа таму луѓето ‘од перо’, ослободувајќи се од метарот и другите 
одлики на поезијата, почнуваат да ги пишуваат своите дела, кои подоцна ќе станат 
темел врз кој ќе се развие историографијата. Секоја прозна творба на самиот почет-
ок кај Јонците се викала просто ‘логос’, што значи ‘кажување’, ‘приказ’, ‘реч’. Со-
држината на тие творби била историска, митолошка, етнографска, географска, мо-
рализаторска и природонаучна, а не ретко ‘логосите’ биле зборници на анегдоти и 
раскази од животот на видни луѓе. Во атичкиот дијалект на класичната епоха уште 
немало термини кои би ги означувале различни жанрови на прозата, па историча-
рите се вбројувале, просто, меѓу прозаистите. Тие биле λογογράφοι (писатели на 
прикази) или λογοποιοί (творци на прикази), за разлика од творци на епот- έποποιοί, 
или од творците на друга поезија, не еп, ποιηταί. Λογοποιοί биле и поетите на басни-
те, како, на пример, Ајсоп, но исто така и оние коишто пишувале говори, судски 
или политички, сеедно, па и оние кои измислувале новости. Во историјата на лите-
ратурата порадо се усвоил терминот ‘Λογογράφοι’. Голем број логографи живееле 
во различни делови на Хелада1 до Пелопонеската војна. Тука се вбројуваат Хекатеј, 
или, како што го вика Херодот, Хекатеј од Милет, кога го спомнува неколку пати 
во своето дело и со чии податоци се служи, па Харон од Лимпсак, Акусилај од Арг, 
Ферекид Атињанинот, па помладите логографи Ксант Лидиецот, Хеланик од Ми-
тилена, на островот Лезбос, Дамаст од Сигеј, кај Троја, Ксеномед од Кеос и многу 
други. Делата на логографите не се зачувани до наши времиња, така што за кара-
ктерот на хеленската историска проза до Херодот немаме јасна претстава. Сепак, 
одделните цитати од тие творби во делото на подоцнежните автори ни допуштаат 
да заклучиме дека жанрот на историската повест во времето на Херодот имал веќе 
оформен развоен пат. И така, кога Херодот почнал да го пишува своето дело, раѓа-
њето на историската наука веќе била свршен факт. Од постарите логографи како 

                                                 
1 Бригите=Брзјаците не го употребуваат првиот глас х: Хелада=х Елада- само Елада; Хелена=Елена. 
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најзначајна фигура се јавува Хекатеј Милеќанецот, кој напишал дело во две книги, 
резултатите на неговите патувања; носеле име Опис на земјата, а во него била по-
местена и географска карта, една од првите. Другото дело се викало Генеалогии, и 
во него се опишувале родословија на луѓето за кои се мислело дека водат потекло 
од боговите. Во тоа време имало многу жив интерес за генеалошкото истражување. 
Најзначаен од помладите логографи бил Хеланик Лезбјанинот, кој живеел прибли-
жно во исто време кога и Херодот и пишувал исто така на јонски дијалект, иако не-
говиот мајчин бил ајолскиот. Тој напишал повеќе историски дела, меѓу кои хрони-
ката Свештеничките на Хера, во кое името на секоја свештеничка се врзувала за 
едно собитие, и Атида, во која била изложена историјата на Атика. Меѓу неговите 
творби, именувани според херои-покровители,епоними на одделни места или обла-
сти, спаѓаат Девкалионија, дело во кое се изложувала историјата на Тесалија, и 
Троика, каде што биле поместени митови од Тројанскиот циклус; тука е дадена 
историјата на родот на Дарданите, митски кралеви на Троја. Во делата на логогра-
фите, општо, се изложувала, со мали исклучоци, историјата на одделни градови и 
места на Хелада. Карактерна особеност на нивното творештво било рационали-
стичкото толкување на митовите и легендите, што сведочи за зачеток на научната 
критика. Како извори за тие дела служеле, пред сè, епските поеми, преданија зачу-
вани меѓу луѓето, религиозните и световни книги, хроники, натписи. Но особено 
голема улога имале сопствените набљудувања, распрашувања и истражувања, што 
во суштина и значи зборот ‘историја’.2 Главна задача на логографите, кои повеќе се 
труделе околу убавината и литературноста на излагањето, не била историската ви-
стина. Нивните дела во голема мера биле уметнички отколку научни сочиненија. За 
разлика од логографите, Херодот, кога Аристотел3 го нарекува логограф, а Кикерон 
‘татко на историјата’, друго име за овој автор, кое нераскинливо се врзало за него 
за сите времиња, за својот предмет ја зема борбата меѓу хеленскиот републикани-
зам и персискиот монархитски деспотизам. Тој, значи, во историографијата вове-
дува вистинска војна и вистинска политика и нив ги прикажува врз основа на по-
зитивната реалност која може точно да се проучува и детално да се анализира. Во 
право се, сепак, и Аристотел и Кикерон. Херодот е логограф, зошто секаде каде 
што тоа е можно вметнува новели и анегдоти, па дури и тогаш кога географските и 
етнографските екскурси треба да заземат многу простор во делото. Историчар, пак, 
во вистинска смисла на зборот, е затоа што се стреми кон вистината, затоа што се 
труди на усните преданија да гледа критички, иако не успева секогаш во тоа, и нај-
после, затоа што тоа избилство на граѓа го средува и расчленува според едно един-
ствено историско гледиште, а тоа, во случајов, се Хеленско- персиските војни. 

Животот на Херодот и неговите патувања 
Биографските податоци за Херодот се сосем скудни; во суштина, се распо-

лага само со куси, содржински недоволни и не сосем точни известувања во статии-
те на зборникот на Суида (Ήρόδοτος, Πανύασσις, Έλλάνικος). Извесни претстави за 
неговите патувања можат да се добијат од неговото село. Времето на неговото ра-
ѓање,обично,се утврдува врз основа на цитатите од делата на писателката Памфила, 
која живеела за време на императорот Нерон (Aul. Gell. N.A. XV, 23). Таа ни сооп-
штува дека на почетокот на Пелопонеската војна Херодот имал 53 години. Бидејќи 

                                                 
2 Хисториа=х истори.=и стори, созрее, погоди, сретна, случи... Признавам само едно: истогласност.  
3 Херодот=х еродот=е родот=род от; Аристотел=арис тот ел: Арис=Арес; тот=Тот; ел=ел- молител... 
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таа војна започнала во 431 г.п.н.е., како година на раѓањето на историчарот се до-
бива 484 г.п.н.е. Дека Пелопонеската војна почнала уште за време на животот на 
Херодот, се гледа од неговата приказна за навлегувањето на Спартанците во Атина 
на почетокот на војната и за опустошувањата кои тие ги преземале (IX 73). Тоа што 
Херодот знае за иселувањето на жителите на Ајгина во 431 г.п.н.е. (VI 91), а со ни-
еден збор не го спомнува нивното истребување во 424 г.п.н.е., покажува дека во тоа 
време историчарот не бил жив. Тој не го споменува ни персискиот крал Дареј II, кој 
стапил на престолот во 425 г.п.н.е. Не е можно тој, кој покажувал така жив интерес 
за Истокот, а посебно за Персија, да го пропушти тој факт, доколу бил жив. Оттука 
произлегува дека Херодот умрел меѓу 431 и 425 г.п.н.е. На времето на неговото 
живеење укажуваат и некои општи заклучоци, коишто произлегуваат од содржи-
ната на неговото дело. Така, опишувајќи ги настаните од Хеленско- персиските вој-
ни, тој често се повикува на усни раскази на учесници и очевидци, луѓе од постара-
та генерација. 

Татковината на Херодот, малоазискиот град Халикарнас, бил основан од 
Хелени од дориско племе, но таму живееле и многу луѓе од месното население- Ка-
рци, кои се измешале со Хелените. Карско име имал татко му на историчарот, кој 
се викал Ликс, чичко му (или братучед) Панијасид. Панијасида преданието го вбро-
јува меѓу познатите епски поети, што дава основа да се претположи дека литерату-
рното творештво било традиција во семејството на историчарот. Мајкаму се викала 
Дрија, а имал брат Теодор. Во Халикарнас уште од детска возраст Херодот ги гле-
дал во пристаништето корабите што доаѓале од најоддалечните земји од Исток и од 
Запад, и тоа можело да му се всади во душтата желба да ги запознае далечните и 
непознати земји. (Кораб=корав- од кора која плива, до галка=лушпа од орев, Р.И.,) 

На млади години зел учество во политичката борба истапувајќи против Лиг-
дамид, тиранинот на Халикарнас, внук на Артемисија, за која Херодот не без си-
патии зборува во своето дело. Во таа борба загинал неговиот чичко Панијасид, а 
Херодот бил принуден да ја напушти татковината. 

Тој отишол на островот Самос, кој во тоа време бил една од најбогатите и 
најразвиени јонски државни заедници. Силната флота на Самос во така далечно 
време ги контролирала морските патишта во западното Средоземноморие. Живееј-
ќи таму, желниот за знање и дружељубив Халикарнашанин бргу ги запознал при-
ликите во тамошниот живот. Во својот труд тој покажува извонредна упатеност во 
историјата на островот. Тоа најјасно се гледа од неговата приказна за смртта на са-
мскиот тиранин Поликрат, во врска со кој дава различни варијанти на преданието. 
Тој дури знае каде Поликрат го примил гласникот од персискиот намесник Оројта 
и како течел разговорот (III 139). На тој гостољубив остров, којшто сесрдно го при-
мил во тешкиот момент на неговиот живот, се сеќава со посебна љубов и го наре-
кува ‘прв од сите градови, било хеленски или барбарски’ (III 139). (варварски, Р.И.) 

Набргу немирниот Халикарнашанин го напуштил Самос и презел далечни 
патувања. Цел на неговиот живот станале патувањата заради проучувања. Патувал 
по копно и по море. За време на престојот во Халикарнас и Самос, секако, ги по-
сетил островите и градовите на малоазиското крајбрежје, како и граничните обла-
сти на Ликија, Карија, Лидија и Фригија. Потоа ја пропатувал централна Хелада, 
бил на бојните полиња каде што се воделе битките со Персијците, ги посетил нај-
прочуените храмови, посебно Делфи. Добро му се познати заветните дарови од 
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Кројс во Делфи, нивната местоположба, го спомнува златниот сад за света вода, на 
кој пишува дека е дар од Лакедајмонците. Тој го коментира натписот (I 51), a тоа, 
секако, може да го прави само човек којшто го видел и стоел пред него. Таму со-
брал прилично материјал за своето дело. Потоа бил во Теба, Арг, Елида, Додона. 
По сè изгледа дека го пропатувал и Пелопонес, задржувајќи се на Истам, каде што 
ја видел триерата, која Хелените ја заробиле од Фојничаните и им ја посветиле на 
боговите (VIII 121), во Сиклон, каде што го посетил светилиштето на Адраст (V 
67), во Тегеа (IX 70, каде што се зборува за заветниот дар на Атена Алеа). Бил и на 
островите Делос (II 170), Тасос, Ѕакинт и многу други. 

Патувал по северните краишта на Балканскиот Полуостров. Карактерот на 
описот на Македонија и Тракија е таков, што можел да го даде само очевидец (V 11 
-12, VII 121-125). За кралската династија во Македонија авторот покажува посебни 
симпатии, трудејќи се на секој можен начин да ја прикирие персофилската орие-
нтација на кралевите на Македонија во Хеленско- персиските војни (V 17). Оттаму 
тргнал кон Црното Море, па ги посетил хеленските населби Аполонија, Месамбри-
ја и Истрија, на утоката на Дунав, па потоа дошол во скитската земја, каде што по-
долго се задржал во Олбија, на утоката на реката Хипанис (IV 18), и таму од ми-
летските населеници добил етнографски податоци за својата Историја. На тоа па-
тување ги запознал и Биѕантиј (IV 87), Киѕик, Проконес (IV 14) и други места на 
Црното Море и Хелеспонт. 

Кога, по кој ред и со какви средства ги остварил патувањата, од тие пода-
тоци што постојат не може да се утврди. Ако се земат предвид, од една страна, сите 
места што ги посетил, а од друга страна тогашните транспортни средства, во пату-
вања минал не помалку од десет години. Доколку околу 445 г.п.н.е. во Атина веќе 
читал делови од своето дело и за тоа добил награда, може да се смета дека времето 
на неговите патувања е периодот од 455 до 445 година п.н.е. 

‘Таткото на историјата’ посебно го привлекувал Истокот. Таму запознал две 
големи култури, персиската и бабилонската, кои кај него предизвикувале нескрие-
но одушевување. Патувајќи по кралскиот друм, кој води од Ефес, преку Сарди до 
Суси, дошол блиску до Ардерика, каде што ги нашол оние Еретријци кои, заробени 
од Датис и Артефери, таму ги населил Дареј (VI 119). Бил во Бабилон и Егбатани (I 
98, каде што последниот круг од тврдината на Егбатани го споредува со кружниот 
бедем на Атина). Од сите земји Херодот најголем интерес покажува за Египет, па 
вели: ‘За Египет имам намера надолго да зборувам, бидејќи има најмногу чудни ра-
боти (во споредба со други земји) и во целата земја се наидува на нешта што, про-
сто, не можат да се опишат со зборови. Поради тоа за него ќе зборуваме повеќе’ (II 
35). Опширни информации во Египет и за Египет добивал од тамошните Хелени и 
од измешаното хеленско- египетско население, како и солидно образование све-
штеници, пренесувачи на историското предание, и тоа, најмногу од оние во Мем-
фис, потоа во Теба, Хелиопол и Саис. Патувањето во Египет може најлесно хроно-
лошки да се лоцира.Имено, Херодот прикажува дека на бојното поле кај Папремис, 
каде што Персијците биле совладани од египетскиот востаник Инар, ги споредувал 
персиските и египетските черепи и утврдил дека египетските се потврди од перси-
ските (III 12), а битката кај Папремис била во 495 г.п.н.е. Во 454 г.п.н.е. Инар бил 
фатен, но немирите во Египет продолжувале. Инаровиот приврзаник Амиртај уште 
долго истрајувал во раминините на Долен Египет (III 15). Кога Херодот бил во Еги-
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пет, сето тоа веќе било минато, а тоа покажува дека тој морал во Египет да биде ба-
рем некоја година по 449- та п.н.е. Бил во повеќе градови во Долен Египет: На-
вкратис, Бубастис, Пелусиј, Хелиопол, Мемфис, Теба; го набљудувал разлевањето 
на Нил (II 97), ја мерел височината на Кефрановата пирамида (II 127). Најјужното 
место до каде втасал бил градот Елефантина (II 29). (Бабилон...=Вавилон..., Р.И.) 

Од Египет, веројатно патувал во Либија. Таму се задржал во хеленската на-
селба Кирена (II 32 и 181), каде што прибрал податоци за соседните народи, но и за 
описот на Либија (IV 168- 199) се служи со податоци од Хекатеј. Потоа тргнал во 
Фојникија, во градот Тир, сакајќи да дознае за египетското божество Херакле (II 
44) и во Палајстина. 

Како човек кој патувал со задоволство и многу, а бил близок на политичките 
кругови на Атина кои биле на власт, Херодот зел учество во основањето на општо-
хеленската колонија Турии. Перикле, настојувајќи да го зацврсти влијанието на 
Атинскиот поморски сојуз во јужна Италија и истовремено да ги сплоти сите Хеле-
ни околу Атина, кон средината на 40- тите години на V- от век п.н.е. намислил да 
основа колонија на Атињаните и сојузниците на местото Сибарис, кој бил разурнат 
од Кротоњите. Поради активното учество во раководењењето при основањето на 
Турии Херодот бил наречен Туриец, и тоа име му се зачувало кај редици антички 
автори. Заедно со Херодот во основањето на колонијата зеле учество и филозофот 
Протагора, атинскиот политички деец Ксенократ, милетскиот архителт Хиподам. 
Кога веќе живеел во Турии, Херодот презел патувања во западниот дел на Средо-
земното Море и се задржал на Сикелија, во Сиракуси (VII 153). 

Во белешката за Херодот Суида, соопштувајќи дека востанието во Халикар-
нас завршило со успех, вели: ‘Откако се вратил во Халикарнас и го протерал тира-
нинот, заминал во Турии’. Од 545 г.п.н.е. Халикарнас бил член на Атинскиот по-
морски сојуз. Колку Херодот по својот престој на Самос живеел во својот роден 
крај, не се знае. Веројатно во времето меѓу враќањето во својата татковина и зами-
нувањето во Турии биле неговите патувања и престој во Атина, која ја сметал за 
втора татковина. Во Атина го добил најзначајните податоци за Хеленско- персиски-
те војни. Тука со сиот свој жар се приклонил кон политиката на Перикле. 

Историчарот во своето дело не го споменува Турии, но јасно зборува за ме-
стото на кое колонијата била основана. Ги спонува Сибарис (V 44, 45; VI 21), Ме-
топонт (IV 15), Кротон (приказната за Демокед-III 129- 138), Тарант (Арион- IV 99). 

Каде умрел Херодот, исто така не се знае. Се спомнуваат три места: Атина, 
Турии и Пела во Македонија.4 Наjверојатно умрел во Турии. Суида во белешката за 
Херодот вели: ‘Кога Турии било населувано од Атињаните, тој на драго срце тр-
гнал таму, а бидејќи таму умрел, погребан е на плоштадот’ “. 

Херодот бил првиот кој оставил податоци за населениата кои тогаш живееле 
„Делото на Херодот 
Она што Херодот го истражил и изложил (имено, тој на почетокот така го 

претставува своето дело ‘излагање на истражувањето’) во девет книги го поделил 
не самиот автор,туку некој од големите александријски филозофи.Таа поделба, спо-
ред бројот и имињата на Музите, излегува прилично неприродно, зашто раздвојува 
описи и настани кои, според содржината, би требало да се спојат во еден дел, а од 
друга страна, поврзува такви кои не сочинуваат органска целост. 

                                                 
4 Кралот Архелај (413- 399), во 403 година ја преселил престолнината во Пела-таму изградил палата. 
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Композиционо Херодотовата историја се дели на два дела. Во првиот дел, 
кој завршува со 27-мата глава од петтата книга дадена е историјата на Лидија во вр-
ска со походите на Кир, подробно се раскажува за Египет, кој станува објект на за-
војувачкиот поход на Кировиот син Камбис, зборува за внатрешните прилики на 
Персија во врска Дарејовото стапување на престолот. Тука се опишува и походот 
на Дареј против Скитите, при што опширно се зборува за скитската земја. Во тој 
дел се поместени и излагањата за Либијците и за Трачаните. Целиот прв дел, всу-
шност, претставува увод за она што, се чини, била главната цел на делото- Хелен-
ско- персиските војни, макар што авторот на почетокот, зборувајќи за предметот на 
својот труд, војната, односно, ‘причината поради која (Хелените и барбарите) заво-
јувале меѓу себе’, ја става на крај. Во овој дел јасно се одделуваат во голема мера 
самостојни излагања, логоси; тоа се: лидискиот, египетскиот, скитскиот, киренски-
от, либискиот и тракискиот. А сите тие, се разбира, изобилуваат со етнографски и 
географски описи. 

Вториот дел, кој излегува дека требада се смета за главен, í е посветен на 
историјата на Хеленско-персиските војни. Овој, од своја страна, се дели на три де-
ла. Првиот ги изложува настаните во врска Јонското востание (V 28 до VI 32), во 
вториот дел е опишан походот на Дареј, кој бил преземен заради наводно одмазда, 
бидејќи Хелените од копното им помогнале на востанатите Јонци (Атињаните вта-
сале со десет кораби, водејќи со себе и пет еретриски триери- V 99), а во третиот се 
зборува за Ксерксовиот поход на Хелада. Делото завршува нелогично- со опис на 
борбите кај Сест. 

Во врска со завршетокот, дали станува збор за несовршенство во однос на 
композицијата или, пак, авторот имал намера да ја продолжи историјата, не е мо-
жно со сигурност да се утврди. На претпоставката дека станува збор за продолжу-
вање í оди на рака и ветувањето дека за смртта на Епијалт ‘ќе изнесе во натамо-
шните излагања’ (VII 213), а што не го сторил. Недоследност се јавува уште еднаш- 
кога зборува за другите кралеви на Бабилон (I 184), па вели дека ќе ги спомне то-
гаш кога ќе зборува за историјата на Асирците,што исто така изостанало во трудот. 
Дали Херодот напишал и за историјата на Асирците, па во крајната редакција тој 
дел не го вклучил затоашто Асирија не станала објект на персиските освојувања (а 
Херодот по ред ги опишува оние земји кои ги освоиле Ахајменидите, почнувајќи 
од основателот на династијата Кир до походот на Ксеркс на Хелада), или повторно 
упатува на недовршување на делото, исто така е нејасно. 

Ако се зборува за двата главни дела, на кои, очигледно, може да се подели 
делото, тогаш првиот дел претставува она што античките писатели го викаат Περίο-
δος γής (Опишување на земјата), а вториот- опишување на Хеленско- персиските 
војни- идеја што ја добил за време на престојот во Атина. 

Во таа шема, само по себе доволно сложена и разгранета, која за основа ја 
има историјата во денешна смисла на зборот, потоа огромен број податоци кои í 
припаѓаат на географијата, па на етнографијата, на биологијата, иако понекогаш на-
учно не издржани, на стратегијата, која не ја познавал доволно, затоа што самиот 
не бил стратег, дури ниту воин, вклучени се многубројни екскурси, кои самиот 
автор ги вика ‘отклонувања’. Тој за нив зборува како за карактерен белег на него-
вото прикажување уште од почетокот. Благодарение на тие отклонувања неговото 
дело содржи огромно богатство на материјалот. Пред читателот се открива светот 
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на древните цивилизации на Истокот и Западот, во кој авторот проникнува со неза-
висно љубопитство, својствено за јонските Хелени, благодарение на кое Јонија да-
ла многу гении во областа на науките. Тој се обидува да го разјасни и да му даде 
смисла на сето она што се гледа или слуша. Држејќи се постојано и цврсто за гла-
вниот предмет на делото, тој раскажува и за неверојатни случки и доживувања на 
големите луѓе и владетели, а често и на малиот, обичниот човек, за обичаите на ба-
рбарите, туѓи на Хелените, за колосалните градби, чудните природни појави, за не-
видените и нечуени животни и растенија. 

Херодот не е Хелен. Уште помалку, и според потеклото и според местото на 
раѓање, е Атињанин, а сепак неговата политичка определеност, прикажана во него-
вото дело, наведува читателот да помисли дека неговата татковина е Атика. Него-
виот престој во Атина му оставил така силен впечаток, што тој безрезервно се 
определил за нејзиното политичко уредување, за демократијата, за еднаквоста на 
сите граѓани пред законот, за слободата на мислата и говорот, за еднаквите права 
на учество во државната управа, што сите овие категории ги протиставува не само 
на деспотскиот империјализам на Истокот, туку и на сите други определби и форми 
на управување во другите хеленски полиси, макар што, кога станува збор за Исток-
от и Западот, неговите пофалби за моралот, за етиката, за слободољубието апсолу-
тно се упатени на Хелените. Љубовта на Хелените спрема слободата и презирањето 
на тиранската власт Херодот прекрасно ги илустрира преку зборовите на лакедај-
монските пратеници, што тие му ги упатиле на Хидарна, заповедникот наперсиска-
та војска на азиското крајбрежје, кој во име на својот крал им нудел земји на упра-
вување доколку му се предадат на кралот. Тие, имено, му рекле: ‘Хидарне, советот 
што ти ни го даде не може да биде еднакво вреден и за нас. Ти нè советуваш, а го 
имаш доживеано само едното, додека другото не го знаеш; знаеш што значи да се 
биде роб, а слободата, дали е слатка или не, уште ја немаш искусено. А ако неа ја 
имаш доживеано, ќе нè советуваше да се бориме за неа не само со копја, туку со се-
кири’ (VII 135). Во таа смисла историчарот ги согледува негативните страни на ти-
ранијата во хеленските полиси наспроти слободата, па за победата која Атињаните 
ја постигнале откако се ослободиле од тиранијата на Пејсистратидите вели: ‘И се-
га станува јасно, не само според овој еден случај, туку општо, каква вредна придо-
бивка е слободата. Зашто Атињаните, додека биле под власта на тираните, во војна 
не биле подобри во ниеден од соседите, а кога се ослободиле од тиранската власт, 
станале први, оставајќи ги другите далеку зад себе’ (V 78). Право е да се каже дека 
тој знае некогаш да ги пофали и тираните, но само во случај ако задржале и допу-
штиле да суштествуваат претходно донесени позитивни закони. ‘Така Пејсистрат’ 
вели Херодот ‘ја зел власта и владеел со Атињаните, но не ги нарушувал посто-
јаните почести ниту ги менувал законите и, според установениот поредок, убаво и 
добро ја управувал државата’ (159). Знае тој да ја согледа и опачината на демокра-
тијата кај народот со низок степен на развој на општествената свест и политичка 
дораснатост, па преку зборовите на Мегабиѕ, кој се залага за олигархија, наспроти 
Отана, кој за персиската држава предлага власт на народот, ќе рече: ‘Та ако ние се-
га, спасувајќи се од бесот на тиранинот, бидеме принудени да го трпиме бесот на 
разузданата маса, дури тоа е најнеподносливо нешто... народот ништо не разбира. 
А и како би разбрал, кога не е ниту образован, ниту нешто убаво знае ни чесно, и 
нема ли, кога ќе се најде на власт, да навали без ум, слично на поројна река ?’ (III 
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81). Веројатно овие зборови на авторот, ставени во устата на Мегабиѕ, се однесува-
ат на Атина во време на Херодот. 

Што се однесува до неговата наклоност кон Атињаните, наспроти другите 
хеленски племиња, таа е видлива во безброј примери; и во кудењето на Лакедај-
монците поради нивното ненавремено пристигање на помош во решавачките битки 
со Персијците и во обидот во секој случај да се оправдаат Аргејците, сојузници на 
Атињанита и во негативното прикажување на противниците на Атињаните. Според 
Херодот, Атињаните се тие кои ја спасиле цела Хелада, тие и нивната надмоќ на 
морето, остроумноста и способноста на атинските заповедници, слободољубието и 
храброста на атинскиот граѓанин. Како доказ за тоа доволен е и еден цитат во врска 
со тоа дека голем број Хелени за време на Хеленско- персиските војни премину-
вале на страна на Персијците, во кои авторот нескриено ги крева Атињаните до са-
мите ѕвезди: ‘Заради тоа јас морам отворено да си го изнесам своето мислење кое 
ќе биде непријатно за повеќе луѓе. А сепак, не ќе се воздржам, зашто, барем, мене 
ми се чини, тоа е целата вистина. Ако се случело Атињаните, исплашени од опа-
сноста што се заканувала, да ја напуштат својата земја или, и да не ја напуштеле, 
туку да останале и да му се предале на Ксеркса, еве што ќе се случело на копното. 
И да го ‘облекле’ Пелопонешаните Истам со многу ‘камени хитови’, Лакедајмон-
ците, предадени од сојузниците (не затоа што така ќе сакале, туку принудени, би-
дејќи градовите ќе биле освојувани еден по еден од барбарската војска), ќе оста-
неле сами. Напуштени од сите, ќе покажеле храброст и достоинствено ќе загинеле. 
Или тоа ќе се случело или, гледајќи ги другите Хелени кај поминуваат на страна на 
Медијците, би склучиле договор со Ксеркса. И така, Хелада и во едниот и другиот 
случај ќе паднеле под персиско ропство. А и каква полза би имало од тоа Истам да 
се опкружи со ѕидови ако кралот завладее со морето, јас не можам да сфатам.Па се-
га, бидејќи се случило така како што се случило, човек нема да згреши во однос на 
вистината, ако рече дека Атињаните ја спасиле Хелада. Зашто во секој случај ќе 
претегнело тоа за што тие ќе се определеле. А бидејќи Атињаните се определиле за 
тоа Хелада да биде слободна, тие биле тие коишто ги охрабриле сите други Хелени, 
кои не поминале на страна на Медијците, па со божја помош кралот и во бегство го 
натерале. Нив и застрашувачките пророштва кои дошле од Делфи и ги доведувале 
во очајание не ги натерале да ја напуштат Хелада, туку останале во земјата и ги из-
држале нападите на непријателот’ (VII 139). 

За научната вредност на Херодотовата Историја зборува самиот факт што 
безброј научници пишувале опширни студии, во кои го коментирале, толкувале и 
оценувале делото. Често податоците што ги дава тој науката ги оспорувала, но ар-
хеолошките ископувања во Мала Азија, кои ги прошириле сознанијата за нејзината 
историја, придонесуваат Херодот правилно да се оцени и разбере, а историските 
дела кои зборуваат за древното минато на Египет, Бабилонија, Персија и Мала Ази-
ја, потоа за островите во Егејското, Јонското и Средоземното Море, како и за Хела-
да, Тракија, Македонија и областите околу Црното Море податоците ги црпат то-
кму од ова дело.(Херодот не ја посетил Бригија:Бриг=Брж=Брз=Брзјак=Брсјак,Р.И.) 

Од аспект на уметничката вредност, прифатено е стилот на Херодот да се 
нарекува новелистички. Кај него форма на новела има и историски факт, и преда-
ние, и легендата, и расказот. Главна одлика на неговиот стил се јасноста, свежина-
та, леснотијата и спокојната ширина, во која нема неочекувани пресврти, ниту же-
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стина, ниту страст. Големо влијание врз Херодот извршило усното народно творе-
штво, но бил и под влијание на јонската литературна традиција, и тоа на оној жанр, 
кој во антиката се викал ‘милетски раскази’. Со висока уметничка вредност се но-
велите за ризницата на Рампсинит (II 121), за Солон и Кројс (I 29), за Перијандар и 
неговиот син Ликофрон (III 50), за Поликрат (III 125), за Кипсел и Перијандар (V 
92), за потеклото на спартанскиот крал Демарет (VI 61), за одбирањето маж на Ага-
риста, новела, проткаена со лесен хумор (VI 126), за Ксеркс, брат му Масист и 
Артаинта (IX 108). 

Најсјаен пример, пак, на новелистичката уметност претставува новелата за 
кралот Кандавал, неговата жена и копјеносецот Гиг (I 7-13). Оваа е дотолку поинте-
ресна зашто може да се посочи најзиниот извор- лидиска народна приказна, која го 
објаснува потеклото на баснословното богатство на лидискиот крал Гиг (во таа 
смисла го спомнува и Архилох во своите јамби- За Гигес позлатениот не се грижам 
...). Херодот го напушта карактерот на приказната, и дејството го прикажува реали-
стички. И тука провејува еден хумор, својствен на приказните за глупавиот крал, 
решителната и горда жена и отпрвин збрканиот, но набргу итар (слуга) копјеносец. 
Не без извесна иронија Херодот тука се однесува кон чуството на срам на жената, 
затоа што била видена гола. Чуството несфатливо за Хелените кои голем дел од де-
нот го минуваат на вежбалишта. 

 Новелистичкиот стил Херодот не го напушта ни при излагањето на истори-
ските настани. Пример на драматизацијата се среќава во прикажувањето на подго-
товката на Ксерксовиот поход: судир на мислење- едно во прилог на походот (Мар-
дониј) и друго, против преземањето на поход (Арбатан); тука е и нерешитеноста на 
Ксеркс, но нему му доаѓа сон, пратен, се разбира, од боговите, како што, впрочем, 
кај Херодот често се случува. Не ретко кај него ќе ги сретнеме зборовите: среќа, су-
дбина (така сакало да биде), пишано е, (завидливо) божество. Авторот се одделува 
од јонската наука и зазема религиозен став. Промената на судбината, редувањето 
на среќа и несреќа, казната за некоја неправда, се јавуваат како ‘замешување на пр-
сти на некој од боговите’. Далеку е авторот од тоа историските факти да ги прика-
жува голи: кога Кир го убил Спаргаписа, неговата мајка Томирида, кралицата на 
Масагетите, луто му се заканува на убиецот, а набргу потоа беснее врз мртвиот Кир 
-драматизација достојна за трагедија. А знае Херодот да најде и поинаков тон и тоа 
го прави кога треба да прикаже крупни историски настани, кога ги набројува, на 
пример, персиските и хеленските воени заповедници со нивните беседи и рефле-
ксии. Во описите, пак, на различните земји се јавува со стил на патописец. Тоа е 
шаренило во стилот на ‘таткото на историјата’ му дава живост и топлина на делото. 
Со својата непосредност и простосрдечност авторот му се приближува на читател-
от, го освојува така што читателот нема престава дека чита историско дело, туку се 
занесува како да слуша интересна приказна. Што се однесува до јазикот, Херодот 
се јавува како претставник на јонскиот дијалект, уметнички стилизиран со додава-
ње на старојонски елементи на Хомер, но и на други поетски изрази и понекогаш 
атицизми. 

Збор-два за овој превод 
Ова е прв превод на ХЕРОДОТОВАТА ИСТОРИЈА на македонски јазик. За 

да стане ова капитално дело сопственост на културната ризница на Македонија, 
заслугата во голема мера í припаѓа и на издавачката куќа ЗУМПРЕС, зашто одго-
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ворните луѓе од таа куќа, знаејќи ја, секако, неговата вредност, самите побараа да 
се преведе. Огромно задоволство е и тоа што ниедна издавачка куќа не одбила да 
ги објави преводите или препевите на делата на античките класици. Имено, станува 
збор за разбуден интерес кај издавачите за значајните и, со текот на векови и ми-
лениуми, докажани вредности. Ова е второ дело, преведено од старохеленски јазик, 
од кое, од таа шума на податоци, може да се црпне нешто и за историјата на анти-
чка Македонија. Првото такво дело беше изборот од говорите на Демостен. Дека 
интерес за овие дела постои и кај читателската публика, покажува брзото исцрпу-
вање на некои изданија на преводите или препевите на делата на античките хелен-
ски писатели.Така, книгата која содржи три Софоклеови трагедии- Трахинки, Ајант 
и Електра, објавена само пред две години од горе спомнатата издавачка куќа...“. 

 
ИСТОРИЈА ОД ХЕРОДОТ ХАЛИКАРНАШАНИНОТ 
 
„I прва книга насловена Клејо 
Ова е излагање на она што Херодот Халикарнашанинот го истражувал. Де-

лото има за цел да не допушти со текот на времето да избледи она што луѓето, 
општо, го направиле и да не останат непознати големите и прекрасните дела, со-
здадени како од Хелените така и од барбарите, и други работи, меѓу кои и причи-
ната, поради која тие завојувале меѓу себе. 

1. Персиските зналци на историјата велат дека за раздорот меѓу Хелените и 
барбарите се виновни Фојничаните. Имено, тие, кога дошле откај таканареченото 
Еритрејско Море на бреговите на нашето море и кога ја населиле земјата на која и 
сега живеат, веднаш почнале да преземаат далечни пловидби и, довезувајќи египет-
ски, асирски и други производи за продавање, втасувале дури до Арг. Арг, пак, во 
тоа време бил најзначајното од сите места кое денес се вика Хелада...“. 

„4. До тоа време, значи, имало поединечни меѓусебни грабнувања, а што се 
однесува до она што дошло потоа, Хелените си навлекле голема вина затоа што тие 
први се кренале со војска против Азија, а не барбарите против Европа...“. 

„6. Кројс, по род Лидиец, син на Алијат, владеел со племињата што живеат 
од оваа страна на реката Халис која, течејќи од југ помеѓу Сирија и Пафлагонија 
кон север, се влева во таканареченото Евксенско Море. Тој прв Кројс прв од барба-
рите, за кои јас знам, едни од Хелените присилил да плаќаат данок, а со другите се 
спријателил. Го покорил Јонците, Ајолците и Доријците во Азија...“. 

„35. Додека бил зафатен околу свадбата на синот, во Сарди дошол некој маж 
кој бил во невола и чии раце биле окрвавени. Бил Фригиец по род, со кралско по-
текло. Кога тој дошол во Кројсовата куќа, молел да добие исчистување од грев спо-
ред обичаите на таа земја, и Кројс го исчистил. Чистењето од грев кај Лидијците е 
слично со она кај Хелените. Кројс, откако го проследил вообичаениот обред, го 
прашал од каде е и кој е, вака зборувајќи: ‘Кој си ти, човеку, кој бараш засолниште 
на моето огниште, и од кое место на Фригија доаѓаш ? Кој маж или која жена си ја 
убил ?’ Овој одговорил: ‘О кралу, на Гордиј, синот Мидов, сум син. Се викам Адре-
ст. Без сакање го убив мојот брат, па доаѓам протеран од татко ми и лишен од сè’. 
На тоа Кројс рекол: ‘Па ти си потомок од мои пријатели и си дошол кај пријатели 
кај кои, ако останеш, за ништо не ќе бидеш страден. А колку полесно ја поднесу-
ваш таа несреќа толку подобро ќе ти биде’. 
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36. Останал да живее тој во Кројсовата куќа, а во тоа исто време на Олимп 
Мисиски се појавил огромен див вепар...“. 

„54. Кога божјите пророштва биле донесени и Кројс ги слушнал, многу им 
се израдувал на претскажувањата, бидејќи бил цврсто убеден дека тој ќе го уништи 
Кировото кралство. Потоа Кројс се распрашал колкав е бројот на Делфјаните, но 
повторно испратил пратеници во Пито и го дарувал секој граѓанин со по два златни 
статери. Делфјаните му се оддолжиле на тој начин што му дале на Кројса и на Ли-
дијците првенствено во барање пророштво ослободување од даноци, почесни места 
на свеченостите и да може секој од нив, што сака, да добие граѓански права во Де-
лфи засекогаш. 

55. Откако ги дарувал Делфјаните, Кројс по трет пат побарал пророштво. 
Бидејќи се убедил во вистинитоста на пророчиштето, почнал често да се прашува. 
Барајќи пророштво, прашал дали неговото владеење ќе биде долговечно. Питија му 
одговорил вака: 

‘Некогаш, кога ќе биде на Медите владетел маска,  
тогаш, Лидиецу тенконог, бегај на каменит Хермос, 
таму да не си ! Не срами се што ќе се покажеш ’рѓа !’ 
56. На овој одговор, од сите што му дошле, Кројс најмногу му се израдувал, 

зашто се надевал дека никогаш не ќе се случи наместо човек со Медите да владее 
маска, па, според тоа, ниту тој ниту тие по него што ќе бидат никогаш не ќе пре-
станат да владеат.Потоа се погрижил да ги изнајде најмоќните Хелени за да ги при-
добие за пријатели. Истражувајќи, нашол дека Лакедајмонците и Атињаните се пр-
ед другите; првите меѓу дорските, а вторите меѓу јонските племиња. Тие биле нај-
ценети.Атињаните биле старо пелазгиско, а Лакедајмонците хеленско племе. Едни-
те никаде не излегувале, а другите биле мошне подвижни. Имено, за време на крал-
от Девкалион живееле во земјата Фтиотида, а за време на Дор, синот на Хелен, на 
просторите на Оса и под Олимп. Земјата се викала Хистиајотида. Кога од Хистиа-
јотида биле протерани од Кадмејците, се населиле околу Пинд, на земјата која се 
викала Македнон. Оттаму се преселиле во Дриопида, а од Дриопида дошле на Пе-
лопонес и се нарекле Доријци. 

57. На каков јазик зборувале Пелазгите, јас не можам точно да кажам. Ако 
треба како сведоштво да послужи говорот на оние Пелазги кои уште и сега живеат 
северно од Тирсените во Крестонија, а кои некогаш биле соседи со оние кои сега се 
викаат Доријци, а тогаш живееле во земјата што сега се вика Тесалиотида, и говор-
от на оние Пелазги кои живеат во Плакија и во Скилака на Хелеспонт, кои живееле 
заедно со Атињаните, како и говорот на жителите на многу други пелазгиски насе-
лби, чии имиња со време се измениле, ако тоа, значи, треба да биде потврда, тогаш 
Пелазгите биле луѓе кои зборувале барбарски јазик. Ако сето тоа со Пелазгите било 
така, Атичаните како пелазгиско племе, претопувајќи се во Хелени, си го заборави-
ле јазикот. Ете, Крестоњаните и Плакејците зборуваат на ист јазик, кој се разликува 
од јазикот на сите други кои живеат околу нив. Очигледно, преселувајќи се во тие 
краишта, тие си го донеле и јазикот и си го задржале како свој белег. 

58. Што се однесува, пак, до Хелените, тие зборуваат ист, неизменет јазик, 
откако настанал, како што мене, барем, ми се чини. Тие од почеток, додека не биле 
во Пелазгија, биле слаби, но откако им пристапиле најпрвин Пелазгите, а потоа и 
многу други барбарски племиња, брзо израснале во голема и силна заедница. Спро-
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тивно на тоа, пелазгиското племе, токму поради тоа што било барбарско, никогаш 
не се издигнало. 

59. Од тие два народи Кројс за атичкиот дознал дека трпи и дека е разбиен 
од Пејсистрат, син Хипократов, кој во тоа време бил тиранин на Атина.... 

60. Не поминало долго време...Кога Пејсистрат го прифатил планот и се со-
гласил со тоа, смислуваат за неговото враќање, според мене, страшна наивна рабо-
та, зашто Хелените, во споредба со барбарите, отсекогаш се одликувале како поум-
ни и поослободени од празно суверие...“.  

„93. Лидија...Со мерење се покажало дека делот што го имале направено 
јавните жени е најголем. Имено, кај Лидијците сите ќерки на обичните граѓани се 
занимаваат со продавање на телото и на тој начин си обезбедуваат средства за ми-
раз. Тоа го прават додека не се во брак, а се мажат по свој сопствен избор...“. 

„131. За Персијците...Кај Асирците, пак, Афродита се вика Милита, кај Ара-
бите Алилат, а кај Персијците Митра“. 

„133. Од сите Персијци...Затоа Персијците велат дека Хелените стануваат 
недојадени, зашто ним по ручекот не им се принесува ништо што е вредно за спо-
менување, а и ако им се изнесе, тие не престануваат да го јадат главното јадење...“. 

„135. Туѓински обичаи...од Хелените научиле да општат со мончиња...“. 
„142. Тие Јонци кои влегле во Сејонскиот сојуз, ги имале изградено насе-

лбите на места со најблагопријатна клима на светот, за коишто знам. Имено, ниту 
краиштата погоре од Јонија ниту оние подолу не се исти како таа област, а ниту на 
исток ниту на запад. Едните ги мачат студ и влага, другите жештина и суша. Јазик-
от не им е ист, туку се формирале четири наречја. Од градовите Милет е прв што 
лежи од јужната страна, а потоа се Мијунт и Приена.Тие се наоѓаат во Карија и ним 
говорот им ист. Овие, пак, се во Лидија: Ефес, Колофан, Лебед, Теос, Клаѕомени и 
Фокаја. Овие градови во однос на јазикот воопшто не се исти со претходно спо-
мнатите градови, а меѓусебно зборуваат исто. Остануваат уште три јонски града, од 
кои два се наоѓаат на островите, на Самос и на Хиос, а еден е изграден на копно, 
Еритри, Хијците и Еритрајците зборуваат исто, а Самијците се со осамено наречје. 
Тие четири наречја се со посебни обележја. 

143. Од Јонците, значи, само на Милеќаните не им се заканувала опасност, 
зашто си имале склучен сојуз, а и островјаните немале од што да се плашат, зашто 
Фојничаните уште не биле под власт на Персијците, а самите Персијци не биле по-
морци. Тие се отцепиле од другите Јонци не поради нешто друго, туку затоа што 
целиот хеленски свет тогаш стоел слабо, а далеку најслаби од племињата биле Јо-
нците и најмалку ценети. Освен Атина, ниеден друг град не бил вреден ни за спо-
менување. Другите Јонци и Атињаните се откажале од тоа име, не сакајќи да се на-
рекуваат Јонци, па дури и сега повеќето од нив покажуваат дека се срамат поради 
тоа име. А оние дванаесет града се гордееле со името и си подигнале светилиште 
на кое му дале име ‘Панјониј’. Тие донеле решение да не примаат во сојуз веќе ни-
еден јонски град. Што е за право, освен Смирњаните, другите и не побарале да би-
дат примени. 

144. Такви се и Доријците од областа која сега зафаќа пет града, значи, од 
истата онаа област која порано се викала Хексапол (Шестоградие), кои пазат да не 
биде примен во Триполскиот храм од соседните Доријци...“. 
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„199. Најсрамен закон кај Бабилонците е овој. Секоја нивна жена еднаш во 
текот на својот живот треба да си зафати место во храмот на божицата Афродита и 
таму да му се подаде на туѓинец. Многу жени, пак, бидејќи им е под нивно достои-
нство да се мешат со другите, како и оние кои се горделиви поради богатството, до-
аѓаат до храмот, но остануваат во затворени кочии, придружувани од многубројни 
послуги. Но повеќето прават вака. Голем број жени (имено, едни доаѓаат други за-
минуваат) со венчиња од врвци на главите можат да се видат изнаседнати во света-
та градина на Афродита. Помеѓу жените има прави патеки во сите насоки по кои се 
разминуваат туѓинците и бираат. Кога еднаш жена ќе седне таму, не може да си оди 
дома пред да í фрлат пари во скут некој од туѓинците и таа да му се подаде надвор 
од светилиштето. А туѓинецот, кога фрла пара, треба вака да í рече: ‘Те повикувам 
во името на божицата Милита’. Имено, Афродита Асирците ја викаат Милита. Ко-
лкава и да е парата, жената не смее да ја одбие. Тоа не би било по божја волја, за-
што таквата пара е света. Жената ќе тргне по оној кој прв ќе í фрли пара и ништо 
не му одбива. Откако, исполнувајќи ја волјата на божицата, ќе легне со туѓинецот, 
си оди во својата куќа и потоа веќе нема цена по која би прифатила такво нешто. 
Тие што се убави и привлечни си одат бргу, а грдите остануваат долго време не мо-
жејќи да го спроведат обичајот. Понекогаш тие се таму и по три и по четири годи-
ни. Во некои места и на Кипар има обичај сличен на овој“. 

II Втара книга насловена Евтерпа 
„2. Египќаните, пред да дојде на престолот Псаметих, мислеле дека тие се 

најстариот народ на светот. А кога крал станал Псаметих, посакал да утврди кој е 
тој народ којшто настанал прв, па оттогаш Египќаните сметаат дека Фригите се по-
стари од нив, но дека тие се постари од сите други...‘бекос’...“. (Бекос=пекос, Р.И.) 

„50. Впрочем, имињата на речиси сите богови во Хелада дошле од Египет. 
Дека дошле откај барбарите, открив испитувајќи. Најмногу, пак, верувам дека се 
дојдени од Египет, зашто освен на Посејдон и на Диоскурите, како што порано го 
кажав тоа, и освен на Хера, Хестија, Темида, Харитите и Нереидите, имињата на 
другите богови отсекогаш постоеле во земјата на Египќаните. Го зборувам она што 
го кажуваат самите Египќани. А имињата на оние богови за кои Египќаните велат 
дека не ги знаат, јас мислам дека Хелените ги имаат примено по име од Пелазгите, 
освен Посејдон. За тоа бог, пак, чуле од Либијците. Никогаш никаде името на По-
сејдон не се споменувало освен кај Либијците, и тие тој бог го почитуваат отсеко-
гаш. А Египќаните воопшто не почитуваат херои. 

51. Тоа, а освен тоа и нешто друго што ќе кажам, Хелените го примиле од 
Египќаните. Но да прават кипови на Хермес со исправен полов орган не научиле од 
Египќаните, туку од Пелазгите, и тоа први од сите Хелени почнале тоа даго прават 
Атињаните, а другите го прифатиле од нив. На Атињаните тогаш, кога веќе се сме-
але за Хелени, Пелазгите им се населиле во земјата, поради што и овие почнале да 
си се сметаат за Хелени. За што зборувам, знае оној што е упатен во мистериите на 
Кабејрите, што ги празнуваат Самотрачаните откако ги примиле од Пелазгите. Тие 
Пелазги, кои им станале сожители на Атињаните, порано живееле на Самотрака (и 
Самотрачаните тие мистерии ги примиле од нив). Кипови, значи, на Хермес со кре-
нат срамен дел први од сите Хелени направиле Атињаните, а тоа го научиле од Пе-
лазгите. Пелазгите си имале некоја верска приказна за тоа (тоа се објавува при вер-
ските обреди на Самотрака)“. 
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143. „Порано на историчарот Хекатеј, кој зборувал во Теба за својот род, па 
го поврзувал по таткова линија во шеснаесеттото колено со некој бог, Зевсовите 
свештеници му го направиле истото тоа што ми го направија и мене, иако јас не го 
составувам мојот редослед... 

144. Во тие колоси, значи, беа претставени такви луѓе и ми ги покажаа сите 
што, воопшто, постоеле, а ниеден немал ништо со боговите. А пред времето на тие 
луѓе, рекоа, имало богови што владееле со Египет, но тие живееле заедно со луѓето 
и еден од нив секогаш имал врховна власт. Последниот од нив кој владеел во Егип-
ет бил Хор, синот на Осирис. Него Хеленитего викаат Аполон. Тој завладеал после-
ден откако го симнал од престолот Тифона. А Осирис на јазикот на Хелените е Ди-
онис. (Балканците со Египќаните имале исто потекло, Р.И.) 

145. Кај Хелените се смета дека најмлади богови се Херакле, Дионис и Пан, 
а кај Египќаните Пан е најстаро божество и се вбројува меѓу оние осум први бого-
ви. А Херакле е од вторите, таканаречени дванаесет божества, додека Дионис е од 
третите, кои настанале од дванаесетте богови. Колку години, според Египќаните, 
имал Херакле до времето на Амасис, веќе порано кажав. За, Пан, пак, се прикажува 
дека имал и повеќе од тоа, а Дионис, макар што е најмлад од нив, и за него се смета 
дека имал петнаесет илијади години во времето на кралот Амасис. И Египтќаните 
тврдат дека тоа точно го знаат, зашто секогаш ги сметаат и постојано ги запишува-
ат годините. А всушност, Дионис, оној за кого се прикажува дека е син на Семела, 
Кадмовата ќерка, до моето време има најногу илјада и шестотини години, Херакле, 
оној на Алкмена, деветстотони, а Пан, оној на Пенелопа (Хелените прикажуваат де-
ка Пан е нејзин син и на Хермес), помалку отколку од Тројанската војна до мое 
време, најмалку осумстотини години. 

146. Од тие две преданија секој може да го уважи она на кое повеќе ќе му 
поверува. Јас, значи, си го изнесов мислењето. Ако и Дионис, синот на Семела, и 
Пан, синот на Пенелопа, биле славни и се родиле и остареле во Хелада како Хера-
кле, синот Амфитрионов, човек би можел да рече дека и тие биле како и некои дру-
ги луѓе, само што имале имиња како оние богови кои одамна се појавиле. А сега 
Хелените за Дионис прикажуваат дека веднаш, штом се родил Зевс, го зашил во 
свото бедро и го однел на Ниса, онаа што се наоѓа понатаму од Египет, во Ајтиопи-
ја. Но за Пан не можат да кажат каде се денал откако се родил. Мене, значи, ми ста-
на јасно дека имињата на тие богови кај Хелените дошле подоцна од имињата на 
другите богови, па така нивниот постанок тие го ставаат во времето во кое тие чу-
ле за нив. 

147.Ете,тоа се тие работи што Египќаните сами ги кажуваат, а што кажуваат 
другите народи за настаните во таа земја, а и Египќаните се согласуваат со нив...“. 

„151. А дванаесетте кралеви, иако се придржувале кон ова што го озакониле 
како справедливо,по некое време, кога принесувале жртви во храмот на Хефајст...“. 

„154. На Јонците и на Карците кои му помогнале да дојде на власта, Псаме-
тих им дал територии да се населат едни спроти други на брегот на Нил, а и сè 
друго што им ветил, исполнил. Ним им ги доверил и египетските деца да ги поду-
чуваат на јазикот на Хелените и од тие деца што го научиле јазикот потекнуваат се-
гашните толкувачи во Египет. Јонците и Карците долго време живееле на тие про-
стори. Тоа се местата кон морето, малку подолу од градот Бубастис, на таканаре-
чената Пелусиска утока на Нил. Во подоцнежно време оттаму нив ги кренал кралот 
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Амасис и ги населил во Мемфис за да му бидат лична гарда како обезбездување од 
Египќаните. Откако тие се населиле во Египет, Хелените се во постојана врска со 
нив, така што, почнувајќи од владеењето на Псаметиха наваму сè знам точно за 
Египет. Тие биле првите луѓе што не зборувале египетски, туку друг јазик, а се на-
селиле во Египет. А во оние места од каде што се кренале имаше дигалка за бро-
дови и урнатини од нивни населби сè до времето кога јас бев таму. Така, значи, 
Псаметих завладеал со Египет“. 

Се кажа: „го научиле јазикот потекнуваат сегашните толкувачи во Египет“. 
Бидејќи се говори само за токувачи, се говорел ист јазик со говорни разлики. 
IV четврта книга насловена Мелпомена 
„28. Целата таа земја за која станува збор е многу студена.Таму осум месеци 

во годината е таков мраз што, ако во тое време излееш вода, нема ништо да расква-
сиш, туку ќе расквасиш само ако запалиш оган. Сè замрзнува, и морето и целиот 
Кимерски Боспор. Скитите кои живеат од другата страна на каналот одат на воени 
походи по мразот и, превезувајќи се со коли, ги напаѓаат Синдите што се преку мо-
рето. Така, зимата трае осум месеци, а и во текот на другите четири месеци е сту-
дено. Тамошната зима се разликува во многу нешта од зимата во сите други краи-
шта. Таму, кога е време за дождови, речиси воопшто не врне, а лето дождот не пре-
кратува. Во време кога во другите краишта има грмежи, таму нема, а летно време 
се чести. Ако загрми зимно време, луѓето се чудат и тоа го сметаат за некој божји 
знак. И ако има земјотрес во скитската земја, било лете или зиме, и тоа го сметаат 
за божји знак.Нивните коњи лесно ја поднесуваат таа зима, а маските и магарињата 
воопшто не ја поднесуваат. Во други земји коњите, изложени на студ, измрзнуваат, 
а магарињата и маските студот го поднесуваат“. (Магариња во Арабија, РИ)  

„31. А за пердувите со кои- велат Скитите- е полн воздухот, па поради тоа 
не е можно ниту да се види понатаму земјата ниту да се минува низ нив, вакво ми-
слење имам за тоа. Погоре од земјата на Скитите постојано врне снег; лете, се ра-
збира, помалку отколку зиме. Секој, значи, што видел одблизу како паѓа густ снег, 
знае што зборувам; имено, снежинките личат на пердуви. Поради зимата, која е та-
ква, северно од таа земја просторот е ненаселен. Кога Скитите и нивните соседи ви-
каат пердуви за снежинките, мислам дека тоа е поради сличноста на снежинките со 
пердуви. На овој начин е изнесено сè што се прикажува за најоддалелените земји“. 

Скитија била недонаселена, а и денес ја нема лозата во Русија и западно од 
неа.И затоа преселбите биле од југ кон север, како ДНК оддалеченост од југ кон се-
вер. Со ова се потврдува, никогаш немало словенски народи со свои инвазии на југ. 

„37. Персијците живеат во Азија допирајќи до јужното море кое се вика 
Еритрејско, а над нив, на север, живеат Медијците, над Медијците Саспејрите, а 
над Саспејрите Колхите допирајќи до северното море,во кое се влева реката Фасис. 
Тие четири народи живеат од едното до другото море“. 

„49. Реката Марис, пак, се меша со Истар дотечувајќи откај Агатирсите. Од 
врвовите напланината Хајм се спуштаат други три големи реки кои течат кон север 
и се влеваат во него. Тоа се Атлас, Аврас и Тибисис. А низ Тракија и низ земјата на 
трачките Кробиѕи течат Атрис, Ноес и Артанес и се влеваат во Истар. Од земјата на 
Пајонците и од планината Родопи во него се влева реката Скиј сечејќи ја планината 
Хајм по средина. Откај Илирите, течејќи кон север, реката Ангар во Трибалската 
Рамнина се влева во реката Бронг, и Бронг во Истар. Така Истар ги прима овие две 
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големи реки. Од горните предели на омбричката земја е реката Карпис и една друга 
река, Алпис, па и тие, течејќи кон север, се влеваат од него. Истар тече низ цела 
Европа, а извира во земјата на Келтите кои, по Кинетите, ги населуваат најзападни-
те предели на Европа. И, протечувајќи низ цела Европа, се влева во морето откај 
страната на Скитија“. 

„110. За Савроматите се прикажува вака. Хелените се судриле во битка со 
Амазонките (Скитите Амазонките ги викаат Ојрпата; преведено на хеленски, тоа 
име значи мажоубијци, зашто скитскиот збор ‘ојор’ значи маж, а ‘папа’ убива). То-
гаш- се прикажува- Хелените, откако победиле во битката кај Термодонт, отплови-
ле, а со себе на три брода ги повеле и Амазонките, кои успеале да ги фатат живи. 
Кога се нашле на отворено море, Амазонките ги нападнале мажите и ги убиле. За 
бродови тие не знаеле ништо. Не знаеле да се служат ниту со кормило, ниту со 
едра, ниту со весла. Затоа, откако ги убиле мажите, пуштиле да ги носат брановите 
и ветровите. Така втасале кај Кремни на езерото Мајетода. Кремни, пак, се наоѓа на 
земјата на слободните Скити. Таму Амазонките тргнале по населениот крај. Штом 
наишле на првото ергеле, го ограбиле, а потоа јавајќи на коњите. Ги пленеле скит-
ските поседи. 

111. Скитите не можеле да сфатат во што е работата бидејќи не им биле по-
знати ни јазикот ни облеката, ниту пак го знаеле тоа племе. Се чуделе од каде до-
шле. Мислеле дека се млади мажи и стапиле со нив во борба. По битката Скитите 
успеале да дојдат до телата на некои убиени Амазонки и така дознале дека не се 
мажи. Тие се советувале и решиле веќе никако да не убиваат, туку да пратат кај нив 
од своите најмлади воини, приближно толку на број колку што биле и жените. Мо-
мчињата да се улогорат блиску до нивниот логор и да се однесуваат зависно од од-
несувањето на Амазонките. Ако овие напаѓаат, момчињата да не се впуштаат во бо-
рба туку да бегаат. Кога оние ќе се сопрат, момчињата пак да појдат и да бидат во 
логорот. Такво решение донеле Скитите зашто сакале да имаат деца со нив. 

112. Момчињата што биле пратени правеле како што им било заповедано. 
Амазонките, кога виделе дека тие не се дојдени со непријателски намери, ги оста-
виле без да ги задеваат.Од ден на ден логорите станувале се поблиску еден до друг. 
Ни момчињата немале ништо друго освен оружје и коњи, како и Амазонките, па де-
новите ги минувале исто како и тие, во лов и грабеж. 

113. Амазонките напладне го правеле ова: ќе се распоределе по една или по 
две подалеку една од друга и си ги вршеле природните потреби. Скитите, гледајќи 
ги нив, и тие го правеле истото. А кога некое од момчињаста í се доближило на не-
која Амазонка што била сама, таа не го одбивала, туку му допуштила да бидат бли-
ски. Не можеле да зборуваат зашто не се разбирале меѓусебно, но таа со раце му 
објаснувала следниот ден да дојде на истото место и да доведе и другар, давајќи му 
на знаење дека и тие ќе бидат две, зашто и таа ќе повела со себе друшка. Кога си 
заминало во својот логор, момчето им го раскажало тоа на другарите. Следниот ден 
воинот дошол на истото место водејќи си со себе и другар и ја нашол Амазонката. 
Таа го чекала заедно со друга Амазонка. Кога останатите момчиња дознале за тоа, и 
тие се зближиле со други Амазонки. 

114. Потоа од двата логора направиле еден и живееле заедно, а секој си ја 
зел таа жена со која бил првиот пат. Говорот на жените не можеле да го научат, а 
жените го прифатиле говорот на мажите. Кога се разбирале меѓусебно, мажите им 
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рекле на жените вака: ‘Ние имаме родители, имаме имот. Веќе не можеме да води-
ме ваков живот, туку да појдеме таму и да живееме меѓу нашите луѓе. За жени ќе ве 
имаме вас и други нема да земеме’. Жените, пак, ова им го рекле: ‘Ние не можеме 
да живееме заедно со вашите жени, зашто имаме различни обичаи од нивните. Ние 
стреламе со лак, фрламе копје, јаваме коњи, а женски работи не сме научиле. Ва-
шите жени не прават ништо од тие работи што ги споменавме, а ги извршуваат же 
нските задолженија и остануваат во колите, а не одат ниту на лов ниту каде и да е 
на друго место. Не би можеле со нив да се сложиме. Туку, ако сакате ние да ви би-
деме жени и да се покажете сосем справедливи, појдете кај родителите, добијте го 
делот од имотот што ви припаѓа, а потоа дојдете да живеете заедно, но одделно од 
вашите’. (Бидејќи јазикот не им станал мешан, Амазонките немале друг јазик, Р.И.) 

115. Момчињата ги послушале и така направиле. Откако го добиле делот од 
имотот што им припаѓал, дошле кај Амазонките, а жените им го рекле ова: ‘Нас нè 
обзема страв и срам што треба да живееме во овој крај; прво, затоа што ве оддели-
вме од вашите татковци и, второ, затоа што на вашата земја í направивме многу 
штети. Туку, бидејќи сакате да нè имате за жени, заедно вие и ние ова да го напра-
виме. Ајде да се кренеме од оваа земја, да ја  минеме реката Танаис и таму да жи-
вееме !’ 

116. Момчињата и со тоа се согласиле. Отткако го поминале Танаис, три де-
на патувале од Танаис кон исток и три дена кон север од езерото Мајетида. Кога 
втасале на она место каде што сега живеат, таму се населиле. Од тоа време савро-
матските жени си го имаат тој начин на живеење: одат на лов јавајќи на коњи, било 
заедно со мажите било без нив, одат во војни и носат иста облека како мажите. 

117. Савроматите зборуваат скитски, но уште од старо време не правилно, 
зашто Амазонките не го научиле јазикот како што треба. Што се однесува до бра-
кот, вака стојат работите: ниедна девојка не се мажи додека не убие некој непријат-
ел. Некои од нив умираат остарени а остануваат немажени затоа што не можат да 
го исполнат тоа што го бара обичајот“. 

  „145. Во тоа исто време преземен е еден друг голем воен поход, против 
Либија, под изговор, кој јас ќе го наведам откако најпрвин ќе го раскажам ова. По-
томци на Аргонавтите биле истерани од Пелазгите кои ги грабнале атинските жени 
од Браврон. Тие, истерани од Лемнос, со бродови отишле во Лакедајмон. И, кога се 
расположиле на планината Тајгет, запалиле оган. Кога Лакедајмонците го виделе 
огнот, испраќаат гласник сакајќи да разберат кои се тие луѓе и од каде се. На гла-
сникот кој ги распрашувал му рекле дека се Милијци, потомци на хероите кои пло-
веле на бродот Арго, зашто, кога Аргонавтите дошле во Лемнос, изродиле деца, па 
сега, тие се нивни потомци. Лакедајмонците, кога ја чуле приказната за потеклото 
на Минијците, повторно испратиле гласник со прашање- со каква намера дошле и 
зошто запалиле оган. Овие рекле дека, истерани од Пелазгите, дошле во земјата на 
своите предци и дека е сосем справедливо тоа да биде така. Бараат да живеат за-
едно со нив, да имаат право на почести и да им се додели земја. Лакедајмонците ре-
шиле да ги примат под сите тие услови што ги поставиле овие. За да го исполнат 
тоа барање, најмногу ги побудило учеството на Тиндаридите во пловидбата на 
Арго. Така Лакедајмонците ги примиле Минијците, им дале земја и ги распредели-
ле по општините. Овие веднаш се испожениле со Спартанки, а ќерките и сестрите 
кои ги воделе од Лемнос им ги дале на Спартајци“. 
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„172. Западно од тие Авсхиси живеат Насемонците кои се многубројно пле-
ме. Тие лете добитокот го остават на брегот на морето и заминуваат во месноста 
Авгили за да берат урми. Таму растат многу и големи палми и сите се родни. Ако 
уловат скакулци, ги сушат на сонце ги дробат, потоа ги налеваат со млеко и тоа го 
пијат. Вообичено е да имаат по многу жени, но, инаку, секој може да биде со секоја 
жена, и тоа го прават на ист начин како Масагетите; оставаат стап пред вратата и 
потоа обавуваат полов однос со жената. Кога некој Насамонец се жени за првпат, 
обичај е невестата првата ноќ да легне со секој гостин на свадбата. А секој со кого 
легнала ја дарува со дар што го донел од дома...“. 

„179. Се прикажува, пак, и една друга приказна. Јасон, откако бил направен 
бродот Арго во подножјето на Пелиј, освен хекатомба, ставил во него бронзен три-
ногарник и пловел околу Пелопонес сакајќи да појде во Делфи. Кога, пловејќи, се 
нашол кај Малеа, го зафатил северен ветер и го однел во Либија. Таму, пред да здо-
гледа копно, се нашол во плитаците на езерото Тритонида. Кога бил на мака- про-
должува приказната- не знаејќи како да излезе, се појавил Тритон и барал Јасон да 
му го даде триногарникот, велејќи дека тој ќе им го покаже излезот и ќе ги пушти 
да си одат безбедно. Јасон послушал и Тритон им покажал како да излезат од пли-
таците, а триногарникот го ставил во своето светилиште, седнал на него и им прет-
скажал на Јасон и на неговите сопатници, кажувајќи им ја целата приказна, дека 
ако некој од потомците на тие што пловеле заедно на Арго го однесе тринигар-
никот, тогаш на езерото Тритонида неизоставно ќе се основаат сто хеленски градо-
ви. Кога го слушнале тоа, Либијците го закопале троногарникот. 

180. Соседни на тие Махлии се Авсеите. Тие и Махлиите живеат околу езе-
рото Тритонци, а граница меѓу нив е реката Тритон.Махлиите пуштат коса назад на 
главата, а Авесеите напред. На празникот во чест на божицата Атена, кој се слави 
секоја година, нивните девојки се раздвојуваат во две групи и се борат меѓу себе со 
камења и со стапови. Велат дека на тој начин тие го држат обичајот на нивните 
предци, честејќи, всушност, една тамошна божица, а која ние ја нарекуваме Атена. 
Оние девојки, кои во таа борба ќе умрат од добиените повреди, ги викаат лажни де-
вици. Пред да ги пуштат во таа борба, го прават ова. Со заеднички средства секо-
гаш ја украсуваат најубавата девојка со коринтски шлем и со целосна хеленска бој-
на опрема, ја качуваат на кола и ја возат околу езерото. Како ги дотерувале девој-
ките во старо време, пред доселување на Хелените, не можам да кажам. Сепак, ми-
слам дека тоа го правеле со египетско оружје. Тврдам, пак, дека е ќерка на Посеј-
дон и дека е божица на езерото Тритонида и, кога за нешто му се налутила на татка 
си, му се предала на Зевса, а Зевс ја примил како ќерка. Така велат. Половото оп-
штење со жените им е заедничко, а и не се врзуваат во брак, туку општат како жи-
вотни. Кога некоја жена ќе роди детенце со сите нишани, третиот месец се собира-
ат мажите и, откако ќе видат на кого од нив личи детето, го сметаат за негов син“. 

Сè што во Атина било подигнато било со влијание од Месопотамија и Егип-
ет. Па на парата на Атина бил буфот, кој бил само Семирамида + в = Свемирамида. 

„181. Овие за кои досега зборував се либиски номади кои живеат на морско-
то крајбрежје. По нив, кои внатрешноста на копното, Либија е полна со ѕверови. 
Зад областа, пак, со ѕверови има ридна песочна пустина, што се протега од египет-
ската Теба па сè до Херакловите Столбови. На таа ридна пустина, приближно на се-
кои десет дена пат се среќаваат грамади сол, формирани во ридови од огромни гру-
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маци. На врвот на секој од тие солени ридови од средината избива висок млаз сла-
тка и ладна вода. Околу нив живеат луѓе. Тоа се последните населби кон пустината 
јужно од појасот во кој живеат диви ѕверови. Први на десет дена пат, тргнувајќи од 
Теба, се Амонијците, кои имаат храм посветен на Зевс Тебански. Во Теба, како што 
кажав и порано, кипот на Зевса е со овнешка глава. Амонијците имаат и друг извор. 
Неговата вода взори е млака, во времето кога има најмногу луѓе на пазар е посту-
дена, а напладне станува многу студена; во тоа време и ги полеваат градините. Кога 
денот почнува да наближува кон крајот, водата станува помалку студена, а кога ќе 
зајде сонцето, таа се постоплува. Како се приближува полноќ, водата сè повеќе се 
загрева и на полноќ врие. Помине ли средината на ноќта, како наближува зора, во-
дата постепено се лади. Тој извор се вика Сончев извор. 

182. По Амонијанците, по уште десет дена патување по ридната песочна пу-
стина, се наидува на други рид, сличен на оној на Амонијците, и повторно на извор. 
И околу него живеат луѓе. Името на тој крај е Авгили. Во тоа место доаѓаат Наса-
монците да берат урми. 

183. На други десет дена пат по Авгили- друг солен рид, и вода, и многу 
плодородни палми, како и во другите такви места. И тука се населиле луѓе, а се ви-
каат Гараманти, мошне многубројно племе. Тие врз солта нанесуваат земја и потоа 
ја засејуваат. Оттука има најкус пат до Лотофагите; до нив се втасува за триесет де-
на. Кај Гарамантите говедата пасат одејќи наназад. Не можат да одат напред биде-
јќи роговите им се забодуваат во земјата. Инаку, тие говеда во ништо друго не се 
разликуваат од другите говеда, освен во тоа и во дебелината и цврстината на кожа-
та. Тие Гараманти ги ловат Пештерските Ајтиопи со коли во кои се впрегнати че-
тири коњи. Имено, тие Ајтиопи што живеат во пештери се најбрзоногите од сите 
народи на светот за кои јас знам по прикажување. Пештерските Ајтиопи се хранат 
со змии, гуштери и други влечуги од тој вид. Јазикот не им е сличен на ниеден за-
што цивкаат како лилјаци“. (Атиопејците биле Црнци, Р.И.) 

Бидејќи преселбите биле со говедо, чии рогови не биле како на египетските, 
преселбите биле од Запад кон Исток,а со биволот од Исток кон Запад со Индијците. 
Следи никогаш немало Индо-европјани: Индијците биле темни,а Европјаните бели. 
Токму и затоа говедото кое ја влечело погребалната кола на фараоните било наше-
то говедо, бригиското,познато денес како буша.Во Египет коњот бил бригиски итн. 

„186. Така, сè до езерото Тритонида, почнувајќи од Египет, Либијците се но-
мади, кои се хранат со месо и пијат млеко. Кравјо месо, пак, воопшто не јадат од 
истата причина како Египќаните, и не одгледуваат свињи. И жените на Кирењаните 
сметаат дека е грев да се јаде кравјо месо од почит кон египетската божица Исида, 
па дури во нејзина чест држат пост и приредуваат свечености. А жените на Барча-
ните, покрај кравјо, не јадат уште и свинско месо. Тоа е, значи, така“. 

„V Патта книга насловена Терпсихора 
1. Персијците кои биле оставени од Дареј во Европа, а на чие чело бил Мега-

биѕ, најпорвин ги потчинил Перинќаните на Хелеспонт кои не сакале да му бидат 
покорни на Дареја. Со нив порано сурово постапиле Пајонците. Имено, на Пајонци-
те што живеат на Стримон некое божјо пророштво им заповедало да тргнат со вој-
ска против Перинќаните, па, ако Перинќаните, кога ќе заземат позиција спроти нив, 
ги предизвикуваат гласно извикувајќи го нивното име, да ги нападнат, а ако не ги 
викаат, да не ги напаѓаат. Пајонците навистина така постапиле. Откако Перинќани-
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те се улогориле пред својот град спроти Пајонците и кога почнале да ги предизви-
куваат, дошло до три двобоја; се судриле маж со маж, коњ со коњ и пес со пес. Ко-
га Перинќаните победиле во два двобоја, радосни, запеале пајан. Пајонците поми-
слиле дека тоа е она што го кажало пророштвото и си рекле: ‘Ако сега ни се испо-
лнува пророштво, сега треба да дејствуваме’. Тогаш Пајонците ги нападнале Пери-
нќаните што пееле пајан и извојувале сјајна победа. Мал број Перинќани останале 
живи. (Пајонци=Паеонци=Пејонци=Пеонци; пајан=пејан=пеан, Р.И.) 

2. Тоа било што порано го претрпеле од Пајонците. Во овој случај, пак, Пе-
ринќаните се покажале храбри борци за слобода и Персијците на чело со Мегабиѕ 
ги совладале само затоа што биле бројно надмоќни. Откако бил освоен Перинт, Ме-
габиѕ тргнал со војската низ Тракија и ги оставил под власта на кралот секој град и 
секое племе што живееле таму. Тоа му било заповедано од Дареј- да ја покори Тра-
кија. (Траки според трака=т рака- таа рака:Тракија како ракав опфаќа мориња, Р.И.) 

3. Народот што го сочинуваат трачките племиња е најмногуброен на светот 
по Индијците. Да имале еден владетел и да биле еднодушни, ќе биле несовладливи 
и, според мене, најмоќни од сите.Но за нив е тешко и невозможно да бидат сложни. 
Тие се навистина само поради тоа слаби. Имаат многу имиња, и тоа според областа 
во која живеат, но обичаите во сè им се исти, освен на Гетите, Травсите и на оние 
што живеат погоре од Крестонците“. 

Набројни, најмоќни и необединети биле Траките- денес важи за тн.Словени. 
„4. За тоа што прават Гетите, оние што веруваат во бесмрноста, веќе зборув-

ав. Травсите, пак, сè друго прават исто како другите Трачани, но, кога им се раѓа 
дете или кога некој умиња, прави вака. При раѓање роднините ќе изнаседнат во 
круг и го оплакуваат новороденчето бидејќи го чекаат многу несреќи во животот. 
Притоа ги редат сите човечки страдања. Спротивно на тоа, кога некој ќе умре, тие 
го погребуваат со игра и со веселба набројувајќи од какви зла се ослободил и се на-
шол во крајно блаженство. 

5. А оние племиња што живеат над Крестонците имаат вакви обичаи. Секој 
од нив има по неколку жени. Кога некој од нив ќе умре, настанува голема распра-
вија меѓу жените, па пријателите ги вложуваат сите сили за да утврдат која од нив 
мажот најмногу ја љубел. Потоа тоа што ќе биде избрана и така почестена, фалена 
е и од мажите и од жените, а нејзин најблизок ја коле на самиот гроб и ја погребу-
ваат заедно со мажот. Другите жени се страшно несреќни, зашто тоа го доживуваат 
како најголем срам. 

6. Другите Трачани имаат ваков обичај. Децата си ги продаваат во туѓина. 
Девојките не ги пазат, туку им допуштаат да им се продаваат на тие мажи на кои 
тие самите сакаат. Напротив, жените строго ги чуваат и од родителите ги купуваат 
за многу пари. Тетовирањето се смета за знак на благородност. Кој не е тетовиран, 
тој, според нив, има неблагодарно потекло. Неработењето за нив е  нешто најубаво, 
а најдолно нешто е да си земјоделец. Најважен е оној кој живее од војна и грабеж. 
Тоа се нивниите обичаи кои најмногу паѓаат в очи. 

7. Од боговите ги почитуваат единствено: Ареј, Дионис и Артемида. А ни-
вните кралеви, за разлика од другите граѓани, најмногу го почитуваат Хермес. Се 
колнат само во него и тврдат дека водат потекло токму од Хермес“. 

Дионис=дианис=дианиш=пианиш=опианиш; Опиум=опи ум; Еумен=е умен. 
Признавам само истогласно толкување: Селеук=селе ук; Глаук=гла ук=уч... 
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„8. Погребите на богатите Трачани се вакви. Телото на мртовецот останува 
изложено три дена и, откако ќе го исплачат, колат секакви жртвени животни и се 
гостат. Потоа мртовецот го погребуваат или претходно спален или, на друг начин 
подготвен, го закопуваат в земја. Откако ќе насипат могила, приредуваат разни нат-
превари на кои доделуваат мошне големи награди според видот на двобојот. Такви 
се, значи, погребите кај Трачаните. (Гостењето останало кај Македонците, Р.И.) 

9. Кои племиња живеат во земјата што лежи северно од Тракија, никој не е 
во сотојба точно да каже, туку се чини дека веќе преку Истар земјата е пуста и бес-
крајна. Сум успеал да дознам само за едно племе што живее отаде Истар. Тие се ви-
каат Сигии и носат медски облеки. Се прикажува дека нивните коњи се космати по 
целото тело и влакното им е долго околу пет прсти. Мали се и тапоноси и не можат 
да носат луѓе, но впрегнати во коли се мошне брзи. Затоа луѓето таму се возат со 
коли. Границите на овие луѓе се протегаат речиси до Енетите на Адрија. Тие за се-
бе тврдат дека се доселеници од Медија. Како можеле да дојдат од Медија, јас не 
сум во состојба да кажам, но може да е тоа точно. Имено, станува збор за долг вре-
менски период. А зборот ‘сигини’ постои кај Лигијците што живеат над Масалија; 
тие така ги викаат ситните трговци, а Кипраните така ги викаат копјата“. 

Се кажа: „се чини дека веќе преку Истар земјата е пуста и бескрајна“. 
Па во „пуста и бескрајна“ земја не можело да живеат тн.словенски племиња. 
„10. Како што кажуваат Трачаните, во пределот преку Истар живеат пчели, 

па поради нив минувањето натаму е невозможно. Мене ми се чини неверојатно тоа 
што тие зборуваат, зашто тие животинки, се чини не поднесуваат студ. Јас, спроти-
вно на тоа, мислам дека тие северни предели се ненаселени поради студот. Ете, тоа 
се прикажува за таа земја чии приморски краишта Мегабиѕ ги ставил под власт на 
Персијците“. (Јужно од Дунав е светла пчела, а север темна- Белците од југот, Р.И.) 

Се наведе: „мислам дека тие северни предели се ненаселени поради студот“. 
Па следи отпаѓа можноста, северно од реката Дунав да живееле тн.Словени. 
„11. Дареј, пак, штом го поминал Хелеспонт и втасал во Сарди, се сетил на 

услугата што му ја направил Милеќанецот Хистијај и на советот што му го дал Ми-
тилењанецот Кој. Ги повикал да дојдат во Сарди и им дал да избере што сакаат. Хи-
стијај, бидејќи веќе бил тиранин на Милет, не побарал никаква тиранска власт, ту-
ку замолил да му го даде во негово владеење местото Миркин во земјата на Едони-
те, зашто сакал таму да основа град. Тој тоа го побарал. Кој, пак, бидејќи бил оби-
чен граѓанин, а не тиранин, побарал да владее како тиранин во Митилена. Кога на 
двајцата им била исполнета желбата, тие заминале во овие места што ги избрале. 

12. Се случило Дареј да види една необична работа. Тоа го поттикнало да му 
заповеда на Мегабиѕ да ги покори Пајонците и да ги натера да се преселат од Евро-
па во Азија. Си биле некои Пајонци Пигред и Мантија кои, сакајќи да станат тира-
ни на Пајонците, по враќањето на Дареј во Азија дошле во Сарди, а со себе ја дове-
ле својата сестра која била ставита и убава. Тие издемнале можност кога Дареј се-
днал пред портите на лидискиот град за да ги чуе поплаките на граѓаните, и напра-
виле вака. Ја дотерале сестра си колку што можеле поубаво и ја пратиле да налее 
вода. Таа бардакот го носела на глава, со себе водела коњ што бил врзан за раката, 
а така одејќи, предела лен. Кога девојката, го привлекла вниманието на Дареј, за-
што тоа што таа го правела не можело да се вид ниту кај Персијците, ниту кај Ли-
дијците ниту каде и да е во Азија. Бидејќи бил вчудоневиден од тоа, пратил некои 



 24 

луѓе од својата телесна гарда со заповед да припазат што ќе прави жената со коњот. 
Тие тргнале по неа. Таа, кога втасала на реката, го напоила коњот, налеала вода во 
бардакот и по истиот пат тргнала назад, носејќи го садот со вода на глава, водејќи 
го коњот со себе, врзан за раката, а истовремено го вртела вретеното. 

13. Дареј, восхитен од тоа што го чул од своите луѓе и од она што самиот го 
видел, заповедал да му ја доведат жената нему пред очи. Кога таа била доведена, 
пристапиле и нејзините браќа, кои биле во близина за да í се најдат кога ќе при-
треба. Кога Дареј прашал од каде е девојката, момчињата рекле дека се Пајонци и 
дека таа е нивна сестра. Дареј натаму прашувал кои се тие Пајонци, каде им е зе-
мјата и по каква работа тие се дојдени во Сарди. Тие рекле дека се дојдени за да му 
се предадат нему,дека Пајонија се наоѓа на реката Стримон, а Стримон тече надале-
ку од Хелеспонт; тие, пак, биле потомци на Тевкрите, отселени од Троја. Момчи-
њата сето тоа го кажале, а кралот прашал дали сите тамошни жени се така рабо-
тливи. Пајонците ревносно одговориле дека тоа е така. Та токму поради тоа таа 
претстава и ја направиле. 

14. Потоа Дареј му пишува писмо на Мегабиѕ кога го имал оставено за запо-
ведник на војската во Тракија. Во писмото му заповедал да ги крене Пајонците од 
нивните краишта и да ги доведе кај него; и нив, и децата, и нивните жени. Веднаш 
еден коњаник со голема брзина се упатува на Хелеспонт и, откако го минал прото-
кот, му го предава писмото на Мегабиѕа. Овој, штом го прочитал, зел водачи од 
Тракија и тргнал со војската во Пајонија. 

15, Кога Пајонците разбрале дека Персијците одат на нив, ја собрале војска-
та и се упатиле на морето мислејќи дека Персијците упадот ќе го направат таму. 
Пајонците биле готови да го добијат нападот на Мегабиѕовата војска, но Персијци-
те, кога дознале дека Пајонците се собрале и го обезбедиле местото на пробивот от-
кај морето, како што биле водачите, тргнале по сувоземен пат. Незабележени од 
Пајонците, упаднале во нивните градови што биле останати без мажи. Напаѓајќи 
градови без одбрана, лесно ги освоиле. Кога Пајонците разбрале дека градовите им 
се заземени од непријателите, веднаш се распрснале; секој се упатил во својот град, 
а таму им се предале на Персијците. Така Сиропајонците, Пајоплите и другите Па-
јонци сè до езерото Прасијада биле истерани од своите предели и биле одведени во 
Азија. 

16. Оние, пак, што живееле околу планината Пангај- Доберите, Агријаните, 
Одоманите, како и оние што живеат на самото езеро Прасијада, воопшто не биле 
покорени од Мегабиѕ. А тој се обидел да ги истера и тие што живеат на езерото. 
Тие, пак, живеат вака.На средината на езерото има зацврстена платформа, која стои 
на високи колци, а откај брегот до платформата води тесен премин, всушност еден 
мост. Столбовите на кои е поставена платформата најпрвин, секако, ги поставиле 
сите луѓе заедно, но потоа се установил обичај и ги поставуваат вака: тој што се 
жени, за секоја жена, а секој си доведува по многу жени, мора да донесе три греди 
од планината што се вика Орбел и да ги постави. А таму живеат на тој начин што 
секој на платформата си им своја колиба во која живее со семејството. Колибата 
има врата, всушност капак на платформата, што води надолу кон езерото. Малите 
деца, од страв да не им се стркалаат во водата, ги врзуваат со јаже за нозете. Коњи-
те и запрежниот добиток ги хранат со риби. Риби имаа во такво изобилство што, 
откако ќе го отворат капакот и со јаже ќе спуштат празен кош во езерото, ако го по-
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држат само кратко време, го извлекуваат полн со риби. Имаат два вида риби; едни-
те се викаат папракси, а другите тилони. Оние Пајонци, значи, што биле покорени 
биле одведени во Азија. 

17. Мегабиѕ, откако ги покорил Пајонците, испраќа пратеници во Македо-
нија, седуммина Персијци кои, по него, имале најголем углед во војската. Тие биле 
пратени кај Аминта за да бараат земја и вода за кралот Дареј. Од езерото Прасијада 
има еден сосем прек пат кон Македонија. Првото нешто што е до езерото е рудник-
от од кој подоцна на Александар секојдневно му доаѓало по еден талант сребро. По 
рудникот, зачекориш ли на планината која се вика Дисорон, веќе си во Македонија. 

18. Персијците, значи, оние што биле испратени кај Аминта, кога втасале и 
се нашле пред самиот Аминта, барале за кралот Дареј земја и вода. Аминта им ве-
тил дека ќе им даде и тоа и ги поканил на гоштевање. Тој приредил раскошна гозба 
и љубезно ги примил Персијците. Кога завршило со гоштевањето, Персијците, про-
должувајќи со пијачката, го рекле ова: ‘Македонцу домаќине, кај нас, Персијците, 
ако веќе нудиме големо гоштевање, тогаш е обичај да ги доведеме на гозбата и др-
жанките и невестите. Ти сега, кога нè дочека со отворено срце и така сјајно не го-
штоваш и се согласуваш да му дадеш на кралот Дареј земја и вода, постапи според 
нашиот обичај’. На тоа Аминта им рекол: ‘Персијци, ние немаме таков обичај, туку 
мажите и жените кај нас одделно се гоштоваат. Но ако вие тоа го барате, бидејќи 
сте господари, ќе го имате и тоа’. Кога го рекол тоа, Аминта испратил да ги повика-
ат жените. Повикани, тие дошле и изнаседнале во ред, спроти Персијците. Персиј-
ците, откако ги виделе жените убави, почнале да му зборуваат на Аминта дека тоа 
што го направил воопшто не е умно. Поарно било жените воопшто и дане дошле 
отколку да се дојдени,а да седат отспротива и да им предизвикуваат болка на очите. 
Аминта бил принуден да им рече на жените да седнат до гостите. Кога жените по-
слушале. Персијците, како што биле пијани, веднаш почнале да ги фаќаат за цицки, 
а некои се обидувале и да ги бакнуваат“.(Амина=а минта=мин т а: мин=човек, Р.И.)  

Се кажа: „мажите и жените кај нас одделно се гоштоваат“. 
Како што било тогаш до денес опстоило кај Македонците. Па без Словени. 
„19. Аминта само гледал и, иако сето тоа тешко го поднесувал, не се помдр-

нувал зашто премногу се плашел од Персијците. Александар, пак, синот на Аминта, 
кој бил таму и го гледал тоа, како што бил млад и уште не му минале преку глава 
несреќи, не можел веќе никако да се воздржи, па вознемирен, му рекол на Аминта 
вака: ‘Татко, сообрази се со возраста, оди и одмори се, не мораш да останеш докрај 
на пијанката. Јас ќе останам со гостиве и ќе ги послужам со сè што треба’. Аминта 
на тоа, досетувајќи се дека Александар се готви да направи нешто непримислено, 
му вели: ‘Сине, како си распламтен, по зборовите гледам дека сакаш мене да ме тр-
гнеш настрана и да направиш нешто што не чини. Те молам, немој да ми правиш 
незгоди со овие мажи зашто ќе ме уништиш. Воздржи се и не обрнувај внимание на 
тоа што го прават. А што се однесува до моето повлекување, ќе те послушам’. 

20. Откако тоа го замолил, Аминта отишол, а Александар им рекол на Пер-
сијците: ‘Овие жени, честити гости, ви стојат на располагање, сакале со сите да ле-
гнете или со понекои од нив. Вие само дајте знак за тоа. А сега речиси ви е време за 
спиење и, како што гледам, здраво сте напиени. Овие жени, ако ви е драго, пуштете 
ги да се избањат и чекајте ги да ви се вратат избањани’. Откако тоа им го рекол, би-
дејќи Персијците се согласиле, жените излегле и тој ги испратил во женските одаи. 
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Тогаш Александар им заповедал на толку голобради момчиња колку што биле же-
ните да се облечат во женски облеки, им дал на секого по еден нож и ги повел 
внатре. Кога биле внатре, Александар им рекол на Персијците: ‘Персијци, се чини, 
нагостени се со богата гозба. Имено, сè што имавме и што можевме да најдеме, сè 
изнесовме пред вас, па и она што ни е намило од сè, нашите мајки и сестри, ви ги 
даваме на располагање за да знаете дека од нас сте почестени со секаква чест, како 
што и заслужувата, па вие на кралот, кој ве испратил, пренесете му колку убаво ве 
нагостил и со трпеза и со легло маж Хелен, хипарх на Македонија’. Тоа го рекол 
Александар и до секој маж Персиец сместил, наместо жени, по еден маж Македон-
ец. И кога Персијците се обиделе да ги фаќаат, овие ги испоубиле. 

21. Таква судбина ги снашла пратениците, а и нивните слуги. Тие биле дој-
дени со коли и со послуга и со цела опрема, и тоа голема. Сето тоа, заедно со сите 
нив, изчезнало. Потоа, не минало многу време, а Персијците покренале голема 
истрага за тие луѓе, но Александар мудро ги замолчал. Им дал и многу пари и сво-
јата сестра која се викала Гигаја.Со тоа што го дал Александар го поткупил Бубара, 
маж Персиец, кој ја водел истрагата за убиените пратеници. Така престанало да се 
зборува за смртта на тие Персијци. (Бубар=бубар=буба ар, Р.И.) 

22. А дека тие потомци на Пердика се Хелени, како што самите зборуваат, и 
јас така знам, па во понатамошното мое излагање ќе покажам дека се Хелени. 
Впрочем, и оние што ги водат напреварите на Хелените во Олимпија им го призна-
ле тоа. Имено, кога Александар сакал да се натпреварува и кога слегол таму, оние 
Хелени кои требало да се натпреваруваат во трчање не му допуштале да земе уче-
ство, велејќи дека натпреварот не е за натпреварувачи барбари, туку за Хелени. Но 
кога Александар изјавил дека е Аргеец, му било признато дека е Хелен и тој, нат-
преварувајќи се, го поделил првото место со друг тркач. 

23. Мегабиѕ, пак, водејќи ги Пајонците, втасал на Хелеспонт, а оттаму се 
префрлил на другиот брег и втасал во Сарди. Во тоа време, Милеќнецот Хистијај 
почнал да го гради градот на местото што го побарал и го добил на дар од Дареја 
како плата за зачуваниот мост. Местото, на кое името му било Миркин, се наоѓало 
кај реката Стримон. Кога Мегабуиѕ разбрал што прави Хистија, штом отишол во 
Сарди водејќи ги со себе Пајонците, му рекол на Дареја; ‘Кралу. Каква работа си 
направил ? Си му дал на опасен и умен маж, Хелен, да основа град во Тракија, каде 
што има и шуми- изобилство материјал за градење на бродови, многу Хелени и 
многу барбари кои, ако си најдат водач, ќе го прават и дење и ноќе тоа што тој ќе 
им заповеда. Туку ти тој човел сопри го во таа работа за да не ти се случи да бидеш 
притиснат со војна во својата земја. Кратко повикај го да дојде кај тебе и спречи го. 
А кога ќе ти падне в раце,направи тој човек веќе никогаш да не стаса кај Хелените’. 

24. Со тие зборови Мегабиѕ, бидејќи јасно предвидувал што ќе се случи во 
иднина, лесно го убедил Дареја. Потоа Дареј испратил гласник во Маркин и му за-
поведал вака да каже: ‘Јас размислувам и заклучив дека и мене лично и на мојата 
држава никој не ми е понаклонет од тебе и во тоа ме убедија не само твоите зборо-
ви, туку и твоите дела. Сега имам на ум да направам големи работи, па затоа неизо-
ставно дојди кај мене за да ти го доверам тоа’. Бидејќи Хистијај поверувал...“. 

Па „Местото, на кое името му било Миркин,се наоѓало кај реката Стримон“. 
Миркин било тн.словенско: Миркин=мирк (Мирко) ин (ин); Ирена=Мирена. 
Сите женски имиња и презимиња на тн.Византијки завршувале на а- женско. 
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„49. Аристагора, значи, тиранинот на Милет, во Спарта дошол тогаш кога 
власта ја имал Клеоман. Дошол на разговор со него, како што кажуваат Лакедајмо-
нците, носејќи со себе бронзена плоча на која бил врежан опис на целата земја, и 
целото море и сите реки. Кога Клеоман го примил, Аристагора вака му рекол: 
‘Клеомене, немој да се чудиш што сум побрзал да дојдам овде.Работите стојат вака. 
Јонските синови се робови место да бидат слободни луѓе, што е најголем срам и 
мака не само за нас туку и за вас другите, кои сте на чело на Хелада. Затоа сега ве 
колнам во боговите хеленски, ослободете ги Јонците од робство, зашто се мажи со 
иста крв како вашата. Тоа вие лесно ќе го постигнете, зашто барбарите не се воин-
ствени, а вие во воените работи сте довтасале врвна доблест. Нивната битка е ова- 
лак и кратко копје. Во бој одат облечени во бечви и со чалми на главата. Толку е 
лесно да се совладаат. И богатство има на она копно на кое тие живеат; толку колку 
што нема на сите други земји заедно, почнувајќи од злато, сребро и бронза, па ша-
рени облеки, товарен добиток, робови. Што ќе ви посака душа, сè можете да имате. 
Живеат, пак, едни до други како што ќе ги набројам. Овие до Јонците се Лидијците, 
кои живеат на плодна земја и најбогата со сребро’. А зборувал покажувајќи го сето 
тоа на картата на земјата, што ја носел издлабено на плоча. ‘Овие до Лидијците’ ре-
кол Аристагора зборувајќи понатму ‘се Фриги, овие на исток, кои се најбогати со 
добиток и со најплодна земја од сите што ги знам јас. До Фригите се Кападоките, 
кои ние ги викаме Сиријци, а ним им се соседи Киличаните кои живеат на земјата 
што се протега до ова море, на кое се наоѓа островот Кипар, и тие на кралот секоја 
година му плаќаат данок петстотини таланти.До Киличаните, пак, се, еве, овие Аре-
нијци, кои се исто така богати со добиток. До земјата на Аренијците е земјата на 
Матиенците. А веднаш до нив е оваа земја, која се вика Кисија, во која на оваа река 
Хоасп е расположен градот Суси, каде што големиот крал има свое седиште и таму 
е и ризницата на неговото благо. Да го заземете тој град, ќе можете со богатство да 
се токмите со Зевса. Вреди ли вие да влегувате во битки за неговата земја, и тоа не 
толку плодна, и за безначајни граници со Месењаните кои ви се рамни по сила, а со 
Аргејците, кои немаат ни злато ни сребро, работи кои кај некого будат желба за бо-
рба дури до гибел ? Кога постои можност лесно да се завладее со цела Азија, зашто 
да се зафаќате за нешто друго ?’ Тоа го рекол Арисагора, а Клеомен вака одгово-
рил: ‘Пријателе од Милет, ќе ти одговорам за три дена’. 

50. Тогаш до тоа втасале. А кога дошол договорениот ден за одговор и кога, 
како што се имале договорено, се состанале, Клеомен го прашал Аристагора колку 
дена пат има од морето на Јонците каде што  кралот...“. 

„52. А што се однесува до тој пат, работите стојат вака. По целата должина 
на патот има кралски анови и прекрасни конаци, а патот во целата должина минува 
низ населени и безбедни краишта. На патот низ Лидија и Фригија има дваесет ко-
наци, а должината на патот изнесува дваесет и четири и пол парасанги. Од Фригија 
веднаш почнува реката Халис, на која има порта низ која мора да се мине; всушно-
ст, така се поминува преку реката. Таму има и стражарница со јака стража. Се по-
мине ли тука, човек е веднаш во Кападокија. На патот низ неа до границата со Ки-
ликија, кој изнесува сто и четири парасанги, има дваесет и осум конаци...“. 

„58. Тие Фојничани што дошле со Кадмо, меѓу кои биле и Гефираите, насе-
лувајќи се на таа земја, донесле и многу други знаења и умеења кај Хелените, меѓу 
кои и писменоста која порано, како што јас мислам, кај Хелените ја немало. Во 



 28 

почетокот Кадмејците се служеле со она писмо со кое се служеле сите Фојничани. 
Но со тек на времето, со менувањето на јазикот се менувал и обликот на буквите. 
Во тоа време во најголем број краиште околу нив од хеленските племиња живееле 
Јонците кои, откако ги презеле буквите од Фојничаните, се служеле со нив измену-
вајќи им го незначително обликот. Служејќи се со нив, ги нарекле, како што е пра-
во, бидејќи во Хелада биле донесени од Фојничаните, фојнички. Јонците уште од 
старо време книгите ги викаат кожи зашто, поради скапотијата на папирусот, пи-
шувале на штавени козји и овчи кожи. Многу од барбарите уште и сега пишуваат 
на такви кожи. 

59. Јас лично сум видел кадмејски букви во храмот на Аполон Изменски во 
Теба во Бојотија, врежани на некои триногарници, и тие се главно слични на јон-
ските. На еден триногарник има натпис: 

‘Подарок од Амфитрíон сум, од Телебојците пленет’. 
Тоа би можело да биде од времето на Лај, син на Лабдак, внук на Полидор, 

правнук на Кадмо. 
60. На друг триногарник во хексаметри се кажува: 
‘Борачот Скај на Апóлон далнострелец искажал почит, 
прекрасен спомен за победа сјајна јас овде ќе бидам’. 
Скај би можел да биде синот Хипокоонтов. Ако дарителот е тој, а не друг со 

име како синот Хипокоонтов, тогаш тој е од времето на Ојдин, синот на Лај. 
61. Третиот триниогарник, и тој во хексаметри, вели: 
‘Сам Лаодáмант го стави триногарников, крал дури беше; 
прекрасен дар нека стои на сјајниот стрелец Апóлон’. 
За време на владеењето на Лаодамант, синот на Етеокле, Кадмејците, проте-

рани од Аргејците, се свртеле кон Енхелејците. Гефираите, вистина, тогаш биле 
оставени, но подоцна, протерани од Бојотија, преминале во Атина. Имаат основано 
и светилишта во Атина, кои немаат ништо заедничко со другите атински светили-
шта, туку сосем се разликуваат; меѓу нив се и светилиштето и мистериите на Де-
метра Ахајска. 

62. Што се однесува до сонот на Хипарха и до потеклото на Гефирите од 
кои биле убијците на Хипарх, тоа го раскажав. Сега треба да се вратам на она што 
го загатнав на почетокот на оваа приказна- како Атињаните се ослободиле од тира-
ните. За време на владеењето на тиранинот Хипија, кој бил гневен на Атињаните 
поради смртта на Хипарх, Алкмајонидите, кои биле атински род, протерани од Пеј-
систрадитидите, заедно со другите изгнаници од Атина се обидувале насила да се 
вратат во татковината, но не само што не успеале, туку претрпеле тежок пораз. Во 
понатамошните обиди да се вратат и да ја ослободат Атина Алкмајонидите се утвр-
диле во Лејпсидриј над Пајонската општина и таму, преземајќи сè што би придо-
несло за падот на Пејсистратидите, се погодиле со Амфиктионците да го изградат 
храмот во Делфи, кој сега постои, а тогаш уште го немало. Бидејќи стоеле добро со 
средства и биле угледни луѓе уште од старо време, храмот што го изградиле изле-
гол поубав од она што било замислено. Меѓу другото, иако според договорот тре-
бало да се гради со варовник, тие предната страна на храмот ја направиле од парски 
мермер“. 

„93. Тоа го кажал Сосикле, пратеникот од Коринт. Хипија, пак, колнејќи се 
во истите богови во кои и Сосокле, му рекол дека Коринќаните најмногу од сите 
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други ќе ги посакаат Пејсистратидите кога ќе им дојдат пишаните денови во кои 
треба да трпат од Атињаните. Хипија го рекол тоа затоа што најточно од сите ги 
знаел пророштвата. Другите сојузници сè дотогаш молчеле, но кога го чуле слобо-
доумниот говор на Сосикле, на секој од нив му се одврзал јазикот и се определил за 
она што го мислел Коринќанецот, па ги преколнувале Лакедајмонците да не прават 
преврати во полисите на Хелада. Така тоа било спречено. 

94. Кога Хипија заминал оттаму, Македонецот Аминта му го нудел Антему-
нт, Тесалците му го давале Јолк, но тој не го прифатил ниту едното ниту другото, 
туку се повлекол назад во Сигеј, кој Пејсистрат го имал одземено од Митилења-
ните со оружје. За тиранин на заземениот Сигеј Пејсистрат го имал поставено свој-
от вонбрачен син Хегесистрат, роден од жена Аргејка. Тоа што Хегесистрат го до-
бил од Пејсистрат не го поседувал без борба. Имено, во текот на долго време, нава-
лувајќи и откај градот Ахилеј и откај Сигеј, војувале Митилењаните и Атињаните, 
едните барајќи си ја назад земјата, а Атињаните, не попуштајќи и докажувајќи дека 
Ајолците во никој случај немаат поголемо право на илиската земја отколку Хеле-
ните, кои му помогнале на Менелаја да се одмазди за грабнувањето на Елена“. 

Стои Пејсистрат=пејси страт и Хегесистрат=хегеси стра- пејси страт=с трат.  
Истогласно и: в + Атина = Ватина;  н + Атина = Натина; т + Атина = Татина. 
„95. Додека траела таа војна, за време на битките се случиле и секакви други 

работи, меѓу кои е и случајот со поетот Алкај. По една битка во која победиле Ати-
њаните, Алкај се спасил со бегство, но неговото оружје, што паднало во рацете на 
Атињаните, било обесено во храмот на божицата Атена во Сигеј.Тоа Алкај го испе-
ал во една своја песна, што ја испратил во Митилена, соопштувајќи му ја својата 
несреќа на својот пријател Меланип. Митиењаните и Атињаните ги измирил Пери-
јандар, синот на Кипсел. Тие му се обратиле нему избирајќи го за судија, а ги из-
мирил така што и на едните и на другите им било дадено да го управуваат она што 
го поседуваат. На тој начин Сигеј се нашол под власта на Атињаните. 

96. Хипија, пак, кога од Лакедајмон дошол во Азија, покренал сè за да ги на-
клевети Атињаните кај Артеферна и сè употребил за да ја стави Атина под своја 
власт и под власта на Дареј. Хипија, значи, го правел тоа, а Атињаните, кога раз-
брале за тоа, испраќаат во Сарди гласници, не сакајќи да ги остават Персијците да 
им веруваат на побегани Атињани. А Артасферн порачал: ако им е мил животот, 
нека го примат назад Хипија. Атињаните не ја прифатиле уцената. Не прифаќајќи 
го тој услов, решиле да истапат како отворени непријатели на Персијците. 

97. Токму во тоа време, кога биле со таков став и кога Персијците биле во 
непријателски односи, истеран од Спарта, во Атина втасал Милеќанецот Аростаго-
ра. Имено, по Спарта, Атина била најмоќниот град. Тој излегол пред народното со-
брание и го кажал истото она што го кажал и во Спарта. Зборувал за богатствата на 
Азија и за персиските воени состојби;дека не знаат да се борат ни со штит ни со ко-
пје и дека било лесно да се совладаат. Тоа го зборувал, а додал и тоа уште и тоа де-
ка Милет е атинска населба и дека е природно Атињаните, како голема сила, да го 
заштитуваат. Немало ништо што не им ветил, бидејќи бил на голема мака. Најпосле 
ги наговорал. Се чини дека е полесно да се убедат многумина отколку еден човек. 
Ако не му успеало да го убеди Клеомена, еден единствен Лакедајминец, тоа му по-
шло од рака кај триесет илјади Атињани. Убедени со неговото ветување, изгласале 
да им испратат на Јонците на помош дваесет брода. За воен заповедник бил пред-
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ложен Мелантиј, најугледниот маж во секој однос. Тие бродови станеле почеток на 
несреќите и на Хелените и на барбарите. 

98. Аристагора, кога отпловил и втасал во Милет, донел едно решение од 
кое Јонците немало да видат никаква полза. А тој не го ни правел тоа со таква ми-
сла, туку само за да го дразни Дареја. Имено, испратил во Фригија свој човек кај 
Пајонците. Тоа биле оние Пајонци кои Мегабиѕ ги заробил и ги преселил откај ре-
ката Стримон и кои потоа живееле во Фригија, во место и населба определени за 
нив. Кога гласникот дошол кај Пајонците, вака им рекол: ‘Пајонци, ме испрати 
Аристагора, тиранинот на Милет, за да ви понудам спас доколку сте готови да се 
слушате. Имено, сега цела Јонија се крена против кралот, и вам ви се укажува мо-
жност да се спасите и да се вратите во вашата земја. Сами треба да смислите како 
ќе втасате до морето, а потоа сè друго е наша грижа. Кога го слушнале тоа, Па-
јонците се израдувале и, земајќи си ги жените и децата, избегале на морето. Имало, 
вистина, и такви што се исплашиле и останале таму. Пајонците излегле на море, а 
оттаму се префрлиле на Хиос. Кога веќе биле на Хиос, дошол голем одред перси-
ски коњаници кои се вдале по Пајонците. Бидејќи не успеале да ги фатат, Персиј-
ците на Пајониците на Хиос им порачале да се вратат назад. Пајонците не се поко-
риле на заповед, туку Хијците ги префрлиле од Хиос на Лезбос, а Лезбјаните ги 
превезле во Дориск. Оттаму пешки втасале во Пајонија“. 

VI шеста книга насловена Ерато 
„9. Барбарите имале шестотини бродови. Кога и персиските бродови дошле 

пред Милет и кога таму била и целата нивна сувоземна војска, персиските вој-
сководци, откако разбрале колкав е бројот на јонските бродови, се исплашиле да не 
бидат во состојба да излезат на крај со нив...“. 

„33. Кога ја напуштала Јонија, персиската флота освоила сè што било на 
левата страна во правец кон Хелеспонт. Градовите што лежат на десната страна ве-
ќе биле освоени од Персијците откај копното. На европската страна на Хелеспонт 
се овие места: Херсонес со голем број градови, на Перинт, на утврдени места во 
Тракија, па Селибрија и Биѕантиј. Жителите на Биѕантиј и на Калхедонија, која ле-
жи на спротивниот брег, не ни дочекале да дојдат Фојничаните, туку ги напуштиле 
своите градови и се упатиле понавнатре на Евксенско Море и таму го основале гра-
дот Месамбрија. А Фојничаните, откако ги запалиле овие места, се свртеле кон 
Проконес и Артака. Кога и нив ги запалиле и ги оставиле да изгорат, повторно 
отпловиле на Херсонес за да ги разурнат преостанатите градови кои, кога порано 
ги освоиле, не ги уништиле. На Коѕик воопшто не отпловиле. Имено, Киѕичаните 
самите се ставиле под власта на кралот уште пред да нападне фојничката флота. 
Тие склучиле договор со Ојбар, синот Мегабаѕов, кој бил хипарх на Даскилеј. Фој-
ничаните ставиле рака на сите други градови на Херсонес освен на Кардија. 

34. Сè дотогаш со тие градови владеел Милтијад, син на Кимон Стесагоров, 
а порано со власт над нив се здобил Милтијад, син на Кипсел, на оној начин. Тој 
Херсонес го држеле Долонките, трачко племе...“. (Долонк=долон к: в-н-т, Р.И.) 

 „43. Кога дошла пролет и кога другите воени заповедници биле отпуштени 
од кралот, Мардониј, син на Гобија, се спуштил на море водејќи со себе мошне 
голема пешадиска војска, а и голема морнарица. Тој бил млад и штотуку оженет со 
ќерката на кралот Дареј Артоѕостра. Кога со таа војска Мардониј се нашол во Ки-
ликија, се качил на брод и заедно со другите бродови отпловил, а пешадијата други 
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водачи ја повеле на Хелеспонт. Пловејќи покрај азискиот брег, Мардониј втасал во 
Јонија. Тука ќе кажам една работа, која ќе биде многу чудна за оние Хелени што не 
сакаат да веруваат дека Отан си го изнел своето мислење пред седутемина Персиј-
ци дека во Персија власта треба да му се предаде на народот. Имено, Мардониј, от-
како ги остранил од власта сите јонски тирани, во градовите воспоставил демократ-
ско уредување. Откако го направил тоа, со брзање се упатил на Хелеспонт. Таму се 
собрала голема поморска сила, а и многубројна пешадиска војска. Тие со бродови 
го минале Хелеспонт, а потоа тргнале низ Европа, а патувале кон Еретрија и Атина. 

44. Овие градови им биле само изговор за походот, додека на ум им било 
друго; да потчинат колку што е можно повеќе хеленски градови. Од една страна, 
тие со морнарицата го покориле Тасос чии жители не мрднале ни со прст во своја 
одбрана, а од друга страна, со пешадијата, покрај другите поробени земји, ја пот-
чиниле и Македонија Имено, сите народи источно од Македонија веќе биле под 
власт. Од Тасос Персијците се префрлиле на спротовниот брег и, пловејќи покрај 
брегот, втасале сè до Акант, а од Акант тргнале да го обиколат Атос. Додека плове-
ле околу Атос, се кренал силен северен ветер, што ја оневозможил пловидбата и на 
голем број од бродовите им нанел тешка штета фрлајќи ги на бреговите на Атос. Се 
прикажува дека таму им пропаднале околу триста брода и загинале над дваесет 
илјади луѓе. Бидјќи морето кај Атос е преполно морски ѕверови, едни од луѓето би-
ле проголтани од нив, други гинеле затоа што брановите ги фрлале на карпите, не-
кои се удавиле не знаејќи да пливаат, а некои умреле од студ. Ете, тоа било со 
персиската морнарица. 

45. На Мардониј, пак, и на неговиот пешадиски логор, кој се наоѓал во Ма-
кедонија, нападнале Бригите, трачко племе. Многу Персијци Бригите убиле, а са-
миот Мардониј го раниле. Сепак, и тие не го одбегнале персиското ропство. Имено, 
Мардониј не се повлекувал од тие краишта додека не ги покорил и нив. А откако ги 
поробил, ја повел војската назад затоа што и пешадијата лошо му поминала со Бри-
гите и морнарицата тешко настрадала околу Атос. По тој неуспешен и срамен по-
ход војската била повлечена во Азија“.  

„58. Тоа на кралевите им се дава од заедницата на Спартанците додека се 
живи, а кога ќе умрат, им се искажуваат вакви почести. По целата лаконска земја 
јаваат коњаници и објавуваат што се случило, а низ градот жените одат таму- ваму 
и удираат во котли. Штом ќе се види и чуе такво нешто, од секоја куќа по два чле-
на, еден маж и една жена, слободни луѓе, мораат да облечат црно во знак на жало-
ст. Тие што нема да го направат тоа ги чека смртна казна. Обичаите во случај на 
смрт на кралевите кај Лакедајмонците се исти како кај барбарите на Азија. Имено, 
повеќето барбарски племиња имаат исти обичаи во случај на смрт на кралевите. 
Кога ќе умре лакедајмонскиот крал, во бројот на оние што мораат неизоставно да 
бидат на погребот, покрај Спартијати, се и периојки од целата лакедајмонска земја. 
Кога, значи, ќе се соберат наедно место повеќе илјади луѓе, што периојки, што хеј-
лоти и самите Спартанци, заедно со жените, жестоко се удираат по глава и силно 
лелакаат, при што тажачките секогаш кажуваат дека токму тој крал, кој тогаш 
умрел, бил најдобриот од сите кралеви. Ако кралот загинал во војна,тогаш прават 
негова слика и ја изнесуваат на богато прострен одар. По погребот во тек на десет 
дена не се собираат на плоштадот ниту се одржуваат седници на изборните тела. 
Тоа се денови на народна жалост“. 
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До денес македонските жени за мртовецот жалат како што овде се наведува. 
„74. Потоа Клеомена, бидејќи се послужил со сплетки против Демарета, го 

обзел страв од Лакедајмонците, па побегнал во Тесалија. Оттаму, пак, отишол во 
Аркадија и направил метеж кревајќи ги Аркадите против Спарта. Тој ги принудил 
Аркадците да му се заколнат дека ќе го следат каде и да ги поведе. Имал желба да 
ги одведе аркадските првенци кај градот Нонакрида и таму да му се заколнат во во-
дите на Стикс. Аркадите прикажуваат дека кај тој град извира Стикс. Тоа изгледа 
вака. Од карпа излегува нешто малку вода и таа капе во една влабвнатина што е оп-
кружена како со некоја ограда од трње, А Нонакрида, кај која се наоѓа тој извор, е 
аркадски град блиску до Фенеј“. 

Отров стикс=с тик с: поттик;стиг=стих=стив-поттик, стигна, со тихо, стивна. 
„137. А Лемнос Милтијад, синот Кимонов, го освоил на овој начин. Атиња-

ните ги протерале Пелазгите од Атика. Дали постапиле справедливо или несправе-
дливо, јас не можам да кажам; го кажувам она што се прикажува. Хекатеј, на при-
мер, син на Хегесандар, зборувајќи за тоа во својата историја, вели дека Атињаните 
постапиле неспрведливо. Зашто, кога ја виделе земјата што се наоѓала во подножје-
то на Химет, а која тие им ја дале на Пелазгите за да се населат на неа како плата за 
тоа што некогаш им го изградиле бедемот околу акрополата, кога, значи, Атиња-
ните ја виделе таа земја убаво обработена, а порано била за никаде и не вредела ни-
што, ги обзела завист и сакале повторнода биде нивна. Така Атињаните без никаква 
друга причина ги истерале Пелазгите. Атињаните, пак, тврдат дека со право ги 
истерале. Зашто, Пелазгите, живеејќи во подножјето на Химет, се кревале оттаму и 
правеле вакви пакости. Ќерките на Атињаните секогаш оделе по вода на Енеакрун, 
зашто во тоа време ниту тие ниту другите Хелени немале робови. Кога девојките ќе 
дојделе, Пелазгите, просто од бес, а и за да ги понижат, вршеле насилство над нив. 
И не им било доволно што го правеле тоа, туку на крајот почнале да се подготвува-
ат да се кренат против Атињаните и тогаш биле фатени на дело. А колку самите би-
ле подоблесни од нив, покажале со тоа што не посакале да ги уништат, иако имале 
право на тоа зашто ги фатиле како прават заговор против нив, туку само им запове-
дале да се иселат од земјата. Така, истераните Пелазги се населиле на други места, 
од кои едно бил и Лемнос. Она го кажал, значи, Хекатеј, а ова го кажуваат Атиња-
ните. 

138. И тогаш, кога Пелазгите живееле на Лемнос, сакајќи да им се одмаздат 
на Атињаните, а знаејќи ги добро нивните празници, се снабдиле со бродови со по 
педесет весла и им направиле стапица на атинските жени кога тие во Браврон го 
прославувале празникот на Артемида. Откако многу од жените грабнале оттаму, 
отпловиле заедно со нив. Одведувајќи ги на Лемнос, си ги имале како држанки. Ко-
га тие жени изнародиле многу деца, синовите си ги учеле да зборуваат на атички ја-
зик и ги упатувале во обичаите на Атињаните. Тие момчиња не сакале да се мешаат 
со синовите на пелашките жени и, ако некое од нив било удрено од некое од оние 
другите, сите ќе му дојдеа на помош и едно со друго се бранеле. Тие момчиња сме-
тале дека е право да им заповедаат на другите, на синовите на Пелазгијките, и биле 
многу посилни од нив. Кога го забележале тоа, Пелазгите свикале совет. Додека се 
советувале им дошла страшна мисла, па се прашувале: ако атинските момчиња се 
помагаат против децата на законитите и уште на таа вораст се обидуваат да владеат 
со нив, што ли ќе прават кога ќе бидат мажи ? Тогаш решиле да ги убијат своите 
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синови што им ги родиле атичките жени. Тоа го направиле, а заедно со децата ги 
убиле и мајките. Поради тој чин и поради оној пред тоа, кога жените си ги убиле 
своите мажи заедно со Тоанта, во Хелада станало вообичаено сите грозни злосто-
рства да се викаат лемински“. 

Пелазги како варвари биле сточари и земјоделци, а Хелените морски пирати.  
„139. Откако Пелазгите ги убиле своите синови и жените, веќе ниту земјата 

им носела плод, ниту жените им раѓале, ниту добитокот се множел како пред тоа. 
Мачени од глад и бездетство, испратиле пратеници во Делфи за да прашаат на кој 
начин да се ослободат од таа беда што ги снашла. Питија им заповедал да поднесат 
да бидат казнети од Атињаните така како што ќе пресудат самите Атињани. И ви-
стина, Пелазгите отишле во Атина и изјавиле дека се готови да им дадат задово-
лување за секоја неправда што им ја направиле. Атињаните во пританејот послале 
најубаво легло, поставиле трпеза полна со најубаво јадење и побарале Пелазгите да 
им ја предадат земјата во таква состојба како што тие си ја дотерале. Пелазгите, 
прифаќајќи го разговорот, рекле: ‘Ќе ви ја предадеме тогаш, кога ваш кораб при се-
верен ветер ќе втаса од вашата во нашата земја’. Тоа го рекле знаејќи дека такво не-
што е невозможно, зашто Атика лежи далеку на југ од Лемнос. 

140. Ете, тоа било тогаш. А многу години подоцна, кога Херсонес на Хеле-
спонт паднал под власта на Атињаните, Милтијад, синот Кимонов, во времето кога 
дуваат северни ветрови со брод го поминал патот од Елајунт на Херсонес до Ле-
мнос и на Пелазгите им рекол, потсетувајќи ги на пророштвото за кое тие мислеле 
дека никогаш нема да се исполни, да го напуштат островот. Хефастиејците се по-
кориле, а Миринајците не сакале да се согласат со тоа дека Херсонес е исто што и 
Атика. Тогаш Атињаните ги опсадиле Миринајците и опсадата траела сè додека 
овие не се предале. Така Атињаните под водство на Милтијад го освоиле Лемнос“. 

VII седма книга насловена Полихимнија 
„5. Ксеркс...Европа е прекрасна земја, дека во неа има секакви овошни дрвја, 

дека е најплодородна. Од смртните единствениот достоен да ја има неа е персиски-
от крал. 

6. Тој тоа зборувал затоа што бил желен за преврати, а и затоа што сакал да 
стане хипарх на Хелада... 

7. Отлако така Ксеркс бил убеден да завојува против Хелада... 
8. Бидејќи Ксеркс по покорувањето на Египет мислел да ја поведе војската 

против Атина... 
а) Кога тие се собрале, Ксеркс им рекол: ‘Мажи Персијци... 
б) Вие видовте дека и Дареј сакаше да завојува против тие мажи... 
в) Поради тоа јас се готвам да завојувам против нив... 
г) А вие би ми причиниле задоволство ако направите вака... 
9) По Ксеркс збор зел Мардониј и рекол: ... 
а) Колкава војска можат тие да соберат ? Каквка сума пари ? Не ја знаеме ли 

нивната борба, не знаеме ли дека нивната војска е слаба ? Немаме ли нивни синови 
што сме ги покориле и кои живеат во нашата земја ? Се викаат Јонци, Ајолци и До-
рци. Јас веќе лично сум имал работа со тие мажи кога ги гонев по заповед на татко 
ти. Ги гонев до Македонија и малку недостигаше да втасам до самата Атина, а ни-
кој не излезе против мене да се бори“. 

Се говори за „Јонци, Ајолци и Дорци“, чиј јазик бил пелазгиски. 
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„б) Згора на тоа, како што дознавам, Хелените имаат обичај безразумно да 
водат војни од тврдоглавост и глупост. Кога ќе објават војна меѓу себе, ќе најдат 
некое најубаво и најрано место, и доаѓаат таму, се борат така што и оние што по-
бедуваат завршуваат со големи загуби. За оние, пак, што се поразени не треба вооп-
што ни да зборувам зошто бидуваат сосем уништени. Како што зборуваат на ист 
јазик, тие би требало несогласувањата да си ги решаваат со гласници и пратеници и 
со сè друго повеќе отколку со борба. А ако е веќе неизбежно да војуваат меѓусебно, 
би требало и едните и другите да изнаоѓаат најнепристапни места и оттаму да пре-
земаат дејства. Токму поради тоа што Хелените се толку неразумни во тој однос, 
никому не му падна на ум да војува против мене, кога јас, гонејќи, втасав до Маке-
донија“. 

Се кажа: „Како што зборуваат на ист јазик, тие би требало несогласувањата 
да си ги решаваат со гласници и пратеници и со сè друго повеќе отколку со борба“. 

Тие говорат ист варварски=пелазгиски јазик- не биле потребни преведувачи. 
„26. За тоа време...Откако персиската војска ја минала реката Халис, се на-

шле во Фригија и, патувајќи низ таа земја, дошле во Келајни, каде што се изворите 
на реката Мајандар и на една друга река, не помала од Мајандар, а на која името í е 
Катаракта. Оваа извира на самиот плоштад во Келајни, а се влева во Мајандар. Во 
тој град виси кожата на Силенот Марсија кого, според приказната на Фригите, Апо-
лон го одрал и му ја обесил кожата“. 

„61. Народите што учествувале во походот биле овие. Прво Персјците, а би-
ле вака опремени. На главата имале таканаречени тијари од мек филц, а на телото 
шарени хитови со ракави и оклоп од железни плочки, слични на рибни лушпи, а 
околу бедрата широки бечви- анаксириди. Наместо нормални штитови имале бра-
ници исплетени од прачки, под кои виселе тулови за стрели. Копјата им биле кра-
тки, а лаковите големи, стрелите од трска, а освен тоа, уз десното бедро им висел 
краток меч закачен за појасот. За водач го имале Отана, таткото на Аместрида, Ксе-
рксовата жена. Во старо време Персијците од Хелените биле нарекувани Кефени, а 
самите се викале Артајци; така ги викале и нивните соседи. Но кога Персеј, синот 
на Данаја и на Зевс, дошол кај Кефеј, синот на Бел, ја зел за жена Кефејовата ќерка 
Андромеда. Нему му се родил син на кого му дал име Перс. Персеј го оставил син-
от таму зошто Кефеј немал машки потомок. Така Персијците го добиле името по 
него“.  

„73. Фригите имале опрема најслична на пафлагонската со незначителни ра-
злики. Фригите, како што кажуваат Македонците, додека живееле заедно со нив во 
Европа, се викале Бриги, а кога преминале во Азија, заедно со местото на живеење, 
си го смениле и името во Фриги. Арменијците биле оружени како Фригите зашто 
биле преселници од Фригија. И на едните и на другите водач им бил Артохм кој за 
жена имал Дарејева ќерка“. 

„110. Трачки племиња низ чии градови поминувал Ксеркс се овие: Пајти, 
Кикони, Бистони, Сапајци, Дерсајци, Едони и Сатри. Од овие, тие што биле насе-
лени покрај морето се приклучиле кон морнарицата на Ксеркс, а тие што живееле 
во внатрешноста на копното, освен Сатрите, сите други што ги набројав, морале да 
í се придружат на пешадијата. 

111 . Сатрите, колку што знам јас, не станале никогаш ничии поданици, туку 
единствени од Траките сè до мое време успеале да останат слободни. Тие живеат на 
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високите планини, покроени со најразнивидна шума и со снег, и се одликуваат со 
воинственост. Тие се тие коишто го држат пророчиштето на Дионис. Пророчиште-
то се наоѓа на највисоко место во планината. Свештениците во тоа светилиште се 
Бесите, еден сатрејски род, а пророштвата ги кажува светштеничка како во Делфи и 
ништо не е поинаку отколку таму. 

112. Откако ја поминал областа за која зборував, Ксеркс натаму поминувал 
покрај пиериските градови од кои едниот се вика Фагрет, а другиот Пергам. Таму 
минал покрај самите градови останувајќи ја на десната страна планината Пангај, 
голема и висока, богата со златна и сребрена руда и на која живеат Пиерци, Одо-
манти и најмногу Сатри. 

113. Минувајќи покрај Пајоните, Доберите и Пајоплите, кои живеат северно 
од Пангај, тргнал на запад и одел сè додека не втасал на реката Стримон и градот 
Еион, во кој, уште жив, владеел Бог за кого малку пред ова зборивав. Таа земја око-
лу планината Пангај се вика Филида. Се протега на запад до реката Ангина, која се 
влева во Стримон, а на југ допира до самиот Стримон на кој магите му жртвувале 
колејќи бели коњи. 

114. Откако го направиле тоа и многу други обреди за да ја смилуваат река-
та, Персијците тргнале во Еннéа Ходóи (Девет Патишта) во Едонија преку мостот 
на Стримон, што го нашле изграден. Кога разбрале дека тоа место се вика Девет 
Патишта, во него закопале живи девет момчиња и девет девојки, деца на тамошни 
луѓе.Закопувањето на живи луѓе е персиски обичај.Имено, разбрав дека и Аместри-
да, жената на Ксеркс, кога навлегла во старечка доба, закопала двапати по седум 
персиски момчиња, деца на видни луѓе искажувајќи му на тој начин благодарност 
на богот за кого се прикажува дека живее под земја. (В+Еннéа=Веннéа=Венеа, Р.И.) 

115. Кога војската тргнала од Стримон накај западниот брег, поминала по-
крај хеленскиот град Аргил. Таа област, заедно со таа што се наоѓа над неа, се вика 
Бисалтија. Оттука, движејќи се десно од заливот кај храмот на Посејдон, минувала 
низ таканаречената Силејска Рамнина и, одминувајќи го хеленскиот град Стагира, 
втасал во Акант. Ксеркс со себе ги поведувал мажите од секој од овие народи и од 
оние што живееле околу планината Пангај, исто како што правел и со оние што ве-
ќе порано ги спомнав. Притоа, оние што живееле во приморските места ги земал за 
да служат на бродовите, а оние што биле подалеку од брегот- во пешдијата. Тој пат 
по којшто кралот Ксекс ја водел војската Траките ниту го раскопуваат ниту го засе-
јуваат и сé до мое време го почитуваат како нешто свето“. 

„122. Флотата, откако Ксеркс ја отпуштил, поминале низ прокопаниот канал 
на Атос, што води до заливот на кој лежат градовите Аса, Пилор, Синг и Сарта. От-
таму, откако кон војската ги приклучиле мажите и од тие градови, со брза пловидба 
се упатиле во Термајскиот Залив. Заобиколувајќи го Ампел, носот кај Торона, по-
минала покрај градовите Торона, Галепс, Сермила, Мекиберна и Олинт. Од овие 
градови биле земени и кораби и војска. Областа во која се наоѓаат тие градови се 
вика Ситонија.(Мекиберна=меки берна-б=в; Ситонија=ситон...=сито он-ов-от, Р.И.) 

123. Од носот на Ампел флотата на Ксеркс пресекла кон носот Канастрај, 
кој од целата Палена е најиздадено место на копноти. Ксеркс и оттаму собрал и 
бродови и луѓе, и тоа од Потидаја, Афитиј, Неапол, Ајга, Терамб, Скиона, Менда и 
Сана. Тие се градовите на областа Палена која порано се викала Флегра. Пловејќи 
покрај таа област, флотата се  упатила накај посочената цел, земајќи војска и од 
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градовите што лежат во областа што се надоврзува на Палена, а е соседна со Терм-
ајскиот Залив. Нивните имиња се овие: Липакс, Комбреа, Лиса, Гитон, Кампса, 
Смила и Ајнеа. Оваа област уште и сега се вика Кројса. Тргнувајќи од Ајнеа, по-
следниот од градовите што ги набројав, флотата веќе запловила во самиот Термај-
ски Залив и накај областа што се вика Мигдонија. Така пловејќи, флотата втасала 
во однапред договореното место, во Терма, во градот Синд и во Халестра, на река-
та Аксиј кој ја дели областа Мигдонија од Ботијаида, на чиј тесен простор покрај 
морето се наоѓаат градовите Ихна и Пела. (Пела-с.Постол; Апостол=а по стол, Р.И.)  

124. Флотата на Ксеркс, чекајќи го кралот, се закотвил од реката Аксиј до 
градот Терма и кај градовите што лежат меѓу нив. Ксеркс, пак, со копнената војска 
се движел од Акант пресечувајќи си пат низ внатрешните области, со намера да 
втаса во Терма. Тие оделе низ Пајонија и Крестонија накај реката Ехејдор, која из-
вира во земјата на Крестонците, тече низ областа Мигдонија и преку едно блато се 
влева во реката Аксиј. (Мигдонија=миг дон...; Аксиј=а к сиј + а = асиј = Азија, Р.И.) 

125. Додека војската патувала низ тие места, лавовите ги нападнале ками-
лите што ја носеле храната. Лавовите, слегувајќи и напуштајќи ги своите дувла но-
ќе, не напаѓале никого, ниту друг добиток ниту луѓе, а ги колеле само камилите. Се 
чудам што можело да биде тоа што ги терало лавовите да ги напаѓаат само камили-
те кога тие животни ниту порано некогаш го имале видено ниту го имале вкусено. 

126. Во тие краишта има многу лавови и диви бикови чии огромни рогови се 
увезуваат во Хелада. Граница на пределите каде што живеат лавови е реката Нест, 
која тече низ областа на Абдериќаните, и Ахелој, која тече низ Акарнија. Имено, 
ниту на исток од Нест, во цела предна Европа, човек не може да види лав, ниту на 
запад од Ахелој, на целото копно, а живеат единствено меѓу овие две реки“. 

Па Нест - т = нес=нез + к кнез=Fürst für st:гнездо=Nest=несто + в = невесто... 
„127. Ксеркс, кога втасал во Терма, таму ја улогорил војската. Неговата вој-

ска се разместила во логор на просторот покрај морето почнувајќи од градот Терма 
и од Мигдонија сé до реките Лидија и Халијакмон кои, славејќи си ги водите во 
едно корито, ја делат Ботијаида од земјата на Македонците. Барбарите, значи, на 
тие места се улогориле. Од тие реки што ги споменав, единствено на ова што изви-
ра од Крестонија, на Ехејдор, í недостигала вода да ја напои војската; само таа пре-
сушила. 

128. Ксеркс, гледајќи ги од Терма тесалиските планини Олимп и Оса, кои се 
извонредни високи, и дознавајќи дека меѓу нив постои клисура низ која тече Пенеј, 
а бидејќи слушал дека таму минува пат што води во Тесалија, посакал да отиде та-
му со кораб и да го види излевањето на Пенеј во морето бидејќи имал намера вој-
ската да ја преведе по горниот пат низ земјата на Македонците, кои живееле пого-
ре, до Перајбите, минувајќи покрај градот Гон. Имено, дознал дека тоа е најбезбе-
ден пат. Како што посакал така и направил. Се качил на сидонски кораб, на којшто 
секогаш се качувал кога сакал да направи нешто слично на тоа, а издал заповед и 
другите да тргнат по него, додека пешадијата останала во Терма. Кога Ксеркс вта-
сал таму и ја видел утоката на Пенеј, се нашол во големо чудо. Потоа ги повикал 
водачите на патот и ги прашал дали е можно утоката на реката да се префрли на 
друго место кај кое би се влеала во морето. 

129. Според преданиети, Тесалија во старо време била езеро опкружено од 
сите страни со мошне високи планини. Откај исток таа е ограничена со планините 
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Пелиј и Оса кои се надоврзуваат една на друга; откај север заградена со Олимп, а 
откај југозапасната страна со Отрис. Просторот меѓу споменатите е една котлина. 
Тоа е Тесалија. Таму се слеваат многу реки од кои најзначајни се овие пет: Пенеј, 
Апидан, Онохон, Енипеј и Памис. Овие се слеваат од планините кои ги опкружува-
ат Тесалија во таа рамнина секоа со свое име, а потоа, откако сите ќе ги спојат сво-
ите води на едно место, како една река, која минува низ клисура, се влева во море-
то. Пенеј, зачувувајќи си го името, веднаш по слевањето на сите во една река, го 
наметнува своето име и другите ги прави безимени. Се прикажува дека во старо 
време, кога таа клисура низ која истекува водата не постоела, и тие реки како и езе-
рото Бојбеида, кои ги немало денешните имиња, а кои течеле исто толку полново-
дни како и сега, со своите води цела Тесалија ја преобраќале во море. Самите Те-
салци прикажуваат дека таа клисура, низ која тече Пенеј, ја направил Посејдон. И 
имаат право. Секој што смета дека Посејдон ја тресе земјата и дека клисурите, што 
настанале од потресите на земјата, кои се, значи, дела на тој бог, гледајќи го тој 
правец, ќе рече дека го направил Посејдон. Раздвојувањето на тие планини, како 
што мислам јас, настанало од земјотрес. 

130, Водачите на патот, кога Ксеркс ги прашал дали Пенеј може да се влее 
на друго место во морето, знаејќи ги точно работите, рекле: ‘Кралу, оваа река нема 
друг излез кон морето освен овој зашто цела Тесалија е опкружена со планини’. А 
Ксеркс- се прикажува- на тоа рекол: ‘Умни луѓе се тие Тесалци. Убаво смислија и 
од ова се обезбедија одамна, меѓу другото, и затоа што земјата им е лесно и брзо 
освојливо. Та единствена работа што би требало да се направи е да се издигне на-
сип на процепот и, преградувајќи му го истекот на Пенеј низ кој сега истекува, ре-
ката да се излее во нивната земја, така што цела Тесалија освен планините би била 
потопена’. Тоа велејќи го, ги имал на ум Алевадите, кои биле Тесалци, а кои први 
од сите Хелени ја признале власта на кралот искажувајќи пријателство од името, 
како што мислел Ксеркс, на сите Тесалци. Откако ја видел утогата и го кажал тоа, 
Ксеркс отпловил назад во Терма. 

131, Неколку дена Ксеркс се задржал во областа Пиерија. Имено, едната тре-
тина од војската, сечејќи ја шумата во македонските гори, пробивајќи пат кон Пе-
рајбите зашто низ таа област требало да помине целата војска. Во тоа време втасале 
и оние гласници што биле распратени секаде низ Хелада за да бараат земја. Едни 
од нив дошле со празни раце, а други носејќи земја и вода. 

132. Меѓу оние што дале земја биле овие: Тесалците, Долопите, Ениените, 
Перајбите,Локрите,Магнезијците,Мелиејците,Фтиотските Ахајци,Тебанците и сите 
други Бојоти освен Теспиејците и Платајците. А оние Хелени што му објавиле вој-
на на барбаринот, склучиле сојуз против оние и се заколнале излевајќи притоа жр-
тва.Заклетвата била ваква: ‘Хелените кои без крајна нужда му се предале на Перси-
ецот, откако работите ќе завршат среќно за сојузниците, ќе мораат една десетина од 
својот имот да му го дадат на богот во Делфи’. Така се договориле тие Хелени“. 

Бидејќи варвари биле Персијците... и Македонците, варварски народ немало.  
„149. Тоа велат дека нивниот совет го дал како одговор, иако пророштвото 

не им одобрувало да стапат во сојуз со Хелените. Нивното настојување да склучат 
триесетгодишен мир, иако се плашеле од пророштвото, било со цел во текот на тие 
години да израснат нивни синови. Зашто, ако не се склучи договор- мислеле- па ако 
ги снајде, покрај постојаното, уште и некое друго зло, од Персиците, во иднина тие 
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би подпаднале под власт на Лакедајмонците. Во одговор на барањата на советот на 
Аргејците пратениците од Спарта го рекле ова: ‘Што се однесува до мировниот до-
говор, ние мораме тоа да го изнесеме пред народното собрание, а за заповдништво-
то со сојузничките групи ни е порачано да дадеме одговор и да кажеме: ‘Лакедајмо-
нците имаат два крала, а Аргејците еден; невозможно е да му се одземе командата 
ни на едниот ни на другиот’. Никој, пак, не брани аргејскиот крал да има еднакво 
право во одлучување со двајцата спартански кралеви’. И така- велат Аргејците- тие 
не можеле да ја поднесуваат спартанската наметливост, па затоа се определиле по-
скоро да бидат под власта на барбарите отколку нешто да им допуштаат на Лаке-
дајмонците. И тогаш на гласниците од Спарта им заповедале да ја напуштат аргеј-
ската земја пред да зајде сонцето, во спротивен случај, со нив ќе постапат како со 
непријатели. 

150. Аргејците за тоа така прикажуваат. А има и една друга приказна што се 
слуша низ Хелада, според која Ксеркс пратил гласник во Арг уште пред да тргне со 
војската против Хелада. Кажуваат дека тој, кога дошол, ова го рекол: ‘Мажи Аргеј-
ци, кралот Ксеркс вака ви порачува: ‘Ние Персијците сметаме дека Перс, од кого 
потекнуваме, бил син на Персеј, синот Данаин, и Андромеда, ќерката Кефејова. Та-
ка, излегува дека ние можеме да се сметаме ваши потомци. Затоа не би било во ред 
ниту ние да војуваме против нашите предци ниту пак вие, помагајќи им на други, 
да бидете против нас, туку да го зачувате мирот и да си останеме во својата земја. 
И ако работите испаднат така како што јас се надевам, никој кај мене не ќе биде по-
ценет од вас’. Аргејците на таа изјава í придале големо значење и затоа Хелените 
првиот пат ништо не им ветиле ниту нешто барале како надоместок за пристапу-
вање во сојузот. А кога Хелените почнале да го поделат заповедништвото со нив, 
го побарале тоа за да си имаат изговор за тоа што ќе останат настрана од војната“. 

„172. Тесалците отпрвин од немај- каде биле на страната на Персијците, ка-
ко што и покажале потоа. Ним не им се допаѓало тоа што ги плеткале Алевидите. 
Затоа тие, штом разбрале дека Персијецот има намера да помине во Европа, пратил 
гласници на Исток. На Исток биле собрани пратеници од Хелада, избрани од оние 
полиси кои биле за подобрата судбина на Хелада. Кога кај нив дошле тесалските 
пратеници, тие рекле: ‘Мажи Хелени, треба да се чува преминот кај Олимп за да се 
спаси од гибел и Тесалија и цела Хелада. Ние сме готови заедно со вас да го 
чуваме, но и вие треба да пратите многу војска, зашто ако не пратите, знајте дека 
ние ќе се спогодиме со персискиот крал. Не е право единствено ние, што стоиме на 
стража толку далеку од останатата Хелада, да гинеме за вас. Ако вие не сакате да 
помогнете, под никаква принуда не ќе можете да нè присоедините. Имено, нема 
посилна принуда од немоќта. Ние и самите ќе се обидеме да смислиме на кој начин 
би се спасиле’. Така рекле Тесалците. 

173. Во врска со нивното барање Хелените се договориле по море да пратат 
пешадијска војска која ќе го чува преминот. Војската била собрана и отпловила 
преку Ерип. Пристигнувајќи во Ал во Ахаја, се истовариле и тргнале во Тесалија, а 
бродовите биле оставени таму. Втасале во Темпи, на преминот што од Долна Маке-
донија, покрај реката Пенеј, меѓу плнините Олимп и Оса води во Тесалија. Таму се 
улогориле околу десет илјади собрани тешко вооружени хеленски војници, а им се 
придружила и тесалската коњица. Лакедајмонците ги водел Евајнет, син на Карен, 
избран меѓу полемарските, а кој немал кралско потекло. Атињаните, пак, ги водел 
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Темистокле, синот на Неоклет. Тие таму останале само неколку дена зашто им биле 
гласници од Александар, син на Аминта, маж Македонец, кој им советувал да се 
повлечат и да не остануваат на преминот зашто ќе бидат прегазени од војскатса ко-
ја требало да надојде. Притоа им укажал на многубројноста на персиската копнена 
војска и големиот број бродови. Хелените го примиле советот на гласниците (зашто 
сметале дека добро ги советуваат и им се чинело дека Македонцот им е наклонет). 
Но јас мислам дека тие го направиле од страв зашто разбрале дека постои и друг 
премин кон Тесалија; тој бил во Горна Македонија, низ земјата на Перајбите, кај 
градот Гон. Ксерксовата војска навистина по тој пат направила пробив. Хелените 
се качиле на корабите и отпловиле назад на Исток“. 

„185. На сè ова пресметано, треба да се додаде и војската собрана во Европа. 
Но за тоа може да се каже само приближно. Така, Хелените од Тракија и од остро-
вите што лежат во близина на трачкиот брег опремиле сто и дваесет кораби. Бројот 
на луѓето од тие кораби изнесува дваесет и четири илјади. А бројот на војниците во 
пешадијата, што ја сочинувале Трачани, Пајонци, Еорди, Ботијаи, па народите на 
Халкидики- Бриги, Пиеријци, Македонци, Перајби, Ениени, Долопи, Магнезијци, 
Ахајци и сите Трачани што живеат на приморјето, сметам дека изнесува триста 
илјади. Значи, кога тие илјадници ќе им се додадат на илјадниците од Азија, сите 
тие илјадници мажи, способни за борба, ја сочинуваат бројката два милиона шесто-
тини четириесет и една илјада и шестотини и десет души“. 

VIII Осма книга насловена Уранија 
„32. Кога, пак, Персијците од Дорида провалиле во Фокида, не успеале да ги 

фатат Фокејците; еден дел од нив се качиле на Парнас. Врвот на Парнас се издига 
осамен кај градот Неон, а е погоден да прими поголем број луѓе. Тој врв се вика 
Титореа. Таму се искачиле Фокејците со сè што имале. А поголем број од нив се за-
солнале кај Оѕолските Локри, во градот Амфиса, кој е расположен на Крисајската 
Рамнина. Барбарите ја разориле целата Фокида; немале место каде што не втасале. 
Така Тесалците ја воделе војската. Сè што ќе освоиле, палеле и корнеле. Му ги пре-
пуштале на пламенот и градовите и храмовите. 

33. Долж патот покрај реката Кефис уништувале сè. Таму ги запалиле гра-
довите Дрим, Харадра, Ерох, Тетрониј, Амфикаја, Неон, Педијеи, Тритеи, Елатеа, 
Хијампол, Парапотамии и Аби. Во Аби се наоѓало богато светилиште на Аполон 
кое го краселе ризници и многу заветни дарови. Таму имало и тогаш, а и сега уште 
постои, пророчиште. И тоа светилиште го ограбиле и го запалиле. Гонејќи ги по 
планините, успеале и да фатат некои Фокејци. А некои жени, силувани од многу-
мина, умреле. 

34. Минувајќи покрај Парапотамии, барбарите втасале во Панопеј. Оттука 
веќе нивната војска се поделила на два дела и тие се раздвоиле. Главнината на вој-
ската, која била и посилна, на чело со Ксеркс, на пат кон Атина навлегла во Бојоти-
ја, во областа на Орхоменците. Таму целото население било од страна на Персијци-
те. По нивните градови биле распоредени Македонци, пратени од Александар, за да 
ги стави под заштита. Македонците тоа го правеле за да му се даде на знаење на 
Ксеркс, дека Бојотите им се наклонети на Медијците. Тие барбари, значи, се упати-
ле во Бојотија“. 

Се говори за Бојотија=бојот...; Бојот=бој от- бојот тргнал од Бојотија: в- н- т. 
Сè до денес опстоиле поимите на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 
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„44. Од копното што е над Пелопонез, Атињаните сами дале толку колку 
што дале сите други заедно- сто и осумдесет кораби. Платајците, пак, кај Саламина 
не се бореле заедно со Атињаните. Причината била ова. Кога Хелените се повлекле 
откај Артемисиј и се нашле кај Халкида, Платајците слегле на копното од онаа 
страна на Бојотија за да ги сместат своите на безбедно место. И така, спасувајќи ги 
домашните, изостанале од битката. Кога станува збор за Атињаните, тие, додека зе-
мјата која сега се вика Хелада ја држеле Пелазгите, и тие биле Пелазги кои се вика-
ле Кранајци. Од времето на кралот Кекроп се нарекле Кекропиди, а кога власта ја 
презел Ерехтеј, си го смениле името во Атињани, но кога воен заповедник на 
Атињаните им станал Јон, синот на Ксут, по него биле наречени Јонци“. 

„115. Ксеркс, оставајќи го Мардонија во Тесалија, брзо се упатил накај Хе-
леспонт и до местото на кое требало да премине втасал за четириесет и пет дена. 
Но од војската дотаму не втасало речиси ништо; само некакви остатоци. Каде и да 
се најделе на патот, независно од тоа меѓу кои народи минувале, храна си обезбеду-
вале со грабење од населението, а кога не ќе нашле ништо, јаделе треба што никну-
вала од земјата, ја кубеле кората од дрвјата и ги кинеле лисјата, сеедно дали биле 
питоми или диви растенија. Ништо за нив не останувало; таква глад ги мачела. Се 
појавиле чума и цревни болести кои ја уништувале војската. Болните Ксеркс ги 
оставал по градовите низ кои минувала војската, со порака да ги негуваат. Некои 
оставил во Тесалија, други во Сирис во Пајонија, а и во Македонија. Таму, кога 
одел кон Хелада, ја оставил светата Зевсова кола, а тогаш, кога се враќал, не ја до-
бил зашто Пајонците им ја дале на Трачаните. Кога ја побарал, Пајонците му рекле 
дека Трачаните што живеат околу изворите на Стримон ги грабнале кобилите кога 
биле на пасење. 

116. Таму кралот на Бисалтите и на Крестонија, Трачанец, извршил страшно 
злосторство. Тој изјавил дека самиот тој доброволно нема да му стане роб на Ксер-
кса, па се повлекол во повисоките делови на Родопската Планина, а и синовите им 
забранил да тргнат на поход против Хелада. А тие, од непослушност кон татко си 
или просто ги обзела желбада војуваат, се приклучиле кон војската на Персиецот. 
Кога сите се вратиле живи и здрави, а биле шестмина, татко им поради тоа им ги 
извадил очите. Тие така биле казнети“.(Таткото бил само оковадач,а не убиец, Р.И.) 

„121. Сега, пак, Хелените, бидејќи не можеле да го заземат Андрос, се свр-
теле кон Карист и, откако ја опустошиле земјата на Карисќаните, заминале на Сала-
мина. Тогаш прво издвоиле за боговите и други првини и три фојнички триери. Од 
нив едната ја поставиле на Истам, и таа можеше да се види и во мое време, втората 
во Суниј, а третата ја ставиле таму, во Саламина, во чест на Ајанта. Потоа, откако 
го разделиле пленот, испратиле првини во Делфи, од што е направен кип висок два-
есет лакти, кој во раката држи корабен нос. Тој кип стои таму каде што е и Маке-
донецот Александар од злато“. 

„136. Мардониј, откако прочитал што било кажано во пророштвото, како 
гласник на Атина го пратил Александар, маж Македонец, син на Аминта. Го пра-
тил него од две причини; прво,затоа што тој бил во роднинска врска со Персијците, 
зашто сестрата на Александар Гигаја, ќерка на Аминта, ја имал за жена Персиецот 
Бубар, од која му се родил син Аминта; Аминта во Азија, кој имал име како дедо 
му по мајка и кому кралот му го дал на управување големиот град Алабанди во 
Фригија. Втората причина била таа што Мардониј имал разбрано дека Александар 
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бил гостопримец на Атињаните кога тие доѓале во Македонија и бил нивни прија-
тел. На тој начин мислел дека најмногу ќе ги придобие Атињаните за кои слушал 
дека се многуброен народ и храбри мажи. Знаел дека за поразот што Персијците го 
претрпеле на море најмногу придонеле Атињаните. Се надевал дека, доколку тие 
му пристапат, Персијците лесно би загосподариле со морето, што, навистина, и би 
се случило. Што се однесува, пак, до копнените сили, мислел дека во тоа тој е дале-
ку понамоќен, така што се надевал дека наполно ќе ги совлада Хелените. Можно е 
и пророштвата така да му се претстажале советувајќи го да склучи сојуз со Ати-
њаните. Покорувајќи се на пророштвото, значи, пратил пратеник. 

137. А на тој Александар предок во седмо колено му е Пердика кој на овој 
начин воспоставил власт и застанал на престолот во Македонија. Од Арг избегале 
кај Илирите тројца браќа, кои биле потомци на Темен; тоа биле Гаван, Аероп и 
Пердика. Откај Илирите, преминувајќи ги планините, втасале во Горна Македо-
нија, во градот Лебаја. Таму се главите слуги за плати кај кралот, и тоа, едниот ги 
пасел коњите, другиот говедата, а најмладиот од нив, Пердика, козите и овците. Во 
тие стари времиња и луѓето кои биле на власт биле сиромашни, не само масите, па 
жената на кралот сама им го готвела јадењето на слугите. И секогаш кога печела 
леб, лебот на слугата Пердика сам од себе нарастувал двојно. Бидејќи тоа постојано 
се случувало, кралицата му кажала на својот маж. Кога кралот го чул тоа, веднаш 
помислил дека тоа е божјо чудо и дека предвестува нешто големо. Затоа ги повикал 
слугите и им рекол да си одат од неговата земја, Тие, пак, му рекле дека е право пр-
вин да си ја добијат заработувачката, а потоа ќе заминат. А кралот, кога слушнал 
дека зборуваат за плата, залуден од некој бог, покажувајќи на она место на подот 
каде се спуштале сончевите зраци што влегувале низ оној отвор на покровот низ 
кој излегува чадот од куќата, рекол: ‘Еве, ви ја давам платата што вие ја заслужува-
те’. Гаван и Аероп, постарите браќа, слушајќи го тоа, останале стаписани, а најмла-
диот рекол вака: ‘Го примаме, кралу, тоа што ни го даваш’. Притоа со ножот, што 
случајно го имал кај себе, го заокружил тоа место на куќниот под каде што паѓале 
зраците. Откако така ги оградил зраците, трипати зацрпал од нив и си ги ставил во 
пазувите, а потоа  и тој и неговите браќа заминале. 

138. Кога тие заминале, некој од советниците му објаснил на кралот што тоа 
значи тоа што го направило момчето и со каква мисла најмладиот од браќата го зел 
понуденото. Кога го чул тоа кралот, се накострешил и пратил коњаница за да ги 
убијат момчињата.Во таа земја има една река на која потомците на тие мажи од Арг 
í принесуваат жртви како на свој спасител. Тогаш реката, откако ја преминале Те-
менидите, толку надошла што коњаницата не можеле да ја преминат. Момчињата, 
пак, дошле во друг дел на Македонија и се населиле блиску до таканарелените Гра-
дини на Мида, синот на Гордиј. Во нив сами од себе растат трендафили од кои се-
кој има по шест цветни ливчиња, а со миризбата ги надминуваат сите други тренда-
фили. Во тие градини, како што прикажуваат Македонците, бил фатен Силен. Над 
градината се издига планина, која се вика Бермиј, а е непроодна поради снег и студ. 
Откако го зазел тоа место, браќата тргнувајќи оттаму, преземале напади, па ги по-
кориле и другите делови на Македонија“. 

Исто предание на со Мојси од Египет, а врската била со Бригите и Фригија.  
„139. Од тој Пердика Александар води потекло вака: Александар бил син на 

Аминта, а Аминта син на Алкет; на Алкета му бил татко Аероп, кој бил син на Фи-
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лип, а на Филип му бил татко Аргај, а на Аргаја татко- Пердика, тој што ја освоил 
кралската власт. Така е родословието на Александар, синот на Аминта.  

140. Кога Александар, испратен од Мардониј, втасал во Атина, вака им се 
обратил на Атињаните: 

а) ‘Мажи Атињани, Мардониј ова ви го вели: ,мене ми втаса писмо од крал-
от, кое го кажува ова: ,На Атињаните им ги простувам сите грешки што ги напра-
вија во однос на мене. Сега, Мардониј, ти вака направи: прво, врати им ја земата, а 
второ, покрај таа, нека земат самите и други, која сакаат, и нека управуваат според 
сопствените закони. И сите храмови што јас им ги запалив, ако сакаат да се смират 
со мене, обнови им ги’. Бидејќи ми дојде таква заповед од кралот, јас морам тоа да 
го сторам, ако вие немате ништо против. А и ова ќе ви кажам: што сте споулавеле, 
па се кревате на војна против кралот ? Ниту можете да го победите ниту, пак, сте во 
состојба да издржите долготрајна војна. Знаете со колкав број војници располага 
Ксеркс, ги знаете и нивните подвизи, а разбравте со каква воена сила сега и јас ра-
сполагам. Па, и да излезете посилни од мене и да ме победите (за што не треба да 
имате никаква надеж ако сте разумни), ќе дојде друга војска,далеку помногубројна. 
Откажете се од тоа да се такмичите со кралот, при што се изложувате на опасност 
за сопствениот опстанок и можете да останете без земјата. Помирете со со кралот. 
Ви се дава прекрасна можностза помирување, а кралот е тој кој ви подава рака. Би-
дете слободни, склучувајќи со нас воен сојуз без итрина и измама’. 

б) Тоа, Атињани, ми порача Мардониј да ви го кажам. Што се однесува, пак, 
до мене, нема да зборувам за мојата наклоност кон вас; не би ви било првпат да се 
уверите во неа. Туку, ве молам, послушајте го Мардонија. Ве гледам дека нема да 
можете постојано да војувате со Ксеркса. Ако јас гледав таква сила кај нас, нико-
гаш не ќе дојдев со ваков предлог. Моќта на кралот е над човечките можности и тој 
има предолга рака. Ако вие, значи, веднаш не се согласите кога ви се нудат многу 
поволни услови под кои тие сакаат да склучат сојуз, јас се плашам за вас зашто од 
сите сојузници вашата земја се наоѓа на најлизгав пат и секогаш вие единствени ги-
нете зашто имате примамлива земја помеѓу две сили. Туку, послушајте ! Многу 
треба да ви значи тоа што големиот крал единствено со вас од сите Хелени, про-
стувајќи ви ги грешките, сака да биде во пријателски односи’. Тоа им го рекол Але-
ксандар.  

141. Кога Лакедајмонците разбрале дека во Атина дошол Александар за да 
ги измири Атињаните со барбаринот, се сетиле на пророштвото според кое требало 
Медијците и Атињаните да ги истераат нив од Пелопонес заедно со другите Дориј-
ци. Тогаш страшно се исплашиле да не склучат сојуз Атињаните со Персиецот, па 
веднаш решиле да пратат гласници. Се погодило така што тие дошле во време кое 
се примаат претставници од други земји. Имено, Атињаните подолго чекале одол-
жувајќи ги разговорите зашто биле убедени дека Лакедајмонците ќе дознаат за доа-
ѓањето на посредникот на помирувањето со барбаринот и дека веднаш ќе испратат 
гласници. Тоа намерно го правеле за да им ги покажат на Лакедајмонците своите 
вистински намери. 

142. И така, кога завршил Александар со својот говор, на ред дошле гласни-
ците од Спарта и тие рекле: ‘Нас нè пратија Лакедајмонците да ве молиме да не ме-
нувате ништо во односите со Хелените и да не ги прифаќате предлозите на бар-
баринот. Имено, такво нешто воопшто не би било справедливо и не би им донело 
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углед на кои и да е Хелени, а најмалку вам, од многу причини. Оваа војна вие ја по-
чнавте иако ние воопшто не бевме за тоа и прво борбата беше само за вашата земја, 
а сега се прошири на цела Хелада. И инаку, независно дури од сето тоа, сосем не-
допустливо би било, виновни за поробувањето на Хелените да станете вие, Атиња-
ните, кои уште од старо време постојано сте се јавувале како ослободители на мно-
гу луѓе. Ние навистина сочувствувавме со вас кои сте притиснати од тешкотии, и 
сте лишени од плодови од земјата веќе две лета, и сте без куќи и огниште веќе до-
лго време. Затоа Лакедајмонците и нивните сојузници ви ветуваат дека цело време 
додека трае оваа војна ќе ги хранат вашите жени и сите оние од вашите домашни 
што не се способни за војна. Не давајте се да ве убеди Македонецот Александар 
прикажувајќи ги предлозите на Мардониј попривлечни. Нему тоа му е работа. 
Штом самиот е тиранин, му помага на друг тиранин. А вие не треба да го направите 
тоа зашто, ако сте паметни, знаете дека кај барбарите нема ни вера ни никаква 
искреност’. Тоа на Атињаните им го рекле спартанските гласници. 

143. А Атињаните на Александар му одговориле вака: ‘И сами знаете дека 
Персиецот има многупати поголема војска од нашата, така што воопшто не треба 
за тоа да нè кориш. Ние сепак, стремејќи се секогаш кон слобода, ќе се браниме та-
ка што можеме. А да се измириме, со барбаринот, во тоа ни ти немој да се обиду-
ваш ниту, пак, ние ќе те послушаме. Ти сега пренеси му го на Мардонија одговорот 
на Атињаните. Кажи му дека ние, додека сонцето се движи по истиот пат по кој се-
га се движи, никогаш нема да се помириме со Ксеркса, туку ќе излегуваме против 
него и ќе се браниме со верба во боговите како наши сојузници и во хероите чии 
храмови и кипови тој, немајќи почит кон ништо, ги запали и урна. А ти во иднина 
со такви предлози не појавува се пред Атињаните и немој, мислејќи дека нè убеду-
ваш во нешто полезно, да нè наведуваш на нечесни дела. Имено, ние не сакаме да 
доживееш нешто немило од Атињаните зашто си наш гостопримец и пријател’. 

144. На Александар, значи, му одговориле така, а на пратениците од Спарта 
ова: ‘Тоа што Лакедајмонците се исплашиле да не склучиме сојуз со барбаринот, 
било сосема природно. Но се чини срамно тоа што ве фатил уплав, доколку добро 
ги познавате Атињаните, зашто никаде нема ниту толку злато ниту, пак, таква земја 
која по убавина и богатство толку би  била над сите, за да ние, поткрепени со тоа, 
се согласиме да помогнеме на страната на Медијците и да ја предедеме Хелада во 
ропство. Многубројни се причините и значајни што нè спречуваат да го сториме 
тоа, дури и кога би сакале. Како прва и најглавна прчина се запалените и урнатите 
кипови и домови на боговите, за што ние сме должни поскоро најстрашно да се од-
маздиме наместо да се помириме со оној што го направил тоа. Потоа, тука е и хе-
ленството- иста крв и ист јазик, заеднички божји светилишта и жртвување, обичаи 
и начин на живеење. Сето тоа Атињаните да го предадат, не би било чесно. Па така 
знајте, ако досега не сте знаеле дека, додека постои и еден Атињанин, ние никогаш 
нема да се смириме со Ксеркса. Ја цениме вашата грижа што ја имате за нас, што 
водите сметка за нашите уништени домови и што сте поради тоа готови да ги хра-
ните нашите блиски. Вие покажавте добронамерност до крајна граница, а ние тр-
пеливо ќе го понесуваме она што нè снашло водејќи сметка да не ви бидеме тежок 
товар. А сега, бидејќи е така, пратете војска што поскоро, зашто ние мислиме дека 
не е далеку времето кога барбаринот ќе ја нападне нашата земја, туку, напротив, 
тоа ќе го стори штом ќе го разбере нашиот одговор; имено, дека нема да направиме 
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ништо од ова што тој го бараше од нас. Значи, пред да втаса тој во Атика, ние треба 
да тргнеме на помош во Бојотија’. Откако Атињаните така одговориле, спартански-
те пратеници си заминале“. 

IX деветта книга насловена Калиопи 
„44. По тоа распрашување за пророштвото и по заповедта на Мардониј на-

станала ноќ и биле поставени стражи. А кога ноќта подминала и кога се чинело де-
ка во двата логора е сè мирно и луѓето биле во најдлабок сон, до атинската стража 
дојавал на коњ Александар, синот на Аминта, војсководец и крал на Македонците, 
и барал да зборува со воените заповедници. Едни од стражарите, повеќето, остана-
ле на местото, а други отрчале кај заповедениците. Кога биле таму, рекле дека не-
кој човек дошол на коњ од логорот на Медијците, кој не кажал ништо друго, туку 
само рекол дека сака да разговара со заповедниците, а ги кажал по име. А тие, 
штом го чуле тоа, тргнале со стражарите. 

45. Кога дошле, Александар им го кажал ова: ‘Мажи Атињани, овие зборови 
ви ги кажува во доверба, како тајна што не смее да се каже никому освен на Па-
всанија, зашто инаку сум готов. Јас немаше ни да дојдам да ви го кажам ова ако не 
бев во голема грижа за цела Хелада. Имено, и самиот сум Хелен по потекло од да-
мнина, па не би сакал да ја видам Хелада поробена наместо слободна. Ви кажувам, 
значи, дека на Мардониј и на неговата војска жртвените претскажувања никако не 
можат да им излезат поволни, инаку, тој одамна ќе ве нападнеше. Па сега, неводеј-
ќи сметка за тоа што предвестуваат жртвите, реши, штом ќе забели денот, ќе ве на-
падне. Се исплашив, како што мене ми се чини, да не се соберете уште повеќе. Би-
дете подготвени за тоа. А доколку Мардониј се премисли и не ве нападне, вие про-
должете да мирувате, зашто нему му остана храна уште само за неколку дена. Па, 
ако војната ви заврши така како што вие посакувате, некој треба да се сети и на 
ослободувањето на мојата земја, зашто јас, се жртвував и презедов опсен подвиг со 
желба да ви ги откријам плановите на Мардони за да не ве нападнат барбарите не-
подготвени. Јас сум Александар Македонецот’. Кога тоа го рекол, се качил на коњ-
от и се вратил назад во логорот на своето бојно место“. 

 
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ 
 
„Александар Македоински (356- 323 година пред нашата ера)5 
1. Во книгава го опишуваме животот на кралот Александар. Поради многу 

факти, однапред ништо не кажуваме, туку само ги молиме читателите да не ни за-
бележат ако не изложиме сè и ако некој важен детаљ не го обработиме опширно, 
туку само го споменеме накусо. Впрочем, ние не пишуваме историја, туку живото-
пис. Всушност, добрите и лошите особини на човекот не се објавуваат и во најоп-
ширните дела. Честопати само некое безначајно дело или безначаен збор или дури 
шега, подобро го објаснуваат карактерот на човекот отколку битките во кои заги-
нале илјадници борци или најголеми освојувачи на градови. Сликарите, како што е 
познато настојуваат да постигнат сличност со оние што ги сликаат, сосредочувајќи 
се на лицето и на изразот на очите со што се открива значењето, а многу малку вни-
мание му се посветува на остатокот на неговиот лик. Затоа мене треба да ми дозво-
лите да навлезам во она што ја открива душата на луѓето за кои пишувам и низ тоа 

                                                 
5 Плутарх, Александар Македонски, Детска радост, Скопје, 1994. 
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да го прикажам животот на секој од нив, оставајќи им на другите да ги опишат ни-
вните големи битки. 

2. Сосем сигурно се знае дека Александар по потекло од таткова страна бил 
Хераклид6 од Каранова лоза, а од мајкина Еаков од Неоптолемова лоза.7А се збору-
ва дека татко му Филип, заедно со Олимпијада, им се посветил на мистериите на 
Самотраки.8 Тој сè уште младо момче, а таа девојка без родители, се вљубил во неа 
и стапиле во брак, откако за тоа добил согласност од нејзиниот брат Аримба. 

Ноќта спрема свадбата, на свршеничката í се сторило на сон дека загрмело 
и оти во утробата í удрил гром, а по ударот пламнал силен оган, кој сè стрешил, 
разнесувајќи пламења на сите страни. Извесно време по свадбата, и Филип се видел 
на сон себеси како втиснува печат на утробата од жена си; а на тој печат, му се сто-
рило, бил втиснат лик на лав. Повеќемина гаталци со сомнение гледале на овој сон 
и го советуале Филипа повеќе да внимава на својот брачен живот. Единствно Арис-
тандар од Телмес9 му велел дека жена му е бремена, зашто никогаш не се удира пе-
чат на нешто празно; и дека таа носи чедо со голема смелост и лавовски нарав, 

Еднаш се појавила змија, која, додека Олимпијада дремела, се испружила до 
неа. Велат дека тоа најмногу ја разнишало љубовта и љубезноста на Филип. Тој по-
веќе не се прибирал често кај жена си на одмор, или заради тоа што се подиспла-
шил од ваквата глетка, или пак затоа што совеста не му дозволувала да í се при-
ближува, мислејќи дека таа милува и љуби некакво вишо суштество. 

Меѓутоа, за ова има и други приказни. Сите тамошни жени од памтивек ги 
почитувале орфиските обреди10 и празници во чест на богот Дионис, и затоа се ви-
каат Клодони и Мималони.11 Тие се обносувале многу слично на Ендонките и Тра-
кијките околу Хем, а се чини дека од нив потекнува и изразот почит, кој означува 
прекумерни и претерани свети обреди. Копнеејќи по восхит многу повеќе од други-
те жени и премногу варварски покажувања го својот занес, во своето бахантско 
друштво Олимпијада земала и големи питоми змии, кои честопати излегувале од 
бршлените и светите кошници, па се обвиткувале околу посветените стапови и око-
лу венците на госпоѓите, така плашејќи ги мажите. 

3. По оној чуден сон Филип го пратил Херон од Мегалополис во Делфи.12 Се 
раскажува дека од богот Аполон му било донесено пророштво со наредба да му 
принесе жртви на Амон13 и најмногу да го почитува тој бог. Потоа велат дека го за-
губил она око14 со кое ѕирнал низ пукнатината на вратата и го забележал богот во 
лик на змија како лежи со жена му. А Олимпијада, како што раскажува Ератостен, 

                                                 
6 Хераклид- потомок на Херакле. Херакловото потомство било многубројно, меѓутоа името Хера-
клиди особено важи за племето Хил, најстариот син на Херакле. Хил имал син Клеодеј, тој Аристо-
мах, а овој Темен, од кого потекнува Каан, чиј потомок по татко е Александар. 
7 Неоптолем- Ахилеев син, Пелеев внук, правнук на Еак. Според еден мит, тој се населил и форми-
рал кралство во Епир, од каде што е Олимпијада. 
8 Самотраки- мал остров во Егејското Море до тракискиот брег. 
9 Телмес- град во Ликија, каде што се гатало од дамнешни времиња. Историчарите го споменуваат 
Аристандар како најзначаен гаталец на Александар. 
10 Орфиски обреди божем ги основал митскиот пејач Орфеј. 
11 Клодони и Мималони- македонски назив за Менадите, Тијадите и Бахите, придружнички на богот 
Бах (Дионис). 
12 Делфи- најславно и најчесто спомнувано место на пророци, што го опева уште Хомер. 
13 Амон-главен бог на египетската митологија. (Амон=а мон: Амон како Брав- Зевс како Бик, Р.И.) 
14 На Филип окото му го извадила една стрела кога ја опседнувал Метона во Тракија. 
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праќајќи го Александар во војска, единствено нему му ја открил тајната за неговото 
потекло и го опоменувала да биде храбар како што и му доликува на потеклото. На-
вистина, други, пак, велат дека таа го негирала тоа и велела: ‘Зар Александар нема 
да престане да ме клевети пред Хера ?’15 

Значи, Александар се родил во почетокот на месец хекатом беон, што Маке-
донците го викале ‘лоос’, и тоа шестиот ден, а тоа е истиот ден кога е запален 
Артемидиниот храм16 во Ефес. Затоа Хегесиј17 од Магнезија ја искажал досетката 
која со своето студенило би можела да се угаси пожар: ‘Се разбира- вели- тој храм 
морал да го изгори кога Артемида бабувала на Александровото раѓање !’ А сите 
магови18 кои токму тогаш се наоѓале во Ефес, пожарот на храмот го сметале за знак 
на нова несреќа. Се возбудиле, удирајќи се в лице, викајќи дека тој ден на Азија í 
родул проклетство и голема несреќа. 

На Филип, кој малку пред тоа ја освоил Потидеја,19 во исто време му сти-
гнале три вести: првата, дека Парменион ги победил Илирите во голема битка; вто-
рата, дека на трката во Олимпија победил неговиот коњ; третата, дека му се родил 
Александар. Се разбира, тој се радувал на сево ова, а неговата радост уште повеќе 
ја зголемувале гаталците, велејќи дека детето, кога веќе се родило со тие победи, 
никој не ќе може да го победи. 

4. Алексанровото лице најдобро го прикажуваат Лисиповите ликови20 и за-
ради тоа Александар сакал единствено тој да му ги изработува ликовите. Она што 
подоцна мнозина негови наследници и пријатели сакале да го прикажат- исправно-
то држење на вратот, кој само малку бил настранет налево, и копнежливиот поглед- 
сосем точно успеал да го фати овој уметник. Апеле,21 пак, го сликал со молскавица 
в раце, но не му ги погодил боите на лицето, ами го направил помрачен и темен, а 
Александар велат, бил бел. Белилото кај него преминувало во руменило особено 
околу градите и лицето. Само кожата мошне пријатно му испарувала и не само 
устата, туку и целото тело убаво му мирисало, така што и облеката му била многу 
мирислива, како што имаме читано во Аристоксеновите спомени. Причина за тоа 
можеби било мешањето на топлината и огнот во неговото тело. Зашто мирисот, ка-
ко што учи Теофраст, настанува со трошењето на влагата од топлината. Во сувите и 
топли краишта се раѓаат во изобилие најубави мирудии, бидејќи сонцето ја извле-

                                                 
15 Хера- жена на богот Зевс. 
16 Артемида- ќерка на Зевс и Лета, а сестра на Аполон. Нејзиниот храм во Ефес бил многу познат. 
Откако Херостат го запалил ноќта кога се родил Александар, тој бил повторно изграден и толку 
убаво што се вброил меѓу седумте светски чуда. 
17 Хегесиј- родум од Магнезија на Сипил во Либија на реката Хермон. Меѓу другото, напишал и 
историја на Александровите дела, меѓутоа не уживал добар глас поради својот извештачен стил. 
18 Магови- Членови на свештнички касти кои, најверојатно, како еврејски Левити, му припаѓало на 
посебно племе. (Еврејската историја се учела од 444 г.п.н.е.[Ездра]- до 444 г.п.н.е. без Евреи, РИ) 
19 Потидеја- коринтска населба на полуостровот Халкидик. 
20 Лисип- родум од Сикион, творел меѓу 372 и 216 година п.н.е. Создал 1500 дела. И Кикерон и Хо-
ратиј и Плиниј спомнуваат дека само тој имал право да изработува Александрови кипови. 
21 Апеле- родум од Колофон во Јонија, добил граѓанско право во Ефес. Работел и умрел на островот 
Кој. Од Ефес, каде што учител му бил Ефор, отишол во Сикион кај познатиот Памфил, Македонец 
од Амфипол, не за да го учи, туку за да работи заедно со него, па со негова гаранција стигнал на 
дворецот на Филип и Александар каде што имал многу работа. Апеле многу често ги сликал Филип 
и Александар.Како што на Лисип му дозволил да ги прави киповите, така единствено на Апеле Але-
ксандар му дозволил да го слика. 
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кува влагата што се наоѓа на површината од телото како некаква материја за гние-
ње. Меѓутоа кај Александар, најверојатно, телесната топлина биле причина за него-
вата наклоност кон пијанство и за неговата наглост. 

Уште додека бил дете, неговата трезвеност се манифестирала со тоа што, по-
крај својата наглост и незауздана страст за други работи, во телесните уживања 
знаел да биде отпорен и ним да им се предава со голема умереност. Неговата че-
сност, пак, и покрај младоста, го терале да биде достоинствен и великодушен. Ја са-
кал славата, меѓутоа не секоја и од сè и сешто како Филип, кој со својата ораторска 
вештина се фалел како некаков софист, па дури и победата на својата кола во Оли-
мпија наредил да се искова и на пари. 

Кога пријателите го прашале дали би сакал да се натрпреварува на трката во 
Олипија, зашто бил брзоног, Александар одговорил: ‘Се разбира, само ако со мене 
се натпреваруват кралеви !’ 

Се чини дека воопшто не ги сакал борачите. Навистина, тој многупати при-
редувал натпревари, и тоа не само за трагедии, туку и за кажување песни, и за сека-
ков лов, и за борби со палки, меѓутоа, ниту за рецитирањето ниту за тешкото боре-
ње на борачите не доделувал награди со посебна љубов. 

5. Еднаш, кога Филип не бил дома, Александар ги пречекал пратениците на 
персискиот цар. Тој се спријателил со нив и сите ги освоил со својата љубезност и 
со тоа што не ги прашал ништо што би било недораснато или неважно, туку се рас-
прашувал за должината на патот и како било патувањето во Персија како и за са-
миот цар: каков војсководец е и колку се силни Персијците при одбрана и при на-
пад. Пратениците се чуделе на ваквите прашања, а Филиповата фалена способност 
се губела во нивните очи пред проникливоста и вештината на ова дете. 

Кога ќе стигнела вест дека Филип или освоил некој значаен град или, пак, 
добил некоја битка, Александар тоа не го слушал со радост туку им велел на своите 
врсници: ‘Другари, татко ми сè ќе ми земе однапред, а за мене нема да остане ниту 
едно големо и значајно дело да го извршам со вас!’ 

Очигледно, тој не се стремел кон уживање и богатство, туку кон јунаштво и 
слава, па затоа мислел дека колку повеќе ќе наследи од татко си толку помалку ќе 
постигне со својата моќ. Уверен дека со тоа што моќта на татко му сè повеќе расте 
и дека сите успеси му припаѓаат само нему, Александар не сакал да добие од татко 
си ниту богатство, ниту раскош, ниту уживање, туку кралство кое ќе му донесе бо-
рба и војни и дела полни со слава и чест. Што се однесува до неговото образование, 
се разбира, имал многу таканаречени воспитувачи, наставници и учители, на чие 
чело бил Леонид, човек со строг карактер и роднина на Олимијада. Тој се срамел од 
називот наставник, иако учителствувањето било убава и чесна задача, па затоа на 
сите им дозволувал да го викаат воспитувач и водач на Александар поради негово-
то достоинство и роднинство. Еден друг, кој ја имал функцијата на наставник и си 
го присвојувал името наставник бил Лисимах, родум од Акарнанија. Тој не се одли-
кувал со којзнае какво образование, меѓутоа затоа што себеси се нарекувал Фени-
кс,22 Александар го нарекувал Ахилеј, а Филип Пелеј,23 бил омилен, па го зазел ду-
ри и второто место“. 

Со наведеното родословие живеел еден и те ист народ со различни говори. 

                                                 
22 Феникс, според Хомер, воспитувач и придружник на Ахил. 
23 Пелеј- Еаков син и Зевсов внук, Ахилев татко, мирмидонскји владетел на Фтија, Тесалија. 
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Тој народ го говорел само едниот варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 
„6. Еден ден, некој си Тесалец, по име Филоник, му понудил на Филип да го 

купи коњот Букефал за 13 таланти.24 Изглегле на полјанка да го погледаат коњот, 
меѓутоа видел дека е див и неупотреблив, бидејќи не дозволувал никој да го јавне. 
Згора на тоа не можел да го поднесува гласот на којгоде од Филиповата придружба, 
противставувајќи му се секому кој ќе му се приближел. Додека Филип се лутел и 
заповедал коњот да го тргнат што понастрана, бидејќи е див и незауздан, Алекса-
ндар, кој исто така бил таму, рекол: ‘Каков коњ сакаат да загубат, само затоа што 
поради незнаење и страв не можат да го јавнат ?’ Првиот пат Филип премолчил. 
Меѓутоа, кога видел дека син му повеќепати остро му префрла, му рекол: ‘Зар на 
постари луѓе ќе им приговараш, небаре повеќе знаеш од нив или подобро знаеш да 
јаваш ?’- ‘Овој коњ’- одговорил Александар- ‘поарно би го јавал отколку секој 
друг.’ ‘Ами ако не го јавнеш’- продолжил Филип,- ‘со каква казна да те казнам за 
твојата дрскост?’- ‘Жими Зевс, за казна ќе платам толку колку што вреди коњот’- 
одговорил Александар.(Букефал=буке фал:бук-а...;бик=пик-а;фал=пал-и;пар-и,Р.И.) 

Сите се насмеале и, откако ја утврдил цената, Александар в часот стрчал до 
коњот, го фатил за узда и го свртел накај сонцето, најверојатно затоа што забеле-
жал оти коњот се плаши од сенката што му паѓа пред очи и игра околу него. Потоа 
малку потрчал крај него и го помилувал. Кога видел дека помалку се лути и фрчи, 
спокојно ја отфрлил својата наметка, па му се фрлил на коњот на рамена и цврсто 
го стегнал со нозете. Со првиот миг ја притегнал уздата и го потерал без удирање 
со мамузите. Меѓутоа, кога видел дека коњот не обрнува внимание на неговите за-
кани, ами сака само да трча, му ги отпуштил уздите и го спотнал уште посилно, ви-
кајќи и удирајќи го со нозете. Филип и неговата придружба ги обзел страв, та оста-
нале како смраморени. Арна ама, кога Александар свртел како што треба и дојавал 
назад, горделиво и радосен, сите други воскликнале додека татко му, се зборува, за-
плакал од радост. И кога син му слегол од коњот, го помилувал по главата и му ре-
кол: ‘Синко, за себе барај си кралство кое ќе ти биде достојно. Македонија е пре-
мала за тебе !’ 

7. Филип забележал дека син му има непопустлив карактер, дека се проти-
ставува на секоја насилна постапка, меѓутоа дека со кажување на објективните при-
чини лесно може да се води по вистинскиот пат. Затоа се обидува да влијае кај сина              
си повеќе со совети отколку со наредби. Следствено на тоа ниту учителите по му-
зика, ниту на тие по редовна настава целосно не им го доверувал неговото воспи-
тание и образование, бидејќи сметал оти тоа е работа поврзана со голема мачноти-
ја, зашто и според зборовите на Софокле:  

За тоа се потребни мнигу узди и кормила! 
Тој го викнал Аристотел, многу славен и многу учен филозоф, кому му дал 

убава и пристојна награда за подучување на сина му. Тогаш Филип повторно го из-
градил градот Стагира,25 од каде што бил Аристотел, кого самиот го разурнал, а на 
граѓаните што се разбегале или се нашле во ропство им дозволил да се вратат на 
своите имоти.Како место за престој и работа им го определил Нимфеј26 кај Миеза,27 

                                                 
24 Еден талант- околу 3000 американски долари. 
25 Стагира- град на источниот брег на полуостровот Халкидик кој пред тоа í припаѓал на Тракија. 
26 Нимфеј- секое место или зграда посветена на Нимфите. 
27 Миеза- град во Македонија во близина на Стримон. 
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каде што и денес на посетителите им се покажуваат камените клупи и сенките во 
кои шетале учителот и ученикот. 

Најверојатно, Александар не учел само етика и политика, туку навлегувал и 
во тајните на подлабоките науки, што филозофите ги нарекувале акроматички и 
епоптички,28 па со нив не ја запознавале и широката публика. 

Кога Александар подоцна веќе преминал во Азија и чул дека Аристотел из-
дал неколку книги за тие науки, тој му напишал писмо во кое отворено ја бранел 
филозофијата. Преписот на тоа писмо гласи: ‘Александар го поздравува Аристоте-
ла. Не е добро што си ги издал акроматичките списи. Со што ќе се истакнуваме од 
другите луѓе ако науките на кои им се посветивме станат општа сопственост ? Јас 
повеќе сакам да се одликувам со највозможното знаење отколку со својата моќ. 
Збогум !’ 

За да се смири неговата честољубивост, а во исто време за да се оправда и 
себеси, Аристотел му одговорил дека тие науки и се и не се издадени. Зашто, нави-
стина,неговиот спис за метафизика не може да користи ниту за настава ниту за уче-
ње, туку во прв ред е напишан за оние што целосно í се посветени. 

8. Се чини дека Аристотел најмногу од сите други му ја всадил во срцето на 
Александар и љубовта спрема медицината. Зашто, Александар не ја засакал само 
теоријата на лекарството, туку на своите болни пријатели им помогал во нивните 
болести, им определувал некакви лекови и им давал упатства за начинот на живее-
ње, како што тоа се дознава од неговите писма. Воопшто, тој и по природа ги сакал 
науката и читањето. Илијадата тој ја разгледувал како патоказ на воената храброст 
и така ја нарекувал Од Аристотел го добил неговото издание на Илијадата, кое го 
нарекуваат ‘Издание од ковчеже’. Тоа, како што раскажува Онесикрит,29 секогаш 
лежело покрај камата под неговата перница. 

Со оглед на тоа што во внатрешноста на Азија не можел да најде многу дру-
ги книги, му наредил на Харпал30 да го снабди со нив. Тој му ги пратил Филистови-
те дела,31 многу трагедии од Еврипид, Софокле и Ајсхил, а покрај тоа и дитирам-
бите32 на Телест33 и Филоксен34. 

                                                 
28 Акроматички и епоптички науки- подоцнежните перипатетичари ги делеле Аристотеловите списи 
на ексотерички т.е. надворешни списи, и на есотерички или акроматички или епоптички, т.е. внатре-
шни или списи за слушање или списи со епопти, под првите подразбирајќи списи определени за по-
широк круг читатели, т.е. популарни списи, а под вторите списи за најтесниот круг на Аристетоло-
вите слушатели. 
29 Онесикрит- родум од Астипалија или Егина. Со своите синови Филикс и Андростен бил ученик 
на Диоген. Напишал историја на Александровите војни, но ја испреплетил со сказни. 
30 Харпал- додека Александар бил во Индија, неговиот ризничар Харпал во Вавилон живеел раско-
шно и, мислејќи дека Александар нема да се врати, потрошол голем дел од Александровото богат-
тво. Но, кога се чуло дека Александар се враќа од Индија, Харпал видел дека тука нема живот за не-
го и побегнал во Атина. На крајот, побегнал на Тенар, каде беше ја оставил својата војска, а оттаму 
со неа тргнал на Крит каде што и загинал. 
31 Филист- роден во Сиракуза околу почетокот на Пелопонеската војна  Го напишал делото „Исто-
рија на Сицилија“, во 13 книги. Како историчар Филист се угледувал на Тукидид. 
32 Дитирамби-, песни во слава на богот Дионис. Со време станало обичај со дитирамби да не се сла-
ви само Дионис, туку и други митски лица. 
33 Дитирамски поет. 
34 Филоксен е роден на островот Китера во 435 година п.н.е., а умрел во Ефес. Автор е 24 дитирамби 
од кои најпознати се Киклоп и Гозба. Филоксен и Телест му припаѓаат на новиот век во развојот на 



 50 

Иако во почетокот Аристотел го почитувал и го сакал, како што и самиот ве-
лел ‘исто како татка си, зашто нему му го должам животот, а на овој својот поубав 
живот’, сепак подоцна го променил односот према него, не за да стори нешто лошо, 
туку во неговата обноска кон Аристотела веќе ја немало онаа топлина и љубов, што 
се прифатило како знак дека тој се отуѓил од него. 

Меѓутоа, сепак, од душата не му изчезнала големата љубов спрема филозо-
фијата, што му била всадена уште од младоста и била негувана во него. Тоа го по-
тврдува и почитта спрема Анаксарх,35 потоа педесетте таланти што му ги пратил на 
Ксенократ36 и најпосле, почестите што ги покажал спрема Дандамис и Калан.37 

9. Додека Филип војувал против Византијците, Александар, шестнаесетго-
дишник, но сепак оставен во Македонија како регент и чувар на кралскиот печат, 
ги потчинил Мајѓаните38 кои се одметнале, го зазел нивниот град, ги протерал сите 
варвари и формирал мешана населба на која í го дал името Александропол (Але-
ксандров град). И самиот учествувал во бојот против Елините кај Хиронеја,39 и се 
зборува дека тој прв јурнал меѓу ридовите на тебанската чета.40 И во наши дни, крај 
реката Кефис, се покажува стариот таканаречен Алаксандров даб, до кој во тоа вре-
ме стоел шаторот на Александар. Во близината на тоа место има и големи гроби-
шта на Македонци. 

Поради овие успеси,  што е и сосем природно, Филип многу го засакал сина 
си, така што дури и се радувал кога Македонците Александар го нарекувале свој 
крал, а Филип- врховен заповедник. Меѓутоа, нередите во неговиот дом што се по-
јавиле како последици на неговата женачка и љубови, внесувале многу кавги и 
остри расправии поради кои на извесен начин страдало целото кралство заедно со 
одајата на кралицата. Тие кавги уште повеќе ги распламтувала незгодната нарав на 
Олимпијада, љубоморна и страсна жена, која го подбуцнувала и Александар. Овие 
несогласувања најмногу ги поттикнал Атал на Клеопатрината свадба која Филип 
како девојка ја зел за жена, откако страсно се вљубил во неа и покрај своите годи-
ни. Имено, Атал, кој í бил вујко на Клеопатра, и на свадбата се опил, почнал да ба-
ра Македонците да им се молат на боговите за да им родат престолнаследник Фи-
лип и Клеопатра. Тогаш Александар пламнал од гнев и рекол: ‘Што, ништожнику, 
зар јас сум копиле за тебе ?’ и својот пехар го фрлил во него. Тогаш рипнал Филип 
на сина си и го извлекол мечот, но за своја среќа и за среќа на сина си тој му се ли-

                                                                                                                                                 
хорската лирика, кога дитирамбот, под влијание на драмата, а особено на трагедијата, станал висти-
нска лирска драма. 
35 Анаксарк е родум од Абдера. Заедно со Пирон од Елида го придружувал Александар во неговите 
војни. Го учел дека цел на животот е блаженство и непоколебливо внатрешно спокојство и затоа бил 
наречен Блажениот. 
36 Ксенократ од Халкедон (396- 324), на чело на Платоновата академија од 339 година п.н.е. Не са-
кал да го придружува кралот на Азија, меѓутоа му посветил и му ја пратил својата расправа за крал-
ската власт 
37 Дандамис и Калан- индиски мудреци. 
38 Мајѓани- една од најмоќните тракиски племиња, на горен Стримон, одделени од Пеонците со пла-
нината Керкина. Мајѓаните повеќепати војувале со Македонија и подоцна им станале сојузници на 
Римјаните против Македонците. Конечно, во 79 година Римјаните ги покориле. (Керкина, Р.И.) 
39 Хиронеја- град во Беотија. Во таа битка Елада ја загубила својата политичка независност во 338 
година.(=х иронеа;Арон=а рони;прво х не се изговора:Хелада=х Елада;Хелени=е Елени=Елини,Р.И.) 
40 Тебанска чета- се состоела од 300 избрани луѓе, кои од државата добивале сè што им било потре-
бно за вежби и имале обезбеден опстанок. 
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знал од гнев и од пијанство и- паднал. Тогаш Александар навредливо додал: ‘Гле-
дајте, луѓе, овој се токмеше од Европа да премине во Азија, а овде не може да сти-
гне од едно столче на друго а при тоа да не падне !’ По оваа пијана кавга, тој ја зел 
Олимпијада и ја сместил во Епир, додека самиот престојувал во Илирија. Потоа 
Филипа го посетил Демарат од Коринт,41 кој бил пријател на неговиот дом, па сме-
ел отворено да му каже што мисли. Откако се ракувале и се поздравиле, го прашал 
Филипа како стојат работите со слогата меѓу Елините, на што тој одговорил: ‘Е, 
Филипе, ти прилега ли да водиш сметка за Елада, каде што својот сопствен дом го 
исполни со толку кавги и неволи !’ Така, ставајќи си го прстот на ум, Филип го 
примил Демарат да посредува кај Александар кој успеал да го наговори да се врати. 

10. Малку подоцна Пиксодар, сатрап од Карија, сакал ородувајќи се, да на-
прави сојуз со Филип, па му ја намислил својата најстара ќерка да ја омажи за Ари-
деј, Филипов син, за таа работа го пратил Аристократ во Македонија. Ова пријател-
ство и на Александровата мајка пак í дало можност за разни говори и клевети: како 
Филип има намера да го спријатели Аридеј со толку угледна и богата куќа, па на 
крајот да му го остави и кралството. Вознемирен од ова, Александар го пратил тра-
гичкиот артист Тесал во Карија да преговара со Пиксодар- да го остави слабоум-
ниот и незаконски принц, а Александар да го одбере за свој зет. И навистина, на 
Пиксодар многу повеќе му се допаднал овој предлог отколку неговата намера. Кога 
Филип чул за ова, го одбрал Парменионовиот син Филота, еден од Алексанровите 
најблиски пријатели, и со него тргнал во собата на Александар. Таму многу го 
искарал и луто го навредил: дека е простак и дека не ја заслужува својата среќна 
позиција кога се задоволува со тоа да стане зет на еден каранин, роб на варварски 
цар. Во исто време им напишал писмо на Коринтјаните да му го пратат Тесал око-
ван, а од другите Александрови пријатели Харпал и Неарх и, освен нив, уште Ери-
гиј и Птоломеј ги протерал од Македонија, меѓутоа Александар подоцна ги викнал 
назад и ги одликувал со најголеми почести. 

Кога подоцна Филип, подбуцнат од Атал и Клеопатра, го навредил Павсани-
ја, а овој не можејќи да најде правда го убил Филипа, вината најмногу паднала на 
Олимпијада, небаре таа го поттикнала огорченото момче, а некакви сомнежи па-
днале и на Александар. Зашто, кога по злосторот Павсаниј се сретнал со него и по-
чнал горко да му се жали, велат дека Александар му одговорил со овој стих од 
Еврипидовата Медеја: 

И таткото, и младоженецот, и невестата ! 
Но, сепак, откривајќи ги соучесниците на заговорот, тој ги казнил и се на-

лутил на Олимпијада поради нејзината сурова постапка со Клеопатра за време на 
неговото отсуство. 

11. Кога Александар, со наполнети дваесет години, ја зел кралската власт во 
свои раце, видел дека од сите страни го опкружуваат голема завист, лута омраза и 
огромни опасности. Соседните варварски племиња не сакале и натаму да го подне-
суваат наметнатиот јарем и копнееле пак да имаат свои кралеви. Од друга страна, 
Филип, навистина, Елада ја победил со оружје, меѓутоа немал доволно време на-
полно да ја совлада и да ја навикне на покорност, туку само ги изменил односите и 
ги нарушил. Така, по неговата смрт, Елада се нашла во голем метеж и многу раз-

                                                 
41 Демарат- еден од првенците на промакедонската партија. И кај Граник се борел на страната на 
Александар. 
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бранувана. Македонците се исплашиле од таа кризна состојба и сметале дека Алек-
сандар треба да крене раце од елинските земји и таму веќе да не применува сила. 
Според нив, требало повторно да ги продобие варварите кои сакале да се одметнат 
со благи постапки и на тој начин веднаш да ги спречува сите буни.Александар, пак, 
тргнувал од спротивно гледиште: тој сметал дека својата позиција мора да ја обез-
бедува и да ја спасува со јунаштво и бестрашност, зашто ако се забележи дека тој и 
најмалку се колеба во себе, сите тие народи веднаш ќе се кренат против него. 

Затоа тој на варварските движења и војни во тамошните области им ставил 
крај со тоа што ненадејно со војската навлегол сè до Дунав, каде што во крвава би-
тка го победил и Сирм, крал на Трибалијците. 

Кога чул дека Тебанците се одметнале и дека се во договор со Атињаните, 
веднаш ја повел својата војска низ Термопилите, велејќи: ‘На Демостен, кој додека 
престојував кај Илирите и Трибалијците, ме нарекуваше дете, а кога бев во Тесали-
ја- момче, сега, под ѕидовите на Атина ќе му покажам дека сум маж !’ 

Веќе бил во близина на Теба. За да им даде шанса на Тебанците да се покај-
ат за своите дотогашни постапки, од нив побарал само да му ги предадат Феник и 
Протит, и на сите кои ќе преминат на негова страна им ветил целосна безбедност. 
Меѓутоа, кога Тебанците го изнесле своето противење да им ги предаде Филота и 
Антипатар и разгласиле сите оние кои сакаат да помогнат за ослободување на Ела-
да да им се приклучат ним, тој ги спотнал своите Македонци на војна. Во борбата 
против многу посилниот непријател, Тебанците се бореле со срце и со храброст 
што ја надминувала нивната моќ. А кога и македонската стража, напуштајќи ја Кад-
меја, ги нападнале одзади, повеќето опколени паднале во борбата. Притоа градот 
бил заземен, ограбен и срамнет со земјата. Со тоа Александар очекувал Елините, 
преплашени од толку силната казна, да останат мирни, а истовремено се преправал 
дека тоа го прави за да ги задоволи обвиненијата на сојузниците, зашто и Фоќаните 
и Платејците се жалеле на Тебанците. Освен свештениците и сите пријатели на Ма-
кедонците, како и потомците на поетот Пиндар и оние кои не се одметнале, сите 
други- ги имало 30.000- ги продал како робови. Бројот на загинатите бил над 6 000. 

12. Меѓу многуте и тешки неволи што тогаш ја погодила Теба, некои Тра-
кијци провалиле во куќата на отмената и чесна Тимоклеја и ограбиле сè што нашле. 
Притоа, нивниот водач ја осквернил и со сила ја обесчестил госпоѓата, а потоа по-
чнал да ја испитува дали има скриено злато и сребро и каде го скрила. Таа му рекла 
дека има скриено, па самата го повела низ градината и му покажала на бунарот во 
кој- како што му рекла- ги фрлила сите скапоцености додека го освојувале градот. 
Кога Тракиецот се наведнал да ѕирне во бунарот, Тимоклеја од зад него го турнала 
в бунар, го затрупала со камења под кои тој настрадал. Тогаш Тракијците ја врзале 
Тимоклеја и ја довеле пред Александар. Уште на прв поглед таа, со својата појава и 
со својот ôд, покажувала посебна достониственост и горделивост, одејќи без ронка 
страв по оние што ја воделе. Кога кралот ја прашал која е, таа му одговорила: ‘Јас 
сум сестра на Теаген, оној кој против Филип се бореше за слобода на Елините и ка-
ко војвода загина кај Хиронеја.’ Александар се зачудил и на нејзиниот одговор и на 
нејзиното дело па наредил слободно да си оди со своите деца. 

13. Така Александар се помирил со Атињаните, иако тешко им паѓало на ду-
ша судбината на Тебанците. Имале полни раце работа околу Елевсинските праз-
ници, арна ама ги одложиле поради жалоста. А сите оние што се засолниле во ни-
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вниот град најљубезно ги пречекувале. Меѓутоа, или затоа што, како лав, веќе се 
беше заситил од срдбата, или затоа што сакал и покрај толку свирепото и грозно 
дело да покаже и благост, Александар им простувал за секоја вина. Згора на тоа, ги 
советувал будно да ги следат сите политички настани, зашто нивниот град, ако не-
што му се случи, ќе падне под власт на Елада. Велат дека Александар подоцна, по-
ради несреќата на Тебанците, повеќепати се разжалостил, па затоа со мнозина по-
стапувал поблаго. Впрочем, и она што тој пијан го направил со Клито им го пре-
пишувал на гневот и на одмаздата Дионосова.42 На ист начин ја објаснувал и пла-
шливоста на Македонците во Индија кога го оставиле недовршен неговиот воен по-
ход, со што ја изневериле неговата слава. Затоа немало човек меѓу преживеаните 
Тебанци кој, ако замолел или посакал нешто, да не му биде желбата исполнета. То-
лку за судбината на Теба. 

14. Кога Елините се собрале на Истам и решиле заедно со Александар да тр-
гнат во војна против Персија, него го избрале за врховен воен заповедник. Во таа 
пригода кај него доаѓале мнозина државници и филозофи за да му посакаат успех и 
среќа. Александар се надевал дека тоа ќе го стори и Диоген од Синопа, кој тогаш се 
наоѓал во близина на Коринт. Меѓутоа, бидејќи Диоген воопшто не водел сметка за 
тоа, туку мирно си седел во Кранеја, самиот Александар отишол кај него. Токму то-
гаш Диоген си се сончал. Кога видел дека му се приближуваат толку многу луѓе, 
тој малку се подисправил и погледот го вперил во Александар, кој љубезно го по-
здравил и го прашал дали можеда му направи некоја услуга: ‘Тргни ми се малку од 
сонцето’ му одговорил Диоген. Од ова, велат, Александар многу се изненадил и 
тој, и покрај тоа што човекот не му посветил никакво внимание, се зачудил од не-
говата горделивост и од неговата душевна големина. И на враќање, кога луѓето од 
неговата придружба почнале да се смеат и да бијат шега, тој им рекол: ‘Навистина, 
кога не би бил Александар, би бил Диоген !’ 

Сакајќи да го праша богот Аполон за успехот на својата војна против Пер-
сијците,Александар отишол во Делфи.И покрај тоа што тогаш биле ‘несреќни дни’, 
во кои не смеело да се даваат никакви пророштва, сепак тој првин побарал да му ја 
викнат врховната свештеничка. Меѓутоа, кога таа се противставила повикувајќи се 
на законот,тој самиот поитал кај неа и почнал со сила да ја влече до храмот, на што, 
на крајот, божем преморена од неговото брзање, таа му рекла: ‘Ти, синко, си несо-
владлив!’ Од овие зборови Александар бил презадоволен. Веќе не му било нужно 
друго пророштво, од неа тој го добил пророштвото што го сакал. 

Кога сакал да ја започне војната, се чинело дека од божествата дошле многу 
знаци: меѓу другите да го споменеме следново: Орфеовиот кип во Либетра43 (изра-
ботен од кипарисово дрво) го облеал обилна пот. Додека сите се плашеле од овој 
знак, Аристандар му рекол на Александар да не се плаши, зашто ќе изврши дела 
достојни за опејување и раскажување,поради што ќе видат многу мака и ќе ги облее 
многу пот поетите и музичарите кои ќе ги опеваат тие дела.  

15. Војската на Александар, според оние што ја наведуваат најмалата бројка, 
имала 30 000 пешаци и 4 000 коњаници, а според оние што ја наведуваат најголе-

                                                 
42 Одмаздата Дионосова- според митологијата, богот Дионис се родил во Теба како син на Зевс и 
Семела, ќерка на тебанскиот крал Кадам. Затоа Александар и се каел што немилосрдно ја разурнал 
Теба. По дваесет години повторно ја изградил Касандар, син на Антипатар. (Анти=тн.Словени, Р.И.) 
43 Либетра- селце во подножјето на Олимп. 
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мата бројка 43 000 пешаци и 5 000 коњаници. Според извештајот на Аристобул, во 
воената каса Александар немал повеќе од 70 таланти,44 а Дурид тврди дека залихи 
на храна имал само за 30 дни. Онесикрит вели дека зел уште 200 таланти на заем. 
Меѓутоа, иако биле толку малку и толку скудни средствата, сепак не влегол во га-
лијата пред да ја проучи имотната состојба на своите пријатели, та на еден му дал 
земја, на друг село, на трет приходите од некој град или пристниште. Кога на овој 
начин речиси биле подарени и раздадени сите кралски имоти, Пердика45 му рекол 
на кралот: ‘А што оставаш за себе, кралу ?’ Александар му одговорил: ‘Надежите’. 
‘Добро’, продолжил Пердика, ‘тогаш и ние кои поаѓаме со тебе во војна ќе имаме 
дел од тие надежи!’ И, навистина, Пердика не сакал да ги прими доделениот му 
имот, а кога тоа го виделе, така постапиле и уште некои Александрови пријатели. 
Меѓутоа, на оние што примале подароци, дури и молеле да добијат, од сè срце им 
ги делел. Така, раздал речиси сè што имал во Македонија. 

Со таков занес и во такво расположение Александар преминал преку Хеле-
спонт. Се истоварил кај Илион, каде на Атина и на тамошните херои им принесол 
соодветни жртви. Кога втасал пред Ахилевиот надгробен столб, се намачкал со ма-
сло, па според обичајот, со пријателите оптрчал околу него, го овенчал и изгово-
рил: ‘Колку е среќен Ахил за време на животот стекне верен пријател, а по смртта 
голем гласник на своите дела!’ Додека го обиколувал градот и го разгледувал него-
вите знаменитости, некој го прашал дали сака да ја види Паридовата лира. ‘Не’, од-
говорил, ‘таа воопшто не ме привлекува, ,меѓутоа ја барам лирата со која Ахил ги 
опејувал славните подвизи на јунаците!’ 

16. За тоа време војводите на Дариј собрале голема војска и ја разместиле по 
реката Граник46 за да му го спречат преминот преку неа. Александар, пак, можеби 
веќе сметал дека е потребно да почне битката на портите од Азија, со што исто-
времено би обезбедил влез и во царството. Меѓутоа, мнозинството од Македонците 
се плашеле од длабочината на реката и од нејзините нерамни и стрмни брегови од 
другата страна, каде што не можеле да се излезе без борба. Некои, пак, го опоме-
нувале Александар дека не треба да се гази стариот обичај поврзан со месецот де-
сиј,47 кога македонските кралеви обично не војувале. На ова Александар одговорил 
со наредба овој месец да се смета како втор артемисиј.48 А кога Парменион најпо-
сле не дозволувал да се влезе во битка ‘бидејќи веќе денот прилично поодминал’, 
Александар му одговорил: ‘Тогаш Хелеспонт, преку кого веќе минал, ќе мора да се 
срами ако сега се исплашам од Граник!’ Така, тој со 13 коњички чети јурнал во ре-
ката. Бодинал против непријателските стрели и кон стрмниот брег, накај заштите-
ниот со вооружени коњаници. Јурел наспроти речната струја што се кренала и со 
себе носела и коњи и војници. Се чинело дека преминот повеќе се изведува од лу-
дило и очај отколку според некоја паметна одлука. Меѓутоа, тој бил упорен во пре-
минувањето и со тежок напор стигнал до спротивниот брег, кој поради влагата бил 

                                                 
44 Аристобул од Касандрија- Александров војсководец, кој по својата 84- та година напишал исто-
риски спис за Александср, каде што повеќе обрнувал внимание на топографската, географската и 
географско- етнографската страна. 
45 Пердика- Филипов и Александров генерал. По смртта на Александар, нему му било доверено во-
дењето на работите. 
46 Граник- река која тече низ Мала Азија и се влева во Мраморното Море, денес веројатно Коџабаш. 
47 Десиј- осми месец од македонската година, одговара на нашиот мај.(Десиј-во мај сè се десува,Р.И) 
48 Артемисиј- месецот пред десиј, април. 
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каллив и лизгав. Бил принуден веднаш, без никаков ред, да се впушти во борба со 
толпата што напаѓала, борејќи се човек на човек, додека не премине целата негова 
војска и не воспостави некаков ред. Зашто, непријателите веднаш почнале да нава-
луваат и, протиставувајќи коњ на коњ, удирале со копјата, а кога копјата им се 
искршиле, ги извадиле мечевите. 

Александар се препознавал по својот малечок штит и по својата перјаница 
на шлемот, крај кој од обете страни бил закачен по еден бел и необичен голем пер-
дув. Вчас мнозина се нафрлиле на него и едно копје го погодило под зглобот на 
оклопот, но не го ранило. Во тој миг заедно дојавале и двајца персиски запове-
дници, Ресак и Спитридат. Пред едниот успеал да се тргне, а нападнал на Ресак и 
го удрил со оклопот. Притоа му се скршило копјето им морал да го извади мечот. 
Кога се судриле тие двајцата, Спитридат го тргнал малку настрана својот коњ, па 
веднаш се исправил и со сета сила замавнал со својот меч: му ја турнал перјаницата 
сосе едниот пердув, а шлемот одвај го издржувал ударот, при што острата страна 
на мечот ги допрела краевите на кралската коса. Спитридат веќе заминал и по втор- 
пат, меѓутоа побрз бил ‘мрачниот’ Клито49 и го прободел со своето копје. Во исти-
от час паднал и Ресак погоден од Александровиот меч. 

Додека траела оваа жестока и опасна коњичка битка, реката ја преминувала 
и македонската фаланга, па и пешаците јурнале едни на други. Непријателите не 
дале ниту силен ниту долг отпор, туку се разбегале како муви без глави, освен ели-
нските платеници. Тие се повлекле на едно ритче и почнале да го молат Алекса-
ндар да му се предадат, но да им гарантира дека ќе ги поштеди. Меѓутоа, тој повеќе 
воден од бесот отколку од разумот, нагрвалил прв, па го загубил коњот кој паднал 
удрен од меч меѓу ребрата, но тој не бил Букефал, туку некој друг коњ. А повеќе-
мина од загинатите и ранетите биле од страната на Александар, кои тогаш ги сна-
шла небиднина, зашто се бореле со храбри и очајни луѓе. 

Велат дека од страната на варварите во тој бој паднале 20 000 пешаци и 2500 
коњаници. Александар, пак, барем според Аристобуловиот извештај, имал само 34 
мртви, од кои деветмина биле пешаци. Затоа наредил да им се направат бронзени 
ликови што ги изработил Лисип. (Бројниот сооднос не одговара- неможност, Р.И.) 

Сакајќи оваа победа да биде општа победа на Елините, на Атињаните им 
пратил 300 одземени штитови. На другиот плен, пак, наредил да се стави мошне ла-
скавиот натпис: ‘Александар, Филиповиот син, и Елините освен Лакедемонците, од 
варварите кои живеат во Азија’. Чашите, пурпурните облеки и другите персиски 
скапоцености, што како плен ги зел од Персијците, í ги пратил на мајка си, освен 
неколку ситнурии. 

17. Одеднаш оваа битка направила пресврт во позициите во полза на Алек-
сандар, така што во негови раце паднал и Сард, тој украс на персиската власт во 
приморјето. Притоа, во своите освојувања го покрил и остатокот од земјата. Само 
градовите Халикарнас и Милет се спротиставиле, меѓутоа и нив ги зазел на јуриш и 
ги покорил сите околни покраини. 

Откако завршило сетоа тоа, почнал да се колеба во своите намери за ната-
мошни потфати. Напати посакувал да тргне против Дариј и да започне пресудна 
битка за освојување на целото негово царство, но се двоумел и сакал прво да се из-

                                                 
49 „Мрачниот“ Клито, за разлика од „белиот“ Клито, заповедниик на пешадијата. Ü бил брат на Але-
ксандривата негувателка Ланика. 
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вежба со војувањата во приморските покраини, па дури потоа, кога ќе ги зацврсти 
силите и ќе го стекне богатството од тие земји, да го нападне царот. 

Во Ликија, во близина на градот Ксант, има извор од кој, како што се раска-
жува, токму тогаш шикнале толку силни млазеви што почнале да се прелеваат, па 
од длабочините излегла плоча со втиснати старински букви, чија смисла била дека 
ќе престане персиската власт кога ќе се соберат Елините. 

Охрабрен од ова, Александар побрзал да го исчисти од непријателот целото 
приморје до Феникија и Киликија. Неговото патувањепо брегот на Памфилија за 
мнозина историчари претставувало градиво за таинствените и чудесните прикажу-
вања: дека морето, кое инаку непрестајно тркала огромни бранови кон брегот и мо-
шне ретко ги покажува тесните и густо нанижени гребени под стрмните планински 
страни, се повлекло пред Александар со божја волја! На овој настан укажува и Ме-
нандар во една комедија: (Исто предание за Мојси, кога тој бегал од Египет, Р.И.) 

Дури и тоа е александровско: ако јас барам некого, 
тој веднаш самиот ќе ми дојде; а ако морам да газам 
преку море каде што сакам, и таму патот ми е отворен! 
Меѓутоа, самиот Александар, во своето писмо не спомнува никакво чудо, 

туку само вели дека од Фаселида патувал по должината на ридот што се вика Кли-
макс (скалила) и дека среќно минал. Затоа и останал неколку дни во Фаселида. За 
време на својот престој во тој град на плоштадот видел споменик изграден во чест 
на неодамна починатиот Теодект од Фаселида.50 Една вечер, по вечерата, развесел-
ен од вино, тој излегол на плоштадот во свечена облека и го осипал споменикот со 
многу венци со што љубезно му заблагодарил и му ја оддал нужната почит на чове-
кот со кој се запознал преку Аристотеловата филозофија. 

18. Потоа го скршил отпорот на жителите од Писидија кои му се спротиста-
виле и ја покорил Фригија. Го зазел и градот Гордион,51кој, според кажувањата, не-
огаш бил престолнина на кралот Мида. 

Таму ја видел и колата за која многу се зборувало, цврсто врзана со дреново 
лико и ја чул приказната за неа во која многу верувале варварите: дека на оној што 
ќе го одврзе јазолот му е судено да остане крал на целиот свет. Повеќето автори 
зборуваат дека краиштата на јазолот биле скриени и многупати испреплеткани ме-
ѓусебе, така што Александар, не знаејќи како да го одврзе јазолот, го пресекол со 
својот меч, по што од него се појавиле многу краишта. Меѓутоа, Аристобул вели 
дека го разврзал сосем едноставно: тој само го извлекол клинот од рудата, со која 
ременот бил прицврстен на јаремот и така полека го свлечкал јаремот од колата. 

Откако ги потчинил Пафлагонија и Кападокија, му стигнал абер за смртта на 
Мемнон.52 Од него Александар очекувал дека тој ќе му даде многу маки и ќе му 
прави најмногу тешкотии и пречки од сите Дариеви војсководци во проморјето. Со 

                                                 
50 Теодект од Фаселида- еден од последните многу ценети трагички поети, Исократов и Платонов 
ученик и Аристотелов пријател. Со своите трагедии извојувал осум победи на натпреварите на тра-
гичките поети. 
51 Гордион- стара престолнина на фригиските кралеви. Градот го основал фригискиот селанец Гор-
диј, кому при орањето му слетал орел на јаремот од неговата кола. Кога го избиралеза крал, колата 
ја оставил како подарок- завештание во Зевсовиот храм во Гордион. (Гордион=горди он, Р.И.) 
52 Мемнон- родум од Родос, Артабасов шура, храбар командант на елинските наемници во војската 
на Дариј Кодоман, бранител на тактиката за повлекување. Умрел во 333 година п.н.е., за време на 
опсадата на Митилена. (Родос=род..; Херодот=х еродот=е родот=род от; Ирод=и род: род=род, Р.И.) 
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неговата смрт тој добил уште поголема храброст за навлегување на внатрешноста 
на Азија. 

Веќе и Дариј тргнал од Суса, сметајќи на својата голема сила, зашто водел 
600 000 војници. Освен тоа, нему му влевал самодоверба и еден сон, што маговите 
повеќе го толкувале според неговите желби отколку според она што можело да се 
случи. Сонувал дека македонската фаланга ја голтнал силен оган, а дека Алексан-
дар првин го служи во облеката што порано самиот ја носел како царев татарин,53 а 
потоа како да заминал во свештената Белова шумичка и таму изчезнал. Со тоа, всу-
шност, богот навестувал дека Македонците ќе извршат славни и сјајни дела и дека 
Александар ќе завладее со Азија, како што завладеал и Дариј кога од татарин ста-
нал цар, но дека набргу потоа во слава ќе го заврши својот живот. 

19. Дариј бил уште посамоуверен кога Александровиот премногу долг пре-
стој во Киликија го сфатил како знак за нејунаштво. Меѓутоа, причина за тоа задр-
жување била болест за која едни тврдат дека ја добил од големите напори, а други 
од настинка при капењето во студената река Кидно. 

Ниеден од неговите лекари не смеел да се зафати со лекување. Лекарите, ми-
слејќи дека опасната болест е посилна од секој лек, се плашеле од прекорите на 
Македонците ако не ја исцелат болеста. И Филип од Акарнанија ја видел опасната 
состојба во која се наоѓал болниот. Меѓутоа, имајќи доверба во пријателството со 
кралот и сметајќи дека е срамота ако со кралот не ја дели опасноста во која тој се 
наоѓа и ако не му помогне и со последните сили, по цена дури и на сопствениот жи-
вот, најпосле тој подготвил лек и го наговорил кралот спокојно да го испие ако сака 
да оздрави и да ја продолжи војната. 

Меѓутоа, Парменион, од својот табор пратил писмо во кое го советувал кра-
лот да се чува од Филип,‘зашто Дариј му ветил големи подароци и ќерка си за жена 
ако му го одземе животот на Александар’. Александар го прочитал писмото, но не 
го покажал на ниту еден од своите пријатели, туку го оставил под перница. Кога во 
определено време Филип влегол со пријателите носејќи го лекот, кралот му го пре-
дал писмото и го зел лекот без двоумење и размислување. Тоа било прекрасна гле-
тка, како на сцена: едниот го чита писмото, другиот го пие лекот, а потоа едниот со 
другиот се гледаат со различни погледи. Александар со својот ведар и весел лик ја 
откривал својата добра волја и својата верба во Филип, а Филип, поради таквите 
клевети, бил надвор од себе, па на моменти ги повикувал боговите за сведоци и ги 
подавал рацете кон небото, а на моменти се фрлал врз постелата на болниот и го 
молел Александар да не попушта со духот и да има доверба во него. Во почетокот 
лекот сосем му го совладал телото и сета сила му ја потиснал во длабочините, така 
што болниот паднал во безсознание, престанал да зборува, потемнел и, воопшто, 
покажувал слаби знаци на живот. Меѓутоа, сепак, со помош на Филип, бргу се со-
зел, и кога закрепнал излегол пред своите Македонци, зашто нивната жал не пре-
станала сè до моментот додека не го виделе својот Александар. 

20. Во војската на Дариј се наоѓал и некој Македонец по име Аминта,54 кој 
побегнал од својата татковина. Тој добро ја познавал Александровата нарав. Така, 
кога видел дека Дариј ита во клисурите да удри на Александар, почнал да го моли 

                                                 
53 Царев татарин- персиски поштар. 
54 Аминта- Антиохов син, по смртта на Филип побегнал во служба кај Дариј, а по битката кај Ис за-
минал во Египет каде што бил убиен поради грабеж. (Аминта=а минта=мин та: ва-на-та, Р.И.) 
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да останат тука, и на таа пространа и отворена рамнина да ја започнат пресудната 
битка во својата поднамоќна војска против послабиот непријател. Дариј му одгово-
рил дека се плаши оти непријателите би можеле да го надитрат со бегство и Алек-
сандар да му побегне. ‘За тоа, царе’, продолжил Аминта, ‘не грижи се! Александар 
ќе тргне на тебе, а можеби веќе тргнал!’ Меѓутоа, Дариј не го послушал советот на 
Аминта, туку со војската тргнал во Киликија.Истовремено, и Александар му тргнал 
во пресрет, во Сирија.Меѓутоа, ноќта се разминале и морале да се вратат. Алекса-
ндар се радувал на оваа среќна случка и итал да се судри со непријателот во бли-
зина на клисурите.Дариј,пак,брзал повторно да ги заземе своите поранешни пози-
ции и да ја извлече војската од клисурите.Зашто,тој веќе увидел дека на своја штета 
загазил во предел кој, поради морињата, горите и реката Пинтар, што тече низ 
средината, не одговара на неговата коњаница, бидејќи местото било испресечено со 
пречки, а позициите биле како создадени за помалубројната Александрова војска. 

Навистина, среќата му дала на Александар такво боиште, меѓутоа неговата 
победа повеќе ја обезбедила неговата стратешка вештина отколку даровите на сре-
ќата. Зашто, и покрај тоа што непријателите со својата поголема војска биле понад-
моќни, тој не им дал шанса да го опколат, туку со своето десно крило го обиколил 
нивното лево крило, удрил по нив отстрана, па варварите што биле пред него ги на-
терал во бекство. Самиот тој се борел во првите редови, така што со меч бил ранет 
во бедрата, а го ранил, како што кажува Харет,55 лично Дариј, кога сами го подели-
ле мегданот. Меѓутоа, во писмото во кое известува Антипатар56 за таа борба, Але-
ксандар не го спомнува името на непријателот кој го ранил, туку вели дека со кама 
е ранет, но дека таа рана немала лоши последици. 

Меѓутоа, и покрај тоа што однесол сјајна победа и уништил над 110 илјади 
непријатели, Александар сепак не успеал да го фати Дариј, зашто тој му побегнал 
околу четири до пет стадиуми.57 Но, затоа на Александар му паднале в раце негова-
та кола и неговиот лак. 

Кога се вратил од потерата, ги заварил своите Македонци како го изнесуваат 
и превземаат сето персиско богаство од варварскиот табор. Тоа било неизмерно бо-
гатство, иако Персијците тргнале во битка со малку багаж и главниот дел од својата 
комора го оставиле во Дамаск. Шаторот на Дариј кој бил полн со прекрасна по-
слуга, со скапоцени предмети и огромно богаство, војниците му го намениле на 
Александар. Тој веднаш го симнал од себе оружјето и тргнал накај бањата, велејќи: 
‘Ајде, потта од бојот да ја измиеме во Дариевата бања!’ Еден од нивните пријатели 
продолжил: ‘Не, жими Зевс, не во Дариевата, туку во Александровата, зашто она 
што им припаѓаше на победените треба да му припадне на победникот и по него да 
се вика!’ Александар им се восхитувал на садовите, ведрата, кадите, шишенцата со 
кремови, сите од злато и прекрасно изработени. Целиот простор пријатно мирисал 
од разновидните мириси и миризливи масла, а тој потоа пак влегол во шаторот, кој 
со својата висина и големина, како и со убавината на леглата, на трпезите и садови-
те предизвикувал најголем восхит. Тогаш тој само ги погледал своите пријатели и 
рекол: ‘Сè мислам дека во ова и се состоеше неговото царување !’ 

                                                 
55 Харет- родум од Митилена, Александров дворски придружник, главно го опишувал неговиот при-
ватен живот. 
56 Антипатар- Филипов генерал. За време на Александровото отсуство бил намесник во Македонија. 
57 Еден стадиум- околу еден километар. 
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21. Во моментот кога се готвел да седне на софрата, некој му јавил дека 
Дариевата мајка, жена му и двете ќерки девојки, кои се наоѓале меѓу заробениците, 
лелекаат и плачат, зашто ги виделе колата и лакот на Дариј и помислиле дека Дариј 
загинал. 

Александар, кој кого судбината на царицата и принцезите оставил длабок 
впечаток, подлабок дури и од неговата сопствена судбина, долго седел замислен, па 
најпосле го пратил нив Леонат58 со заповед да им го соопшти следново: ‘Ниту Да-
риј е загинат, ниту пак тие треба да се плашат од Александар, зашто тој само со Да-
риј војува за врховната власт, а тие и натаму ќе уживаат во сета почит, во која 
уживале и кај царот Дариј !’ 

Ако овие кралски зборови на госпоѓите им изгледале благи и благородни, 
уште пољубезни биле постапките на кралот спрема нив во заробеништво. Зашто, 
тој им дозволил да закопаат од загинатите Персијци колку што сакаат, а за тоа да 
земат облека и накит од пленот. Им дозволил и натаму да ја држат поранешната по-
слуга и да ги уживаат сите поранешни почести, па дури им определил и повеќе па-
ри за трошоци отколку што добивале порано. 

Меѓутоа,најблагодарната и најдостојна милост што му прилега на еден крал, 
која ја покажал спрема своите заробеници, невините жени од царскиот дом, се со-
стоела во тоа што тие ништо срамно ниту слушнале, ниту насетиле, ниту пак до-
живеале. 

Напротив, се чуствувале како да не се наоѓаат во ропство, туку во свештени 
и неосквернавени момински соби, во тајност и засолнети од очите на другите. За-
што се раскажува дека Дариевата жена била најубава од сите царици, како што и 
самиот Дариј бил најубав и најставит меѓу сите мажи, а ќерките личеле на своите 
родители. 

А Александар, пак, навистина сметал дека на крал повеќе му прилега самиот 
себеси да се совладува отколку да ги победува своите непријатели, и затоа ниту ги 
допрел овие жени, ниту пак пред својата женидба познавал некоја друга жена освен 
Барсина.59 

Таа останала вдовица по Мемсовата смрт и кај Дамаск паднала во ропство. 
Со оглед на тоа што била воспитана како Елинка и се одликувала со благ нарав, а 
татко í бил Артабаз, син на една царева ќерка, Александар ја  удостоил со својата 
љубов, и тоа, како што вели Аристобул, по совет на Парменион, кој му препора-
чувал да се запознае со таа убава и благородна госпоѓа“. 

На Атињаните како Хелени службен јазик им бил јонскиот-писмо од Милет. 
„Меѓутоа, кога ги гледал другите персиски заробенички, кои се одликувале 

со убавина и става, Александар велел на шега: ‘Персијките се напаст за очите!’. 
Спрема нивната неодолива привлечност тој ја покажувал убавината на своето по-
стојано владеење над самиот себеси и ги пуштал да минуваат крај него како убави 
ликови без душа. 

                                                 
58 Леонат- роднина и соученик на Александар. 
59 Плутарх се држи до проширената, но погрешна традиција дека Барсина била жена на Мемнос, ќе-
рка на Артабаз, заробеник во Дамаск. Иако Мемносовиот брат Ментор навистина имал жена Барси-
на, во Дамаск била заробена истоимената постара ќерка на Дариј со која Александар се оженил во 
Суса по совет на Пармениион, за да добие наследник. Александар дозволил Барсина и сестра í да 
учат грчки, зашто очигледно од почетокот имал намера да се ожени со неа.(Грчки=јонски јазик,Р.И.) 
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22. Еднаш Филоксен, заповедник на приморската војска, писмено му сооп-
штил дека кај него се наоѓа некојси Таранќанец Теодор, кој има за продажба две 
момчиња, прекрасно убави, па дали би сакал тој да ги купи. Александар се налутил, 
почнал да вика, непрестајно обраќајќи им се на своите пријатели, прашувајќи ги: 
‘Дали тој Филоксен кога и да е чул нешто лошо за мене, па нема друга работа туку 
вака ме изложува на срам и покорност ?’ А самиот Филоксен во писмо жестоко го 
укорил и му наредил тој Теодор да го прати вид виделија заедно со неговата сме-
тка. Исто така го укорил и Хагнон, бидејќи му напишал оти има намера да го купи 
и нему да му го доведе Кробил, момче по чија убавина тогаш лудувале Коринт-
јаните. 

Кога во една друга пригода чул дека Дамон и Тимотеј, двајца Македонци од 
Пармениовата војска, ги силувале жените на некои наемници, му напишал писмо 
на Парменион со наредба тие војници, ако се докаже нивната вина, да ги  казни со 
смрт, како диви ѕверки кои на луѓето им нанесуваат само штета. И за себе во истото 
писмо, од збор до збор, го напишал следново: ‘За мене нема да се разнесува глас 
дека сум ја видел или само сум сакал да ја видам жена му на Дариј; дури ниту тоа 
дека кому- годе сум му дозволил да ми зборува за нејзината убавина’. 

Тој често изјавува дека сонот и половиот однос најдобро му покажуваат оти 
е смртно суштество, зашто уморот и уживањето имаат исто потекло- слабост на чо-
вечката природа. 

Александар бил мошне умерен и во јадењето и тоа на мнозина им го пока-
жал со докази, а особено со зборовите што í ги одговорил на Ада,60 на која í го дал 
почесното име ‘мајка’ и ја прогласил за кралица на Карија. Од благодарност за та-
квата милост, таа секојдневно му праќала разновидни јадења и слатки, а најпосле 
му ги испратила и највештите готвачи и пекари. Меѓутоа, Александар í порачувал 
дека сето тоа нему не му треба, зашто од својот воспитувач Леонид добил подобри 
готвачи: за појадок ноќно патување, а за ручек мал појадок. ‘Истиот тој Леонид’, 
додавал, ‘често доаѓаше и ги отвараше ковчезите со мојата постелнина и орманите 
со мојата облека, за да види дали мајка ми внатре не пикнала некакви десерти или 
непотребни нешта!’ 

23. И на виното Александар не му обрнувал толку внимание како што оби-
чно се мислело. Таквото мислење настанало само затоа што тој долго седел, не то-
лку заради пиење колку заради разговор, зашто со секоја чашка започнувал долг 
разговор, и тоа особено тогаш кога имал слободно време. Меѓутоа, кога имал рабо-
та, ниту виното, ниту сонот, ниту шегите, ниту свадба, ниту театар, не можеле да го 
задржат, како што тоа често се случувало со другите војници. Ова сведочи дека 
својот живот кој, колку и да бил краток, сепак го исполнил со многу големи дела. 

Кога немал обврска спрема воените должности, првин, штом ќе станел, им 
принесувал жртва на боговите, а веднаш потоа седнувал да појаде. Сетне цел ден 
минувал во лов или делел правда, донесувал решение за војничките работи или се 
занимавал со читање. Кога со војската одел на пат, а патувањето не било врзано со 
големо брзање, сакал патем да вежба гаѓање или качување и слегување од кола за 
време на возењето. Често се забавувал и со ловење на лисици и птици, како што 

                                                 
60 Ада- сестра на познатата Артемисија, Мавзолеевата жена, градителка на гробница (мавзолеј) и 
кралица на Карија, која несомнено ја наследила во знак на благодарност затоа што помогнала при 
освојувањето на Халикарнас. 
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може да се види и од неговите дневници. Кога навечер се враќал дома и одел да се 
бања или да се мачка со масло, ги прашувал надзорниците на своите готвачи и пе-
кари дали сè е приготвено за вечера. Дури доцна, кога веќе наполно ќе се стемнело, 
почнувал да вечера, а на софрата покажувал особена грижливост и внимателност во 
тоа ништо да не биде послужено нееднакво или невнимателно. Меѓутоа со вино, 
како што веќе рековме, обично долго седел заради разговор. Иако, инаку, во дру-
штво бил најпријатен од сите кралеви и, според тоа, умеел најљубезно да се обно-
сува, сепак, поднапиен, станувал здодевен со своето фалење и премногу се иста-
кнувал како војник. Притоа не само што самиот се фалел, и туку ласкавиците им 
дозволувал да го јаваат. Гостите со попрефинети чуства ова ги доведувало во незго-
дна ситуација: од една страна не сакале да се натпреваруваат со ласкавците, а од 
друга не смееле да заостануваат зад нивното фалење. Зашто првото го сметале за 
нечесно, а второто било опасно. По пијанките, Александар уште еднаш ќе се изба-
њал и потоа легнувал да спие- често до пладне, а понекогаш останувал в постела и 
цел ден. 

Што се однесува лично до него, бил сосем умерен во изборот на јадењата, 
така што мошне ретките овошја и ретките риби, што често му ги носеле од примор-
јето, им ги распраќал на своите пријатели, па се случувало лично за него ништо да 
не остане. Меѓутоа, неговата софра секогаш била сјајна и со неговите успеси растел 
и трошокот околу софрата додека најпосле не се качил на десет илјади драхми. То-
лку било утврдено и толку било определено да потроши секој кој ќе го поканел 
Александар на гозба. 

24. По битката кај Ис, Александар ги пратил четите  во Дамаск и таму ги за-
пленил воената каса, комората, децата и жените на Персијците. Притоа најмногу му 
помогнале тесалиските коњици. Бидејќи таа осебено се истакнувала со својата 
храброст, намерно ја пратил во Дамаск за нејзе да í припадне пленот. 

Меѓутоа, се збогатиле и останатата војска. Тогаш Македонците првпат ви-
деле злато и сребро, ги запознале и персиските жени и персискиот живот. Како пци 
што ја откриле трагата, итале да го најдат и да го отмат персиското богаство. Але-
ксандар, пак, сметал дека првин треба да ја утврди својата моќ на приморјето. Кра-
левите на Кипар веднаш дошле сами да му го предадат островот, исто така му била 
предадена и Феникија, освен Тир. И додека Тир бил под негова опсада седум месе-
ци со насипи и со разни воени направи, како и со триста кораби од море, Алексан-
дар една вечер го видел на сон Херакле61 како му ја подава десната рака од ѕидини-
те и го вика. На мнозина тирци, пак, им се појавил Аполон на сон, велејќи им дека 
ќе оди кај Александар, зашто не бил задоволен од она што се случувало во градот. 
Меѓутоа, затоа тие постапиле спрема него како спрема човек кого го фатиле токму 
кога сакал да им пристапи на непријателите. Неговата голема статуа ја обмотале со 
јажиња и ја приковале за пиедастал, нарекувајќи ја Александрист, т.е. приврзаник 
на Александар. А Александар на сон видел и друга прилика. Му се сторило дека 

                                                 
61 Херакле- еден од главните богови за жителите на Тир,го почитувале под името Баал или Мелкарт. 
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сметале дека тоа би значело признавање на Александар за нивни крал ако го пуштат да принесе жр-
тва во градот. 
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гледа сатир што го задева од далеку. Кога ќе посакал да го фати, сатирот му бегал, 
меѓутоа најпосле, откако многу го молел и запнал од петни жили, тој му се нашол в 
раце. Гаталците овој збор го разделувале на неговите делови Са и тир и толкувале 
мошне сигурно: ‘Тир ќе биде твој’. Дури и денес се покажува на некаков кладенец, 
крај кој Александар го видел на сон сатирот“. 

Следи митологијата на Феникијците била иста со исти богови: Херакле, 
Посејдон... Дури со ист јазик: Сатир=сотир=со тир. Па и затоа: „Тир ќе биде твој“. 

„Во тоа време Александар тргнал со војската против Арапите кои живееле 
по должината на Антилибан и притоа неговиот воспитувач Лисимах го довел во го-
лема опасност. Имено, тој тргнал со него велејќи му дека не е ниту послаб ниту по-
стар од Феникс.62 Но, кога стигнал до планините, Александар морал да ги остави 
коњите и патот да го продолжи пеш. Војската веќе прилично се оддалечила, един-
ствено Лисимах капнал на патот од тешкиот умор. Но, кога веќе почнал да се спу-
шта мрак, а непријателите биле близу, Александар не сакал да го остави воспитува-
чот, туку почнал да го храбри и да го влече со себе. Додека го правел тоа, не забе-
лежал дека се одделил од војската, па со не колку придружници морал да ја мине 
ноќта во голема темнина и остар студ на опасно место. Тогаш забележал како во 
далечината овде- онде горат многу непријателски огнови. Со оглед на тоа што имал 
доверба во својата телесна подвижност и бидејќи веќе беше свикнал своите Маке-
донци секогаш сам да ги храбри кога се во тешка позиција со својот сопствен на-
пор, стрчал кон толпата околу најблискиот оган, па двајцата варвари што седеле 
крај огнот ги прободел со својата кама. Потоа извлекол еден факел и со него среќно 
се вратил кај своите. Тие со факелот завалиле голем оган, а непријателите се испла-
шиле и веднаш побегнале. Другите, пак, што ги напаѓале, летнале да бегаат и така 
Македонците ноќта ја минале без опасност. Ова го забележал Хирет во својот изве-
штај. 

Се кажа: „Александар...Арапите кои живееле по должината на Антилибан“. 
Антилибан=Анти (Анти=тн.Словени) либан=ливан, според Левант=ливант. 
Пак, арапскиот јазик бил исламски- само вулгарен сиријски арамејски јазик. 
25. Опсадата на градот завршила вака. По многу претходни битки, Алексан-

дар му дозволил да се одмори на најголемиот дел од војската. Под бедемите довел 
само мала чета, за да не остане без работа непријателот, а гаталецот Аристандар се 
готвел да принесе жртва. Откако ги разгледал местата за жртвување, на тие што се 
наоѓале околу него дрско им соопштил дека градот целосно ќе биде освоен уште 
тој месец. Тие почнале да бијат шега и да се исмејуваат со оваа негова изјава, за-
што тоа бил последниот ден од месецот. Меѓутоа, кралот, кој ја забележал незгода-
та во кој се нашол гаталецот, а во секој миг бил готов да ја спаси честа на проро-
штвото, наредил тој ден да не се смета како триесетти, туку како дваесет и осми. 
Потоа заповедал со труба да се даде знак за јуриш кон градските ѕидини, но овој 
многу поголем. Кога настапил жесток јуриш, ни војниците што биле во логорот не 
останале тука, туку трчале во толпи и им помогале на напаѓачите, а тирците веќе не 
можеле да издржат и се откажале од борбата. Така Александар го зазел градот уште 
истиот ден. 

Кога потоа вршел опсада на Газа, најголемиот град во Сирија, некоја птица 
спуштила од воздух грутка земја, што на Александар му паднала на рамо. Потоа 
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птицата слетала на една од ретките воени направи, меѓутоа се заплеткала во мрежа-
та што служела за оптегнување на јажињата. И овој предзнак се испонил според 
Аристандровото пророштво. Александар, навистина, бил ранет во рамото, но најпо-
сле сепак го зазел градот. 

Од пленот што му паднал в раце í праќал богати подароци на мајка си Оли-
мпијада, на сестра си Клеопатра и на своите пријатели, а за својот воспитувач Лео-
нид пратил петстототини таланти темјан и сто таланти многу скапоцено миро, се-
ќавајќи се на надежта што му ја вдахнал уште додека бил дете. Еднаш, кога прине-
сувал жртви и со двете раце го зафатил темјанот и го фрлил во огнот, Леонид го со-
ветувал: ‘Кога ти, драг мој Александре, ќе завладееш со земјата полна со мирис и 
миро, тогаш ќе можеш обилно да кадиш; но, сега штеди го ова што го имаш!’ Алек-
сандар се сетил на овие зборови кога му напишав на својот воспитувач: ‘Ти прати-
вме темјан и миро во изобилие, за да не бидеш повеќе скржав спрема боговите!’ 

26. Еден ден Александар му донесле некакво ковчеже, за кое тие што го за-
плениле Дариевото богатство и мебелот мислеле дека е најскапоцениот предмет. 
Тој почнал да ги прашува своите пријатели што мислат, кој предмет најмногу за-
служува да се чува кај него ? Едни му советувале едно, други друго, додека на крај-
от тој им рекол дека внатре ќе ја стави и ќе ја чува ‘Илијадата’. 

Ова го потврдуваат мнозина мошне сериозни историчари. Ако е вистинит 
извештајот на Александринците кои му веруваат на Хераклит, тогаш мора да се ве-
рува дека Александар во своите војувања наоѓал корисен придружник и советник 
во Хомер. 

Како што кажуваат тие, кога Александар завладеал со Египет, тој имал на-
мера да изгради голем и густо населен елински град на кој ќе му го даде своето 
име. Подготовките биле во тек, а според плановите на градителите веќе измерил и 
оградил едно место поголеми од сите дотогашни. Таа ноќ сонил чуден сон. Му се 
сторило дека крај него стои некаков старец со бела коса, говорејќи ги следниве еп-
ски стихови: 

Сред силно разбранетото море има остров еден, 
пред самиот Египет стои, а Фарос го викаат.63 
Кога станал, Александар веднаш тргнал накај Фарос, кој тогаш сè уште бил 

остров, малку подалеко од канопската утока на Нил. Денес островот преку насип е 
поврзан со копното. Таму видел место со многу убава положба. Тоа е парче земја 
што во форма на широк превлак многу убаво го разделува едно големо езеро од мо-
рето, кое завршува во пространо пристаниште. Кога Александар го видел сето тоа, 
рекол: ‘Хомер во секој поглед заслужува восхит, меѓутоа уште никој не знаел дека 
тој е и најмудриот градител !’ 

Веднаш наредил да се направи нацрт на градот според местоположбата на 
земјиштето. Но, немало креди. Затоа зеле јачменово брашно, па со него повлекле 
две прави линии кои од раб до раб, во еднаква големина, се составиле во форма на 
хламида, македонска воена наметка. (Хлам...=клам, Р.И.) 

Александар многу се израдувал на овој нацрт. Но, ненадејно, во густи јата, 
надошле птици во разни видови и големини, кои како облаци слетале на обележа-
ниот нацрт, така што од брашното не останала ни трага. Дури и кралот се исплашил 
од настанот, но гаталците го охрабриле, објаснувајќи му дека градот што тој ќе го 
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изгради ќе биде многу богат и моќен и дека ќе храни луѓе од разни народи. По ова, 
на надгледувачите на градењето им наредил да почнат со работа.  

Веднаш потоа тој тргнал кон Амоновиот храм. Патот бил и многу далечен и 
многу напорен и тежок, особено врзан со две големи опаности. Едната опасност до-
аѓала од скудноста за вода, така што човек не можел да види жива душа по неколку 
дни; втората оттаму што на патувањето низ длабокиот и недогледен песок можен 
да удри силен југ. Некогаш, како што се зборува, околу војската на Камбиз64 се кре-
нал силен песок кој со своите бранови ја опсипал целата рамнина, така што педесет 
илјади луѓе од Камбисовата војска биле затрупани и сотрени. Овие опасности ги 
знаеле речиси сите, но било невозможно Александар да се натера да се откаже од 
она што веќе еднаш наумил да го стори. Зашто субината, која секогаш била попу-
стлива спрема неговите планови, го направила тврдоглав во неговите одлуки, а 
страсноста на неговиот дух го потчинувале неговите честољубие толку многу што 
не можел да се убеди дури ни со факти.  

27. Луѓето повеќе верувале во помошта на божествата, која го подржувала и 
на тоа патување во секоја невола, отколку во подоцнежните пророштва. Би можело 
и да се каже дека токму таа божствена помош ја создала вербата во пророштвото. 
Зашто, како прво, токму тие денови од небото се истурал голем дожд и силната во-
да го уништила секој страв од жед, а во исто време таа ја угаснала и жарта на песо-
кот кој од влагата се згуснал самиот во себе, а и воздухот станал почист и полесен 
за дишење. Навистина, засипани биле со песок белезите кои им служеле како пато-
каз на водачите, та патниците залидувале од незнаење и се одвојуале едни од други, 
меѓутоа тогаш се појавиле гаврани, кои станале водачи на патувањето. Тие брзо 
летале напред, додека патниците оделе по нив, а кога луѓето ќе позастанеле и чеко-
реле побавно, гарваните ги причекувале ! Меѓутоа, најчудно во сето ова е раска-
жувањето на Калистен дека дури и ноќе оние заскитаните гракајќи ги довикувале и 
со своето гракање ги изведувале на прав пат. 

Кога Александар среќно ја минал пустината и стигнал во оазата, таму го по-
здравил главниот Амонов свештеник од тамошниот бог во името на неговиот татко. 
Тогаш Александар го прашал дали некој од убијците на татко му се извлекол од од-
маздата.Главниот свештеник го опоменал да не зборува така, зашто тој немал смрт-
ен татко. Тогаш Александар ја сменил формата на прашањето: дали им се одмаздил 
на сите убијци на Филип, и, истовремено, што се однесува на неговата власт: дали 
богот му дозволува да стане господар на сите луѓе. Тој му одговорил дека и тоа му 
е одобрено и дека Филип целосно е одмазден. Во знак на благодарност, кралот го 
дарувал богот со прекрасни подароци, а свештеникот со многу пари. 

Вака пишуваат повеќето историчари за тие пророштва. И самиот Алексан-
дар, во едно писмо до мајка си, пишува дека добил некои тајни пророштва што са-
мо нејзе ќе í ги соопшти кога ќе се врати. Некои, пак, тврдат дека главниот све-
штеник сакал да го поздрави на елински од учтивост со: ‘Сине мој!’, но поради по-
грешниот изговор на крајот на зборот, наместо и свештеникот с, така што Алексан-
дар поздравот го сфатил како ‘сине божји’, што многу го израдувало. 

Се раскажува дека во Египет ги слушал предавањата на филозофот Псамон 
и од сите негови тврдења дека особено го прифатил тврдењето оти со сите луѓе 
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владее бог, зашто она што управува и владее во секој поединечен човек има божен-
ствено потекло. Меѓутоа, Александар одел уште подлабоко во своите филозофски 
сфаќања и тврдења: ‘Навистина, бог е заеднички татко на сите луѓе, меѓутоа најдо-
брите од нив ги избира за свои сопствени деца.’ 

28. Општо земено, спрема варварите Александар добро се обносувал и при-
легал на човек кој носи длабоко уверување во своето божествено потекло, но пред 
Елините својата боженстеност само ретко ја искажувал и во многу мала мера. Се-
пак, на Атињаните, во писмото што го напишал во врска со островот Самос, го ве-
ли следново: ‘Јас не би ви дал слободен и славен град, но задржете го, зашто го до-
бивте од човек кој тогаш беше ваш господар и се сметаше за мој татко’, а при тоа 
мислел на Филип. Кога еднаш подоцна бил ранет со стрела и трпел силни болки, 
рекол: ‘Ова што тече, пријатели мои, е човечка крв, а не ихор,65 каков што тече од 
раните на блажените богови.’ 

За време на една страшна грмотница, од која сите се исплашиле, софистот 
Анаксарх, кој тогаш бил во нивно друштво, го прашал Александар: ‘Не би можел 
ли и ти вакво нешто, сине божји ?’ Александар се насмеал и рекол:‘Не,зашто не са-
кам да ги плашам своите пријатели, како што ти ме советуваш, ти кој ја кудиш мо-
јата вечера, зашто на софрава гледаш дека се служат риби, а не сатрапски глави!’66 

Имено, се зборува дека Анаксарх навистина ја искажал спомнатата забеле-
шка кога кралот му пратил риби на Хефестион. Со тоа филозофот сакал да ги пони-
жи и да ги исмее оние кои со големи напори и во големи опасности трчаат по бле-
скава слава, а всушност, добиваат малку или малку повеќе од другите. Меѓутоа, од 
ова што е спомнато јасно се гледа дека Александар, во својата божемна бесмрт-
ност, не се уверил ниту пак дозволил да биде заслепен од неа, туку со вербата во 
својата бесмртност се служел како со средство за да ги потчини другите“. 

Стои: „да ги понижи и да ги исмее оние кои...трчаат по блескава слава“. 
„29. Кога Александар се вратил од Египет во Феникија, во чест на боговите 

приредувал свечени жртви и литии, игри на музички хорови и трагедии, кои добиле 
посебен сјај не само со својата опрема, туку и со високото ниво на натпреварување. 
Хорегите67 биле кралеви од островот Кипар, додека во Атина тие биле само граѓани 
на кои со фрлање коцка им се доверувала ваква служба. Затоа и со необнично че-
стољубие се натпреварувале едни со други, а како кај честољубиви ривали најмно-
гу се прославиле Никокреонт од Саламина и Пасикрат од Соло. Ним, всушност, со 
ждрепка им паднало за прикажување да ги добијат најславните артисти: Пасикрат 
да го добие Атенодор, а Никокреонт- Тесал, спрема кои и самиот Александар пока-
жувал особена наклонетост. Меѓутоа, тој својата наклонетост не ја покажал сè до-
дека оценувачките гласови не го прогласиле Атенодор за победник. При излегува-
њето од театарот, велат, рекол: ‘Јас, навистина, ја одобрувам судската оцена, но се-
пак со задоволство би дал еден дел од своето кралство само да не морав да видам 
дека Тесал е победен!’ Кога подоцна Атињаните го глобиле Атенодор затоа што не 
настапил на Дионисовата прослава, тој го замолил кралот да им напише писмо. 
Овој не сакал да го стори тоа, туку му ја платил глобата. И Ликон од Скарфа се 

                                                 
65 Ихор- божја крв, алузија на Хомеровата „Илијада“. 
66 Сатрап-управник во Персија со неограничена власт;жесток,самоволен владетел(сатрапија=област) 
67 Хереги- богати граѓани чија должност била на свој трошок да го извежбаат и да го опремат хорот 
за драмски претстави. 
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истакнувал како артист, и кога во комедијата што ја играл уфрлил стих со кој 
молел да му се дадат десет таланти, Александар се насмеал и му дал. 

Кога Дариј му пратил писмо на Александар молејќи го да прими десет илја-
ди таланти како откупнина за заробениците, а за пријателство и сојузништво да ја 
преземе власта над целата земја до Еуфрат и да земе една од неговите ќерки за же-
на, Александар им ја соопштил понудата на своите пријатели за да се посоветува со 
нив. Кога Парменион изјавил: ‘Јас би го прифатил тоа да сум Александар!’, кралот 
му одговорил: ‘Богами и јас, да сум Парменион!’ А на Дариј Александар му ја пра-
тил следната порака: Ако Дариј дојде кај него, најсрдечно ќе го пречека, а во спро-
тивно веднаш ќе го нападне. 

30. Набрзо, меѓутоа, се покајал поради таквиот одговор, зашто Дариевата 
жена при породувањето умрела. Се забележувало дека не можел да ја крие својата 
жал што пропуштил толку убава можност да ја покаже сопствената добрина. Затоа 
наредил царицата да се закопа според персиските обичаи, притоа не штедејќи пари. 
Еден, пак, од евнусите, кој í служел на царицата, по име Тиреј, побегнал од логор-
от и одјавал кај Дариј за да го извести за смртта на жена му. Кога Дариј ја чул жа-
лната вест се удрил по чело и залекал: ‘Леле, зла судбнина на Персијците, штом се-
страта и жената на нивниот цар не само што жива стана робинка, туку и по смртта 
почива без царски закоп!’ Тогаш евнукот му упаднал во зборот и рекол: ‘Не е така, 
царе! Што се однесува до закопот и, воопшто, до често и до сè она што прилега на 
достоинството на една царица, немаш причина да се жалиш на злата судбина на Пе-
рсијците ! Сè додека беше жива госпоѓа Статира, ниту нејзе, ниту пак на мајка ти 
или на децата им недостасуваше нешто од поранешните добра и убавини. Тагуваа 
само за твојата светлост, која со милост на нашиот господ Оромазд68 повторно ќе 
заболскоти со полн сјај! И по смртта, женати ги уживаше сите почести. Дури, и не-
пријателите í оддадоа почит со солзи. Александар е благороден како победник 
исто толку колку што е страшен како борец !’ Кога Дариј ги чул овие зборови, збу-
нетоста и болката кај него предизвикала бесмислено сомнение. Тој го одвлекол 
евнухот подлабоко во својот шатор и почнал да распрашува: ‘Ако и ти, како што 
стори судбината персиска, не си страната на Македонците, туку ако сум ти јас, Да-
риј, сè уште господар, кажи ми, те колнам во големата светлина на Митра69 и во 
мојата царска десна рака: дали јас го оплакувам само најмалиот дел од несреќата 
што ја доживеа Статира ? Дали, можеби, нашата положба не беше уште победна 
додека таа беше жива ? Или пак нè снајде уште посрамна несреќа со тоа што падна-
вме во рацете на свиреп и див непријател ? И каква чесна врска може да постои ме-
ѓу еден млад човек и жената на непријателот кога се оддаваат толкави почести?’ 
Додека тој уште зборува, Тиреј му се фрлил пред нозете и почнал да го колни: да не 
зборува така и да не му нанесува неправди на Александар, а покојната сестра и же-
на да не ги срамоти,себеси да не се лишува од најголемата утеха во својата несреќа- 
уверувањето дека ги победил противник подобар од обичните луѓе. Напротив, дека 
Александар заслужува восхит, зашто спрема персиските жени покажал поголема 
благодарност отколку што покажал храброст спрема Персијците. Додека Тиреј се 
колнел и се проколнувал дека ја вели вистината и додека кажува уште многу по-

                                                 
68 Оромазд- персиски бог на свелината, творец на целото богатство. Тој непрестајно се бори против 
Ахриман, бог на темината и злото. 
69 Митра- персиски бог на сонцето. 
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фалби за Александровата воздржаност и широкоградност, Дариј излегол пред свои-
те пријатели, ки кренал рацете накај небото и вака почнал да се моли: ‘Богови, на 
моите прадедовци и на моето царство, ве молам, дозволете ми повторно да ја воз-
дигнам персиската моќ и да им ја оставам на своите наследници во оној сјај во кој и 
ја примив, за да можам како победник да му се оддолжам на Александар за љубе-
зноста што ја покажа спрема моите најмили во мојата несреќа ! Ако, пак, сега до-
шол судниот час, поради завист на боговите и променливиот коб, да дојде крајот на 
персиската моќ, ве молам никој друг да не седнува на Кировиот70 престол освен 
Александар!’ 

Мнозина историчари потврдуваат дека ова така се случило и дека така било 
речено. 

31. Откако Александар ги потчинил под своја власт сите земји од оваа стра-
на на Еуфрат, тргнал натаму против Дариј, кој со милионска војска слегувал накај 
морето. По пат, еден од неговите пријатели му рекол нешто на што треба да се смее 
дека неговите дворјани на шега се поделиле во два табори, па и едните и другите си 
избрале војсководци, од кои едниот го добил името Александар, а другиот Дариј. 
Во почеокот едните со другите се гаѓале со грутки земји, потоа се тепале со тупа-
ници, додека најпосле не се разжестиле толку многу што грабнале камења и стапо-
ви, а собрале толку многу што никако не можеле да ја прекинат борбата ! 

Кога Александар го чул тоа, наредил водачите да излезат на двобој, меѓу се-
бе да го поделат мегданот; на едениот, на Александар, тој му дал оружје, а на дру-
гиот, Дариј, го вооружал Филота. Целата војска присуствувала на двобојот и го сле-
дела како поука за иднината. Се развила жестока битка, а на крајот победил водач-
от што се викал Александар и како награда тој добил дванаесет села и правото да 
носи персиска облека. За овој настан известува Ератостен. 

Меѓутоа, големата битка со Дариј не се одвивала кај Арабела71 како што пи-
шуваат повеќемина автори, туку кај Гавгамела.72 

Во месецот боедромион,73 некаде во почетокот на Атинските мистерии, до-
шло до помрачување на Месечината, а единаесеттата ноќ по тоа помрачување, кога 
војските веќе логорувале на дофат една до друга, Дариј својата војска ја држек го-
тово за настап, обиколувајќи ги своите редови со факели. Александар, пак откако 
ги пуштил своите Македонци да се одморат, се забавувал пред својот шатор со га-
талецот Аристандар, вршејќи некакви тајни свештени служби и принесувајќи му 
жртви на Фоб, богот на стравот и паниката. 

За тоа време, постарите Александрови пријатели, особено Парменион, ја ви-
деле целата рамнина меѓу Нифат и Гордиските Планини осветлени од непријател-
ски факели. Од непријателскиот логор се кревало некаква неопределена, подмолна 
врева и бучава како од морските длабочини. Пред толкавата сила, Александровите 
пријатели се вчудовиделе и во меѓусебниот разговор изјавиле дека е многу тешка и 

                                                 
70 Кир Велики го соборил царството на Меѓаните и на престолот ја довел Ахаменидската династија. 
71 Арабела (денес Ербил)- стар град во Асирија, дванаесетина километри оддалечен од боиштето кај 
Гавгамела. 
72 Гавгамела (денес Кармалис)- асирски град. Таму се биела последната битка меѓу Александар и 
Дариј. Велат дека ова име на тамошен јазик значи камилова куќа, зашто во дамнешни времиња не-
кој крал кој се спасил од своите непријатели на брза камила, животното го сместил таму и опреде-
лил неколку села со приходи да ја издржуваат. (Гавгамела=гав гамела=гамила=камила, Р.И.) 
73 Боедромион-месец кој одговара на втората половина на септември и првата половина на октомври 
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опасна работа да се изврши дневен напад врз толкава сила и да се потисне. Кога 
кралот се вратил од принесувањето жртва, тие застанале пред него и почнале да го 
советуваат непријателот да го нападнат ноќе и со темнината да го покријат најстра-
шниот исход од идната битка. Меѓутоа, Александар им одговорил со овие незабо-
равни зборови: ‘Јас не ја крадам победата!’ Се разбира, на едни овој одговор им се 
сторил детински и ништожен, небаре тој се бие шега со толку големата опасност. 
Други, пак, во неговиот одговор откриле не само бестрашност во тешката сегашно-
ст, туку и правилен суд за иднината. Зашто, во случај на пораз на Дариј, тој не сака 
да му даде шанса повторно да се окрили за нов обид, зашто Дариј во тој случај сета 
вина би ја фрлил на ноќнината и темнината, како што за претходниот пораз вината 
ја фрлил на ридиштата, клисурите и морето. Всушност, скудноста во оружје и вои-
ни, наспроти неусцрпната моќ на неговата земја, никогаш не би го принудил Дариј 
на мир. Човек во негова положба би побарал мир само кога еден очигледен пораз 
со сила ќе го убеди дека мора да се откаже и од секоја лакомост и од секоја надеж. 

32. Откако се простиле пријателите со Александар, тој си легнал во својот 
шатор и останатиот дел од ноќта, како што велат, го минал спиејќи во тврд сон, 
што не било вообичаено за него, така што војводите, што утрината дошле кај него 
многу се чуделе, па привремено на своја одговорност издале наредба војниците да 
појадат. Бидејќи била итаница, Пармениот влегол во шаторот, застанал крај негова-
та постела и два- три пати го викнал по име. Кога најпосле се разбудил, Парменион 
го прашал што му се случило за да спие толку спокојно небаре веќе победил, а не 
како што треба допрва да ја бие најголемата од сите битки ? Александар се насмеал 
и му одговорил: ‘Што ? Зар ти не мислиш дека веќе победивме кога најпосле не мо-
раме да талкаме и во далечината и опустошена земја да го прогонуваме Дариј која 
ја избегнува секоја битка?’ 

Меѓутоа, не само пред битката, туку и сред најголемата опасност тој се по-
кажал голем и прибран со своите промислени заклучоци и со особеното присуство 
на духот. Имено, додека траела битката, левото крило под раководство на Парме-
нион веќе почнало да се повлекува и да го зафаќа паника, зашто бактриската коњи-
ца со сета жестина удрила по Македонците па Мазеј пратил коњаници околу кри-
лото на фалангата да навалат врз чуварите на комората. Овие две околности го збу-
нувале Парменион и тој му пратил гласници на Александар со порака дека логорот 
со комората е загубена ако од челото тој што побргу не им прати силна помош на 
овие назад. Александар токму во тој миг сакал да му даде знак за напад на своето 
крило. Меѓутоа, кога чул што му порачува Парменион, тој им одговорил на гласни-
ците: ‘Парменион не е паметен или полудел. Во збунетоста тој заборавил дека на 
победниците ќе им падне в раце и она што им припаѓа на непријателите, а дека по-
разените не смеат за богатството и робовите, туку дека мора да мислат само на тоа 
како славно и чесно ќе загинат во бојот!’ Откако му го пратил овој одговор на Пар-
менион, тој го ставил шлемот на глава. Другото оружје го стокмил уште в шатор- 
сицилијанска облека со појас и преку него двоен оклоп од пленот што го стекнал 
кај Ис. Шлемот, дело на Теофил, бил, од железо, но сјаен како чисто сребро. И 
штитникот за врат бил од железо, украсен со скапоцени камења. Имал меч што бил 
многу тврд и лесен, подарок од китискиот крал, зашто Александар најмногу ја веж-
бал борбата со мечеви. Покрај тоа, носел коњаничка наметка што била посјајно из-
работена од другото оружје. Неа ја изработил стариот Хеликон, чест и подарок со 
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кој градот Род го дарувал Александар; ја облекувал и оваа наметка кога тргнувал во 
бој. Секогаш кога јавал низ бојните редови за да ги доведува во ред или да ги хра-
бри, да ги подучува или да ги надледува, јавал друг коњ. Својот Букефал го штедел, 
зашто веќе бил прилично стар. Но, кога тргнувал во бој, крај него го водел Буке-
фал, а штом ќе го јавнел него нападот веднаш почнувал.(Бик=бука=буца пали, Р.И.) 

33. Тогаш Александар најмногу разговарал со Тесалците и со другите Ели-
ни. Тие го охрабриле викајќи му да ги води варварите. Тој го зел своето копје во ле-
вата рака, ја подигнал десната накај небото и почнал, како што раскажува Кали-
стен, да им се моли на боговите да ги одбранат Елините и да им помогнат ако тој 
навистина е Зевсов потомок! Крај него јавал гателецот Аристандар во бела одежда 
и со златен венец на глава и тој му го покажал орелот кој се кревал во воздух над 
главата на Александар кога почнал нападот и со својот лет ја водел војската право 
накај не пријателот. Оваа глетка сите срца ги исполнила со голема смелост, така 
што едни со други почнале да се поттиукнуваат во својата самодоверба и коњицата 
во скок јурнала против непријателот, а по неа како бран, во полн трк и фалангата. 
Меѓутоа, уште пред да се судрат првите редови, Персијците се повлекле. Дошло до 
жесток прогон, зашто Александар сакал победеното крило да го фрли во средината, 
каде што бил Дариј. Него од далеку го забележал, низ предните редови, во длабо-
чината на царската стража, каде што се истакнувал на една висока кола со својата 
убавина и големина, заштитен од недобројна и блескава коњица, која во густи ре-
дови се беше збила околу неговата кола и била подготвена да ги пречекува непри-
јателите. Меѓутоа, кога од близу го здогледале страшниот Александар како меѓу 
нив ги гони оние кои бегале, ги обзел страв и нив па тие речиси сите се разбегале. 
Само најхрабрите благородници се изложувале на колежот за да го одбранат својот 
цар и, паѓајќи едни преку други, ги задржувале Македонците, фрлајќи се и умирај-
ќи меѓу непријателите и нивните коњи. 

Дариј со свои очи ги гледал сите стравотии на борбата. Веќе и четите што 
стоеле пред него почнале да се суриваат на него, така што просто било невозможно 
да се сврти колата и да се спотера низ редовите: тркалата, испрскани со крвта од 
толкуте трупови, се заглавувале меѓу нив, а коњите, затворени и речиси затрупани 
од купишта мртви, почнале да се протињаат и да го збунуваат и возачот. Затоа Да-
риј ги оставил својата кола и оружјето, ја јавнал кобилата која, како навистина не-
мало да побегне ако од Парменион не стигнела пак друга коњица за да го вика Але-
ксандар на другото крило, каде што сè уште стоела силна непријателска војска, која 
не сакала да се повлече. Воопшто, Парменион го обвинуваат дека во таа битка се 
покажал бавен и невешт, дали затоа што неговото инаку смело срце веќе го предало 
поради староста или затоа што, како што тврди Калистен, самоволието и достоин-
ството на Александровата моќ во него предизвикала завист и лутина. Кралот се раз-
лутил на ова барање помош, но на војниците не им ја кажал вистината, туку наре-
дил со труба да се даде знак за повлекување, со образложение дека сака да стави 
крај на пролевањето крв и затоа што паѓа мрак. Веќе итал накај загрозеното крило, 
но патем чул дека непријателите и таму се сосем поразени и дека бегаат. 

34. Ваквиот крај на погоре опишаната битка очебијно значел целосен крах 
на персиската држава. Александар го прогласиле за крал на Азија и тој почнал да 
им принесува на боговите величесвени жртви и своите пријатели да ги дарува со 
богатство, со палати и немесништва. За да им ја покаже својата целосна моќ на 
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Елините, им напишал дека се укинуваат сите тираниди и дека тие самите ќе упра-
вуваат со своите градови. Посебно писмо им пратил на Платејците, својот град по-
вторно да го изградат, затоа што нивните дедовци некогаш им ја оставиле својата 
земја на Елините во неа да започнат борба за својата слобода. Дел од пленот им 
пратил и на Кротонците во Италија, за да му оддаде признание за самопрегорноста 
и храброста на борачот Фаил, кој некогаш за време на персиските војни, кога дру-
гите Италци ја загубиле вербата во слободата на Елините, на своја сметка подгот-
вил брод и отпловил во Саламина за да учествува во одбраната на елинската слобо-
да. Така, Александар покажувал милост спрема секоја заслуга, спрема секој верен 
чувар и пријател на секое убаво дело. 

35. На својот пат низ Вавилонија, која целата веднаш му се потчинила, нај-
многу се зачудил на амбисот кај Екбатана, од кој, како од некој извор, избивал пла-
мен. Во близина на тој амбис се наоѓала жица на нафта, која поради својата обил-
ност правела еден вид езеро. Инаку, нафтата личела на асфалт, но многу лесно се 
пали, така што и пред да допре пламен до неа таа пламнува од самиот зрак светли-
на и често го запалува и воздухот што се наоѓа меѓу нив.За да му ги покажат на кр-
алот особината и дејствувањето на нафтата, Персијците со неа ја потуриле тесната 
патека што водела до кралскиот конак, па застанале наедниот крај и ги подале 
своите факели накај потурените места, зашто веќе се стемнувало. Само што се за-
палил едниот крај, додека да трепнеш, пламенот се ширел натаму и брзо како ми-
сла стигнал на другиот крај, така што целата патека биле еден пламен. Меѓу оние 
што обично го двореле кралот при мачкањето и банањето и со своите шеги негови-
те мисли ги свртувале на весели нешта, бил и некој Атињанин Атенофан. Во моме-
нтот кога во бањата крај Александар стоело некое дете, по име Стефан, навистина 
многу неугледно и со смешно лице, но пријатен пејач, спомнатиот Атенофан рекол: 
‘Сакаш ли, кралу, да ја испробаме нафтата на Стефан ? Зашто ако се запали на него 
и не се угасне, со задоволство ќе признаам дека нејзината моќ е неодолива и стра-
шна.’ Некако и детето со задоволство се нудело за таквиот обид. Но, само што го 
намачкале и му го приближиле факелот, од него избил жесток пламен кој му го об-
виткал целото тело, така што Александар многу се исплашил. И, за среќа, на само-
то место да немало многу слуги, кои во рацете држеле садови со вода за бањање, 
секоја помош би стигнала премногу доцна. Но, и покрај тоа, телото на детето, кое 
од глава до петици било во пламен, го угаснале со голема мака и тоа после ова до-
лго страдало од изгореници. Затоа, некои кои во мигот сакаат да ја спасат стварно-
ста, со прилична веројатност тврдат дека токму таа нафта била оној отров со кој 
Медеја го намачкала венецот и плаштот прикажани во трагедијата за неа.74 Зашто, 
огнот не можел да избие од самите предмети, ниту сам од себе, туку со незабеле-
жано привлекување и спојување (то ест на отровот и пламенот) пламнал дури то-
гаш кога пламинот му се  приближил. Зашто, велат, кога зраците и огнените струи 
доаѓаат од далеку, тогаш тие на другите тела им даваат светлина и топлина, а во 
оние што имаат порозна сувост и доволно масна влажност се собираат, па се запа-
луваат и брзо го менуваат целото тело. Прашањето за настанувањето на нафтата да-
ло повод за различно сфаќање, можеби...,75 или можеби таа течност, на која се запа-

                                                 
74 Во Еврипидовата истоимена трагедија Медеја í праќа на Креуса, заради која Јасон ја оставил, 
венец и плашт од кој таа í татко í изгоруваат. 
75 Овде во текстот има празнина. 
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лува пламенот, извира од земјата што по природа е мрсна и лесно се вжештува. За-
што, Вавилонија воопшто има многу врела почва, така што јачменовите зрна често 
се одбиваат од земи, скокнуваат нагоре, небаре трепери целиот тој крај од врели-
ната. А кога ќе фатат летните припеци, жителите спијат на мешини наполнети со 
вода. Харпал, кому Александар му ја доверил управата над таа земја, многу се гри-
жел кралските бавчи и шеталишта да ги украси со елински билки. Додека сите би-
лки се фатиле, единствено бршленот не пуштил корен во таа земја, туку секогаш се 
сушел, зашто не можел да ја понесе темпеатурата; бршленот сака студена клима, а 
Вавилонија има вжештена почва. На ваквите дигресии можеби по малку ќе се по-
жалат и моите критички читатели, ако тие не се прекумерни. 

36. Потоа Александар завладеал со Суса76и во кралскиот конак нашол 40 000 
таланти ковани пари и, освен тоа, уште неизмерно друго богатство и скапоцености. 
Се споменува дека имало и 500 таланти порфири од Хермиона!77 Иако тука лежеле 
на куп сто и деведесет години, тие сè уште ја имале својата свежа и блескава боја. 
Велат дека тоа доаѓа оттаму што за бојадисување на црвени ткаенини се употре-
бува мед, а за боење на бели- бело масло; и тие исто така долго го задржуваат свој-
от чист и светол сјај. Динон ја споменува и водата што персиските цареви ја прене-
сувале од Нил и Дунав во својата ризница, за да ја чуваат како јасен доказ за го-
лемината на своето царство и за своето господство над целиот свет. 

37. Тешко било да се влезе во покраината Персида, зашто таму земјиштето 
било шумско, а ја бранеле најугледните Персијци. Дариј таму побегнал. Меѓутоа, 
Александар нашол некаков водич, кој со малку одоколу му го покажал патот. Тој 
водич зборувал два јазика (персиски и елински), зашто татко му бил од Ликија, а 
мајка му од Персија. За тој човек велат дека е оној на кој мислела Питија пророку-
вајќи, додека Александар уште бил дете, дека водач на походот против Персијците 
ќе му биде волк“. 

Се наведе: „...Тој водич зборувал два јазика (персиски и елински)...“. 
„Значи,се случило така во тој крај да бидат убиени многу заробеници. Сами-

от Александар пишува дека наредил сите непријатели да се испосечат, зашто сме-
тал дека тоа ќе биде во прилог на неговиот успех. Готови пари нашол исто толку 
колку и во Суса, а велат дека за превоз на другиот багаж и богатство употребил 10 
000 чифта маски и 5 000 камили. А кога толпата што навалила во царската палата  
од невнимание ја урнала големата статуа на Ксерка,Александар застанал пред неа и 
почнал да í зборува небаре е жив човек: ‘Дали да поминам крај тебе и овде наземи 
да те оставам затоа што војуваше против Елините, или да те кренам поради другите 
твои великодушности и храброста?’ Но, најпосле, по долго молчење и размислува-
ње, поминал крај неа. Со оглед на тоа што било зима, таму останал четири месеци, 
за да се одмори војската. Кога Александар првпат седнал на царскиот престол под 
златниот балдахин, велат дека Демарат од Коринт, добродушен човек и верен Але-
ксандров пријател уште од времето на татко му, старечки пролеал солзи и рекол: 

                                                 
76 Суса- стара престолнина на државата Елам, главно седиште на власта за време на персиските Ахе-
мениди и нивна зимска престолнина. Лежела на источниот брег на реката Хаоси, оддалечена 650 ки-
лометри од Вавилон (таа оддалечност Александар ја поминал за три недели). Суса му се предала на 
Филоксен, кога Александар го пратил веднаш по битката кај Гавгамела. Во Вавилон Александар 
останал малку повеќе од еден месец, а потоа преминал во Суса. 
77 Хермиона- град во Арголида. 
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‘Елините кои починале пред да го видат Александар како седи на Дариевиот пре-
стол се лишени од голема радост!’ 

38. Кога тие денови Александар имал намера пак да тргне во потера по Да-
риј, првин, за да ја исполни волјата на своите пријатели, отишол на некоја пијанка 
и забава, каде што со нив пиеле дури и жените кои дошле со своите љубовници. 
Меѓу нив најмногу се истакнувала Таида, подоцна милосница на кралот Птоломеј, 
родум од Атика. Таа со пристојни зборови го фалела Александар и се шегувала со 
него. На крајот се напиле и се занесле, па дури и беседа одржале, која, навистина, 
била во сообразност со обичаите на нејзината татковина, но ја пречекорила позици-
јата што таа ја имала. Зборувала дека многу талкала низ Азија и многу страдала, а 
за сите тие страдања најубави награда í е тоа што тој ден може да се шири низ ку-
лата на персиските цареви. А би била уште порадосна ако по гозбата би можела со 
весела придружба да мине низ улиците и палатите на оној Ксеркс кој некогаш ја за-
палил Атина, така што сама да запали оган пред очите на кралот за да се разнесе 
низ светот глас дека слабите жени во придружба на Александар им се одмаздиле за 
Елада на Персијците поостро од елинските генерали и адмирали. 

Тој предлог бил поздравен со општ аплауз и радосни извици. Силното наго-
варање на пријателите го завеле кралот, тој рипнал со венецот на глава и со факе-
лот в раце прв тргнал напред. Целото друштво одело по него викајќи и се наредило 
околу царската палата. И другите Македонци, кога ја чуле вревата, почнале весело 
да надоаѓаат со факели в раце. Тие се надевале дека нивниот крал мисли на татко-
вината и дека нема намера да престојува меѓу варварите кога веќе сака да ја уни-
шти царската палата со оган. 

Едни историчари известуваат дека се случило вака, а други, пак, велат дека 
тоа намерно е направено.Но, сите се согласуваат дека Александар набргу се покајал 
и наредил огнот да се угасне. 

39. По природа Александар бил дарежлив. И како што растеле неговата моќ 
и големина, така тој сè повеќеја покажувал својата дарежливост. Таа во него била 
споена со љубезност, која единствено на добродетелствата им ја дава вистинската 
вредност. Ќе споменеме само неколку примери. Кога Аристон, водачот на Пеонци-
те, убил еден непријател, му ја покажал неговата глава и му рекол: ‘Ваков дар, кра-
лу,кај нас се наградува со златен пехар.’ Александар се насмеал и му одговрил: ‘Да, 
само со празен, но јас ќе ти наздравам со пехар полн со вино!’ Еднаш, некој прост 
Македонец терал маска натоварена со кралско злато. Кога животното се уморило, 
Македонецот го кренал товарот на својот грб и почнал да го носи. Кралот го забе-
лежал задишан под товарот и го прашал што носи. А кога селанецот му одговорил 
и сакал да го симне од грб товарот, кралот му рекол: ‘Не потклекнувај, помини го 
уште патот што ти останал и носи си го тоа во твојот шатор!’ Воопшто, тој повеќе 
им се лутел на оние што ги одбивале неговите подароци отколку на оние што го 
молеле. Затоа, еднаш на Фокион78 му напишал писмо дека веќе нема да го смета за 
свој пријател ако му ја отфрли секоја негова милост! На Серапион, еден од него-
вите млади пријатели со кои сакал да игра фудбал, не му давал ништо, зашто тој и 
ништо не барал од него. Еднаш кога Сарапион дошол да игра и топката секогаш им 
ја подавал на други, Александар го прашал: ‘А зошто не ми ја подаваш мене ?’, Ти 
и не ја бараш!’, му одговорил Серапион. Кралот се насмеал и богато го дарувал. 

                                                 
78 Фокион- познат атински политичар и војсководец, личен пријател на Александар. 
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Некој си Протеј, прилично духовит шегаџија и другар во пиење, еднаш паднал во 
немилост. Кога пријателите почнале да се заземаат за него, и нему му потекло сол-
зи, Александар изјавил дека му простува. ‘Кралу’, рекол Протеј, ‘првин дај ми не-
каква гаранција за твојата милост’, и Александар наредил да му се дадат пет тала-
нти.Колку извештачено се обносувале неговите пријатели и телесни стражари спре-
ма богатства што им ги делел, јасно се гледа од едно писмо што Олимпијада го на-
пишала до Александар: ‘Поинаку прави им добро на твоите пријатели и прави им 
чест и слава!. Вака од сите нив правиш некакви кралеви и им даваш шанса да сте-
кнуваат многу пријатели, а ти остануваш сам!’ Олимпијада често му пишувала ва-
кви опомени, но тој никому не му ги покажувал нејзините писма. Само еднаш, кога 
Хефестион по обичај отворил едно писмо и го читал заедно со него, не му го за-
бранил тоа, меѓутоа го извадил својот прстен и му ставил печат на уста. 

Мазеј бил најмоќен човек на Дариевиот дворец. На син му, кој веќе имал 
една сатрапија, Александар сакал да му даде уште една, поголема. Но, тој го одбил 
тоа, велејќи: ‘Кралу, порано само еден беше Дариј, а сега ти мнозина направи Але-
ксандровци!’ На пример, на Парменион му ја подарил Багоината палата во Суса, во 
која како што раскажуваат, само фустани имало за илјада таланти. На Антипатар 
му пратил писмо со наредба да си земе телесна стража, зашто можел да загине. На 
мајка си навистина í праќал многу подароци, но никогаш не í дозволувал да му се 
меша во работите или да му дава совети за неговите воени походи. Таа се жалела на 
тоа, но нејзините прекори Александар трпеливо ги поднесувал. Само еднаш, кога 
го прочитал долгото писмо во кое Антипатар му се жалел на Олимијада, рекол: 
‘Антипатар не знае дека илјадници такви писма може да затрупа само една един-
ствена мајкина солза!’  

40. Меѓутоа, Александар морал да доживее неговата околија сè повеќе да се 
предава на раскошот, па дури и со својата обноска и распуштен живот да станува 
вистинска напаст. Се загазило толку многу што Хагион од Теј носел сребрени шај-
чиња на своите чизми; Леонат со многу камили дури од Египет носел песок за сво-
ето вежбалиште; Филота за лов носел мрежи што биле долги по сто стадиуми. При 
бањањето и мачкањето трошеле најскапоцени мириси и тоа многу повеќе отколку 
обично масло; дури посебно носеле слуги за да ги масираат и успиваат. Еднаш Але-
ксандар благо и паметно ги прекорил, велејќи им дека се чуди што по толкуте и то-
лку тешки боеви не земаат предвид оти победниците послатко спијат од победени-
те и дека во споредба на својот начин на живот со персискиот не увидуваат дека ра-
спуштеноста носи најсрамно ропство, а напорната работа најголемо кралство. ‘И, 
пак’, им велел, ‘како може човек сам да го истимари својот коњ или да си ги исчи-
сти копјето и шлемот кога се одвикнал сам со своите раце да си го негува своето 
тело, кое сепак, секогаш мора да му биде најдраго ? Зар не знаете’- додавал- ‘дека 
врвот на нашата власт се состои во тоа да не го правиме она исто што го прават и 
победените?’ Затоа тој самиот, на своите воени походи и во лов, уште повеќе се на-
прегал и се изложувал на најголеми тешкотии и опасности, така што еден спартан-
ски пратеник, кој бил присутен кога кралот соборувал голем лов, воскликнал: ‘Але-
ксандре, прекрасно се бореше со лавот, да се види кој е цар!’ “ 

Се говори за лав, кој бил македонски симбол- на Бригите и Пеонците јарец. 
„Оваа ловечка глетка ја прикажува Кратер на бронзениот завештен подарок 

во Делфи. Подарокот ја претставува борбата на кралот со лавот, пците и самиот 
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Кратер како му пристапува на помош на кралот. Едните ликови ги направил Лисип 
а другите Леохар.79 

41. Така, Александар со задоволство се изложувал на вакви опаности, зашто 
со тоа сам си го челичел своето тело, а во исто време и другите ги потикнувал на 
тоа. Меѓутоа, неговите пријатели веќе биле презаситени од непресталното талкање 
и војување, па поради стекнатите богатства и високи функции повеќе сакале да 
уживаат во раскош и безделничење. Така, полека се стигнало до таму што тие по-
чнале да го озборуваат кралот и да го напаѓаат. Во почетокот Александар ова го по-
днесувал сосем спокојно, велејќи дека е работа на кралот да ги слуша озборувањата 
а да прави добротелство. Сепак, и најмалите љубезности што тој ги правел за свои-
те пријатели сведочат за неговата љубов и неговата почит спрема нив. Ќе наведам 
само неколку примери. 

Во едно писмо го прекорувал Певкеста80 затоа што на другите им напишал 
дека го каснала мечка,а нему ништо не му соопштил за тоа.‘Барем сега’-продолж-
ил-‘пиши ми како ти е и дали некој од придружниците те оставил на цедило да ги казнам.’ 

На Хефестион и на неговите пријатели, кои отпатувале поради некои важни 
работи, му напишал дека Кратер, додека изграле со еден ихневмон,81 паднал на ко-
пјето на Пердика и го ранил во градите. Кога Певкеста закрепнал по некоја болест, 
Александар му пишал писмо на неговиот лекар Алексип во кое му се заблагодару-
вал. А кога Кратер го нападнала некоја болест, и тој сонувал, тогаш не само што 
принесол неколку жртви за него, туку и нему му наредил да го направи истото. И 
на лекарот Павзанија, кој сакал да го лекува Кратер со чемерика, му пратил писме-
на порака во која ги изнесол својата загриженост и упатства како треба да се упо-
требува тој лек. Ефијалт и Кис, кои први му ја донесле веста за срамното бегство на 
Харпал, ги оковал, затоа што божем лажно го обвинувале. Кога Александар ги вра-
ќал снеможните и стари војници во татковината, Еврилох од Ега и самиот се запи-
шал меѓу болните. Но, кога се докажало дека тој е сосем здрав, признал оти е заљу-
бен во Телесипа, па бидејќи таа требало да дојде, сакал да ја прати на приморјето. 
Александар прашал од каков род е таа жена. А кога чул дека таа една од слобод-
ните хетери,82 му рекол: ‘Нас, Еврилох, нè имаш како ортаци во својата љубов, но 
види дали со зборови или со дарови да ја наговориме Телесипа бидејќи таа е родена 
слободна.’ 

42. Чудно е како Александар имал време на своите пријатели да им пишува 
и за вакви ситнурии. Во едно писмо, на пример, наредува Селевковиот роб,83 кој 
побегнал во Киликија, да се побара; му се фалел на Певкеста дека го фатил Никон, 
Кратеров роб; на Мегабикс му пишел и му наредил робот кој побегнал во храмот, 
ако може, да го намами од храмот и потоа да го фати, а не да става рака на него во 
храмот. Исто така, се раскажува дека кога се разгледувало некакво кривично дело, 

                                                 
79 Леохар- познат скулптор кој, меѓу другото, ги изработил од злато и слонова коска скулптурите на 
Аминта, Филип, Олимпијада и Александар. 
80 Певкеста прв се истакнал во спасувањето на Александар кај градот Мали. За тоа бил награден со 
златна круна и, иако бил определен за сатрап на Персија, бил почестен со тоа што го вброиле во т.н. 
телохранители. Како сатрап на Персија ја прифатил персиската носија и го научил персискиот јазик, 
што кај Александар наишло на одобрување, на негодувањ кај другите Македонци. 
81 Ихневмон- вид египетска ласица. 
82 Хетери- куртизана. Слободна, таква била родена од слобдни родители, значи не била робинка. 
83 Селевковиот роб- иден крал на Сирија и основач на динстијата Селевковци.(Селевк=Селеук, Р.И.) 
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својата рака ја држел на уво додека зборувал обвинителот,за да може да го чува чи-
сто и непристрасно за обвинетиот. Меѓутоа, подоцна многуте обвиненија придоне-
сле тој да стане потврд, наведувајќи дека поради вистинските почнал да верува и во 
лажните. Особено излегувал од кожа кога гледал дека го клеветат него лично. То-
гаш знаел да биде суров и безмилосен, зашто повеќе сакал добар глас за себе отко-
лку животот и престолот. Во тоа време тргнувал против Дариј, повторно за да бие 
битка со него. Но, кога чул дека Бесо84 го фатил царот, ги пратил Тесалијците во та-
тковината и, покрај заслужениот наем им дал и подарок од две илјади таланти. 

Прогонувањето на Дариј било мачно и долготрајно: за единаесет дни Алек-
сандар морал да помине на коњ 3 300 стадиуми; затоа најголемиот број од неговите 
војници снеможел, главно поради немање вода. Во таа невола го сретнале неколци-
на Македонци кои на маски, во мешини, носеле вода од некоја река. Кога виделе 
дека на пладневниот припек жегата го совладала Александар, набрзина наполниле 
еден шлем со вода и го донеле пред него. Тој ги прашал за кого ја носат водата, на 
што одговориле: ‘За нашите деца! Но, само ти да си жив! Други деца ќе родиме, и 
да ги загубиме овие!’ На овој одговор тој го зел шлемот в раце, па се обѕрнал и за-
бележал како сите коњаници околу него ги подале главите напред за да го видат 
шлемот со вода. Тој не се напил и го вратил шлемот. Им се заблагодарил на војни-
ците за нивната добра волја и им рекол: ‘Ако јас се напијам, на другите ќе им падне 
моралот!’ Кога коњаниците ја виделе неговата воздржаност и големодушност, по-
чнале да извикуваат да продолжи да ги води и ги збоднале своите коњи: зашто, тие 
не чуствувале ниту умор ниту жед, ниту пак помислувале дека се смртни луѓе до-
дека имаат таков крал“. 

Александар ја изложил војската на опасност со  потера само за еден човек. 
„43. Навистина, сите имале добра волја, но сепак велат дека тие шеесетмина 

заедно со него се пробиле во непртијателскиот табор. 
Јавале преку купишта сребро и злато што насекаде било расфрлено поземи. 
Ги оставил зад себе редиците коли полни со деца и жени кои обезглавени, 

без возачи, јуреле на сите страни и непрестајно ги гонеле оние пред нив, зашто ми-
слеле дека Дариј се наоѓа меѓу нив. 

Најпосле, одвај го пронашле како лежи во кола, целиот испрободен со стре-
ли, само што не испуштил душа. Сепак, побарал вода, и го закрепнал од студената 
вода, му се обратил на Полистрат, кој му ја подал водата: ‘Драг пријателу, не мо-
жеше да ме снајде поголема несреќа од оваа што не можам да ти ја оддолжам за 
љубовта што ми ја пружи. Но, Александар ќе ти се оддолжи за таа љубов, како што 
боговите ќе му се оддолжат на Александар за сите добра што им ги направи на мај-
ка ми, на жена ми и на моите деца. Нему му ја подавам десната рака, преку тебе!’ 

Откако го изустил ова, го фатил Полистрат за рака и испуштил душа. 
Кога Александар се приближил до мртвото тело, не можел да ја скрие своја-

та длабока болка, па ја соблекол од себе наметката и ја прострел над покојникот за 
да го покрие. 

Бесо, кој подоцна му паднал в раце, наредил да се растргне. 
Две исправени стебла свиткале толку многу за да се состават; за секое сте-

бло врзале по една половина од неговото тело, а потоа двете стебла ги пуштиле во 
вис, и секое од нив, исправајќи се со сета брзина, го отргнале својот дел. 

                                                 
84 Бесо- поблизок Дариев роднина, сатрап на големата и богата Бактрија. 
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Потоа Александар царски го украсил мртвото тело на Дариј и го пратил кај 
мајка му, а брат му Ексатар85 го примил за свој пријател. 

44. Потоа Александар со јадрото на својата војска се спуштил во Хиркани-
ја.86 Тука видел залив за кој му се сторило дека не е помал од Црното Море, но не-
говата вода била послатка од водите во другите мориња.За него не можел да дознае 
ништо сигурно, но претпоставувал дека тоа е огранок на Меотитското Езеро.87 Ме-
ѓутоа, затоа барем научниците дошле до вистината и многу години пред Алексан-
дровата војна покажале дека тој е најсеверниот од четирите заливи што од отворе-
но море навлегуваат во копното, а се вика Хирканско или уште и Касписко Море. 
Во тој крај некои варвари ненадејно ги нападнале Александровите луѓе што го во-
деле неговиот коњ Букефал и им го грабнале коњот. Александар многу се разгне-
вил и преку својот гласник им се заканил на жителите: ако не му го вратат коњот, 
сите ќе ги испотепа сосе деца и жени. А бидејќи тие му го вратиле коњот, згора на 
тоа, му ги предале и своите градови, тој сите и помилувал и дури на оние кои му го 
грабнале коњот им платил и откупнина. 

45. Оттаму тргнал во Партија88 и првпат облекол варварска носија, можеби 
за да се навикне натамошните обичаи, зашто верувал дека изедначувањето со оби-
чаите и со крвта многу влијае на спријателувањето со луѓето, или пак можеби со 
тоа сакал своите Македонци да ги воведе во персискиот поклон, постепено приви-
кнувајќи ги на промена во начин на живот. Сепак, не се облекувал во вистинска 
медиска облека, бидејќи била премногу туѓа и необична. Не ги прифатил ни широ-
ките бечви, ни кафтанот, ниту тијарот, туку одбрал носија што била составена од 
персиска и медиска, поскромна од персиската, а пораскошна од медиската. Во по-
четокот така се облекувал само кога имал работа со варвари или в конак, во кругот 
на своите пријатели. Дури подоцна во таква носија се појавувал и јавно, кога изле-
гувал да јава или да врши јавни работи. На Македонците оваа појава не им била 
пријатна, но бидејќи инаку им се восхитувале на неговите добри особини, сметале 
дека нешто треба да му се гледа и низ прсти, ако му претставува веселба и му годи. 
Зашто, да не ги споменуваме другите случаи, пред кусо време една стрела го беше 
ранила во листот така да му разнесла парче од коленото што морало дасе извади! 
Во друга пригода го чукнал камен по тилот, така што му се замаглило пред очи, па 
долго време останал онесвестен. И покрај сетоа тоа, не престанувал да се изаложу-
ва на опасности. Дури, кога ја преминал реката Орексарта, за која сметал дека е Та-
наис, и ги разбил Скитите, ги прогонувал сто стадиуми, иако страдал од дијареа. 

46. Тука кај него дошла кралицата на амазонките, како што известуваат по-
веќето историчари, меѓу кои и Клитарх,89 и Поликлит,90 Онесикрит, Антиген и 
Истар.91 Меѓутоа, Аристобул, кралскиот пријавувач Харет, Птомолеј,92 Антиклид,93 

                                                 
85 Ексатар- се викал Оксијатро. Се прочул по својата храброст и добро се борел кај Ис, до крајот му 
останал верен на својот брат. 
86 Хирканија- на југоисток од Касписко Море, опкружена со планини. 
87 Меотитско Езеро- Азовско Море. 
88 Партија или Партијана- степска земја јужно од Хирканија, источно од Медија, лулка на подоцне-
жната моќна Партска држава на династиите Арсакиди и Сасаниди. 
89 Клитарх- родум од Колофан, ја напишал „Историјата Александрова“, која не била веродостојна, 
меѓутоа поради чудесата што се раскажувале во неа била многу читана. 
90 Поликлит- родум од Лариса, исто така напишал „Историја на Александар“. 
91 Истар- родум од Паф, ученик на Калимах, многу плоден историчар, но некритичен. 
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Филон од Теба, Филип од Теангела94 и Дурид од Сам велат дека тоа е измислено. 
А, се чини, за нивното тврдење сведочи и самиот Александар. Зашто, во едно пи-
смо до Антипатар, во кое ги опишува сите детали, тој само вели дека скитскиот 
крал му ја дава ќерка си за жена, а не ги споменува амазонките. 

Се раскажува и тоа дека многу години подоцна Онесикрит на Лисимах,95 кој 
тогаш веќе бил крал, му ја читал четвртата книга од својата историја, во која пишу-
ва и за амазонките. Притоа Лисимах, насмевнувајќи се, рекол: ‘А каде сум бил јас 
тогаш?’. Меѓутоа, без оглед дали ова ќе се сфати како вистина или ќе се отфрли, се-
пак восхитот за Александар останува ист. 

47. Плашејќи се дека Македонците веќе нема да сакаат да го придружуваат 
во неговите натамошни војни, Александар ја оставил главната војска каде што и 
била, а на јадрото, што го водел со себе во Хиркарнија и кое се состоело од дваесет 
илјади војници пешадија и три илјади коњаници, му се обратил велејќи: ‘Досега 
Персијците ве гледаа само како во сон. Но, ако само ја вознемирите Азија и сега си 
одите, непријателите веднаш ќе ве нападнат како толпа жени!’ Сепак, им дозволил 
да си одат на тие што сакаат, свечено изјавувајќи: ‘Додека јас го освојувам светот 
за Македонците, вие мене со моите пријатели и со оние кои сакаат и натаму да се 
борат ме оставате на цедило!’ Ова е напишано речиси со истите зборови во негово-
то писмо до Антипатар, како и дека на овие негови зборови сите воскликнале: ‘Во-
ди нè по светот каде што сакаш!’ Откако му успеал овој обид со најбројната војска, 
не му било тешко да ги придобие и останатите воини, кои со радост тргнале со не-
го. Притоа Александар својот начин на живеење уште повеќе го изедначил со тамо-
шните обичаи, а и нив ги приближувал кон македонскиот начин на живеење, зашто 
сметал дека таквите добронамерно изедначување и заеднички живот посилно ќе ја 
обезбедат неговата моќ отколку какви- годе насилни постапки, особено кога се 
подготвува за далечен пат. 

За таа цел избрал триесет илјади млади Персијци на кои им заповедал да ја 
изучуваат не само елинската просвета, туку и и да вежбаат да го употебуваат маке-
донското оружје. А тоа што ја засакал и ја зел за жена Роксана, млада убавица, која 
првпат ја видел фатена на оро на некоја гозба, и тоа, би рекол, произлегува на не-
говата политика. (Ората биле слични за таа на нив да се фати, Р.И.) 

Зашто, таа женидба со жена од нивниот народ Персијците ги исполнила со 
доверба и тие го засакале дотолку повеќе што тој покажувал воздржаност, бидејќи 
не се осмелил без закон да ја допре жената што го освоила. Но, тогаш забележал ра-
злика во погледите кај своите најблиски пријатели. 

Така, додека Хефестион ја одобрувал неговата политика на претопување, па 
и самиот се приближувал кон персиските обичаи, Кратер им останувал верен на до-
машните обичаи. Затоа преку Хефестион ги вршел работите со Персијците, а преку 

                                                                                                                                                 
92 Птоломеј- Лагов син од Еордеја во северозападна Македонија, еден од најголемите Александрови 
војсководци, подоцна станал египетски крал и го добил прекарот Сотер. Напишал „Историја на Але-
ксандар во која главно ги изнесувал воените настани. Тој бил главен извор на Плутарх за Алекса-
ндровиот животопис. (Сотер=сотр до сотри- сотрувачот на непријателот на друг му е спасител, Р.И.) 
93 Антиклид- родум од Атина, главно се занимавал со проучување на митовите за формирањето на 
градовите. (Антиклид=анти клид; Антигон=анти гон [=гон-и-т]; Антипатар=анти патар итн., Р.И.) 
94 Филип од Теангела напишал „Историја на Каран и Лелег“. 
95 Лисимах- син на Агатокле од Кранои, војсководец и телесен чувар на Александар, по Александро-
вата смрт- крал во Тракија. 
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Кратер работите со Елините и Македонците. Всушност, првиот најмногу го сакал, а 
вториот најмногу го почитувал, сметајќи и секогаш велејќи дека Хефестион е Але-
ксандров пријател, а Кратер кралев пријател. Тоа меѓу нив предизвикало тајно не-
пријателство, поради што тие често се пречкале. 

Еднаш, во Индија, толку се скарале што и мечевите ги извадиле. И додека 
накај секој од нив трчале пријателите да им помогнат, дотрчал и Александар кој 
почнал пред сите да го прекорува Хефестион, нарекувајќи го глупак и измамник, 
кој не знае дека би бил никој и ништо ако некој му го грабне Александар. Исто така 
го прекорил и Кратер, но во четири очи. Потоа пак составил заедно, и откако ги 
смирил, му се заколнал на Амон и на другите богови дека од сите луѓе најмногу ги 
сака нив двајцата, но дека ако ги чуе уште еднаш да се карат ќе ги убие двајцата 
или барем оној кој ќе ја почне кавгата. 

Подоцна,велат,никој никому ниту во шега нешто му рекол или му направил. 
48. Филота, син на Парменион, тогаш уживал меѓу Македонците голем по-

чит, зашто го сметале за храбар и истраен војник, а по Александар никој не бил то-
лку дарежлив и толку верен на пријателите како тој во целата војска. Еднаш, се ра-
скажува, некој негов пријател побарал од него пари, и тој наредил да му се дадат. А 
кога неговиот чувар на богатството рекол дека нема, Филота одговорил: ‘Што збо-
руваш ? Зар немаш некој пехар или наметка?’ Но, од друга страна, бил голем прч-
ко, се гордеел со своето големо богатство и се расфрлал со облеката и обноската 
толку здодевно, како што не му доликува на обичен човек. Особено во она време, 
на неговиот углед и на неговото достоинство им недостасувала сериозност, и во 
својата обноска покажувал некоја непрефинетост и неискреност, па затоа си навле-
кол сомнежи и омраза, така што еден ден Парменион му рекол: ‘Синко, биди малку 
поскромен!’ Кај Александар веќе одамна бил по лошо запишан. Имено, кога по Да-
риевиот пораз во Киликија персиската комора кај Дамаск паднала во рацете на Ма-
кедонците,меѓу многуте заробеници што биле доведени во таборот се нашла и една 
млада жена, родум од Пидна96 и прилично убава, која се викала Антигона. Филота 
ја задржал за себе. Вљубен и млад, каков што бил, тој пред неа, под вино, се фалел 
со своите јуначки дела и коњички подвизи. Сите големи успеси си ги припишувал 
себеси и на татко си, а Александар го нарекувал копиле кое треба само ним да им 
благодари за своето кралско име. Овие разговори Антиогона му ги раскажала на 
некој свој познајник, а тој, како што обично се случува, пак на друг, и така тоа до-
шло до ушите на Кратер, кој ја повел Антигона со себе и тајно ја однесол кај Але-
ксандар. Кога кралот го чул сето тоа, í наредил и натаму да се гледа со Филота и за 
сè што ќе чуе од Филота за него да го известува кога ќе дојде во конакот. 

49. Така Филота ништо не знаел за стапицата што тајно му ја поставиле, па 
секогаш кога ќе се сретнел со Антигона, занесен во своето фалење држел најнепри-
стојни говори против својот крал. Иако имал цврсти докази против Филота, Але-
ксандар сето тоа молкума го поднесувал и го покривал, можеби затоа што се пот-
пирал врз вредноста и верноста на Парменион, или можеби затоа што се плашел од 
угледот и моќта на таткото и синот. 

Меѓутоа, во тоа време некој Македонец по име Лимно, од Халестра,97 ковал 
заговор против Александар, па некое момче Никомах, кому тој му бил љубовник, 

                                                 
96 Пидна- село во Македонија, во близина на тесалската граница. 
97 Халестра- село во Македонија. 
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се обидувал да го придобие за учество во заговорот. Но, момчето не ја прифатило 
понудата и Лимновиот заговор му го открило на брата си Кебалин. Овој веднаш 
отишол кај Филота и го замолил двајцата браќа да ги одведе кај Александар, зашто 
морале да се сретнат со него поради нужни и крупни работи. Но, Филота- од непо-
знати причини- не сакал да го одведе, зашто рекол, кралот бил зафатен со други по-
важни работи. Така постапил двапати. Тогаш двајцата браќа почнале да се сомнева-
ат и во Филота, па му се обратиле на друг, кој ги довел пред Александар. Тие првин 
го известиле за Лимновиот заговор, а потем претпазливо му го спомнале и однесу-
вањето на Филота, како ги одбил, иако двапати го молеле. Е, сега токму она кај 
Александар предизвикало голема срдба. Тој пратил еден воин да го фати Лимно, но 
бидејќи тој се бранел, овој го убил. Александар уште повеќе се вознемирил, зашто 
си мислел дека тоа убиство му ги упропастило доказите за откривање на заговорот. 
И бидејќи бил гневен на Филота, тој ги составил сите оние што одамна го мразеле и 
сега веќе отворено зборувале дека кралот покажува голема лекоумност ако мисли 
дека еден беден халестранец, како Лимно, на своја рака се решил за таков дрзок 
потфат. Не, според нив, Лимно бил само помогач или само орудие со кое се служе-
ла некоја помоќна рака; сметале дека работата за откривање на заговорот треба да 
се прошири на оние луѓе кои најмногу имале сметка сето тоа да остане тајна. 

Кога кралот ги отворил ушите за ваквите плуски и сомнежи, тие изнесле 
уште илјада други работи со кои го обвинувале Филота. 

Најпосле, Филота бил фатен и ставен на маки. Во сослушувањето учеству-
вале најугледните воени старешини, а Александар ги прислушкувал од зад една за-
веса. Кога Филота почнал бедно и малодушно да зборува и со молба да им се обра-
ќа на Хефестионовите пријатели, велат оти Александар рекол: ‘Ете, колку бедна 
кукавица си Филота, а сепак си презел нешто такво!’ 

Кога Филота бил погубен, Александар веданаш пратил во Медија неколку 
доверливи луѓе и преку нив го соборил и Парменион, човекот кој бил најверен Фи-
липов соработник и кој меѓу постарите пријатели најмногу го поттикнувал Алекса-
ндар да премине во Азија. Од своите тројца синови, Парменион уште порано загу-
бил двајца во оваа војна, а со третиот заедно бил погубен. 

Овие постапки внесле страв и трепет кај мнозина Александрови пријатели, а 
особено кај Антипатар, кој поради тоа стапил во врска со Етолјаните и склучил со-
јуз со нив. Имено, Етолјаните имале доволно причини да се плашат од Александар, 
зашто тие ја разурнале Енијада.98 Кога тој дознал за разурнувањето им порачал де-
ка не ги сака енијадските синови, туку дека тој ќе им ја определи казната на Етол-
јните. 

50. Малку подоцна се случил и настанот со Клито, кој, само ако се слуша це-
лата работа, ќе се види дека бил уште посвиреп отколку постапката спрема Филота. 
Меѓутоа, ако ги земеме предвид поводот и околностите кога се случил настанот, ќе 
заклучиме дека Александар тоа не го сторил намерно, туку случајно, и дека гневот 
и пијанството на кралот му дале причини за изговор на злобниот Клитов демон. На-
станов се случил вака. На кралот му дошле во посета некои луѓе и му донесле од 
приморјето елинско овошје, кое било толку крупно и убаво што кралот се зачудил 
и го викнал Клито, сакајќи да му покаже и да му даде еден дел. Клито бил зафатен 
околу принесувањето жртва, но ја оставил работата и отишол кај кралот. Трите 

                                                 
98 Енијада- град во Акарнанија. 
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овци што веќе биле потурени заради жртвување, потрчале по него. Кога кралот го 
чул ова, им го раскажал на гаталците Аристандар и Клеомант. А кога тие му прото-
лкувале оти тоа е лош предзнак, тој наредил веднаш да се принесе жртва на поми-
рување за Клито. Зашто, и самиот пред два дни сонил чуден сон: сонувал како Кли-
то во црна облека седи меѓу Парменионовите синови, кои биле мртви. Арно ама, 
Клито не можел да го причека принесувањето на жртвата за помирување, туку ве-
днаш дошол до софрата што наредил да се постави кралот, откако им принесол жр-
тва на Диоскурите. Откако се запиле, почнале да пеат песни од некој Праних, или 
како што некои зборуваат, Пиерион, испеани за потсмејување на некои војсководци 
кои пред не колку дни биле поразени од Персијците. Постарите гости се налутиле и 
почнале да ги прекоруваат и поетите и пејачите, а Александар и неговите најблиски 
соседи слушале со задоволство и заповедале и натаму да се пее. Клито, веќе пијан, 
по природа плашлив и своеволен во гнев, најмногу се лутел велејќи: ‘Не е убаво да 
се исмејуваат Македонците во присуство на варвари и непријатели, кои, иако ги 
снашла несреќа, сепак се подобри од оние кои им се потсмеваат.’ Александар одго-
ворил: ‘Клито, самиот се брани кога плашливоста ја нерекува несреќа!’ На овие 
зборови Клито рипнал и пламнал: ‘Меѓутоа, таа плашливост, тебе, божји сину, ти 
го спаси животот кога вратот веќе ти паѓаше под Спитрадотовиот меч! И со крвта 
на Македонците и со моите рани стана толку голем што самиот му се наметнуваш 
на Амон откако се откажа од Филип!’ 

51. Тогаш се разбеснил и Александар: ‘Зар ти, скоту, мислиш оти во секоја 
пригода, кога ќе ти се посака, можеш така да зборуваш за нас и Македонците да ги 
бунтуваш едни против други?’ ‘Па и сега, Александре’, продолжил Клито , ‘нам не 
ни е по волја за претрпените маки да примаме вакви награди! Ние ги благослову-
ваме оние кои веќе загинаа пред да видат како Македонците се бијат со медиски 
стапови и како ние Македонците мораме да ги молиме Персијците да нè пуштат 
пред нашиот крал!’ 

Додека Клито зборувал вака отворено, станале пријателите на Александар и 
почнале да го прекоруваат, а постарите се обиделе да ја стивнат вревата. Алексан-
дар, пак, им се обратил на Ксенодох од Кардија и на Артемиј од Колофон: ‘Не ви се 
чини дека Елините шетаат меѓу Македонците како полубогови меѓу диви живо-
тни?’  

Но, Клито не попуштал, туку му викал на Александар: ‘Јавно зборувај што 
сакаш! Или не викај на гозба слободни луѓе кои се навикнати отворено да зборува-
ат, туку живеј меѓу варвари и робови, кои ќе клекнуваат на коленици пред твојот 
персиски појас и твојот белузлав фустан!’ Александар веќе не можел да го совлада 
својот гнев. Тој грабнал едно јаболко од софрата, го треснал Клито по глава и по-
чнал да го бара својот меч. 

Меѓутоа. Аристифан, еден од неговите телесни чувари, претходно го скрил 
мечот. Другите, пак, почнале да го смируваат Александар. Но тој не се соземал, ту-
ку рипнал на нозе и почнал на македонски99 да ги довикува своите штитоносци 
(што било знак за голема вознемиреност) и му наредил на трубачот да затруби, а 

                                                 
99 Проблемот со македонски јазик овде сè уште не е решен поради скудните остатоци; дали тоа била 
само една варијанта на дорскиот дијалект или посебен јазик што бил неразбирлив за Елините, важно 
е да се спомене дека Тукидид ги опишува Етолјанците (кои биле во близина на Македонија, но се-
пак Елини без сомнение) како „сосем неразбирливи по јазикот“. (Имало еден пелазгиски јазик, Р.И.) 
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кога тој се двоумел дали да го стори тоа, му врзал шлаканица. Меѓутоа, за тоа дво-
умење трубачот подоцна добил признание, зашто најголемата заслуга за тоа што не 
се растревожила целата војска била негова. Клито не сакал да попушти, ама него-
вите пријатели најпосле со голем напор го истуркале од салата. Но, тој повторно 
влегол од другата врата, налутено и презриво рецитирајќи ги Еврипидовите јамбо-
ви од ‘Анромаха’. 

Ах, колку лошо се управува со Елада! 
Во тој час Александар го зел копјето од еден војник и, во мигот кога Клито 

тргнал накај него да ја повлече завесата на вратата, овој го прободил. Дури откако 
Клито паднал и испуштил душа,Александар се созел и, гледајќи како неговите при-
јатели стојат околу него и маки мачат, брзо го извлекол копјето од мртвото тело и 
замавнал самиот себеси да се прободи, но тие го спречиле. Телохранителите го фа-
тиле за раце и насила го одвлекле во неговата соба.  

52. Ноќта ја минал горко плачејќи, а кога утредента, уморен од липањето, 
лежел не пуштајќи глас од себе и само одвреме- навреме тешко воздивнувал, при-
јателите се уплашиле и насилно влегле во неговата соба. Но залудни биле сите ни-
вни утешни зборови.Дури откако гаталецот Аристандар го потсетил на сонот во кој 
го видел Клито и на жртвениот предзнак и го уверил дека сето тоа веќе одамна му 
било пишано, дури тогаш им се сторило дека тој малку попушта. Затоа му го дове-
ле филозофот Калистен, близок пријател на Аристотел, и Анаксарх од Абдера. Ка-
листен се обидувал со претпазливи и благи постапки, отколку зборувајќи му, не на-
вредувајќи го, да загосподари со неговата болка. Анаксарх, пак, веќе одамна одел 
по свој пат во филозофијата и се прочул со својот презир и слабо ценење на прија-
телите, само што влегол во собата на Александар викнал: ‘Ова ли е Александар, во 
кој сега сета вселена ги има вперено очите? Овде на Земјата се превиткува и лелека 
како роб, исплашен од законот и прекорот на луѓето, а тој самиот мора да биде за-
кон и мерило на правдата за тие луѓе! Впрочем, тој победи за да биде владетел и го-
сподар, а не да се впрегнува ропски во јаремот на празните мислења! Зар ти не зна-
еш’- продолжил тој- ‘дека до Зевс седат Правдата и Праведноста за да биде секој 
чин на владетелот правичен и праведен?’ Користејќи некои вакви размислувања, 
Анаксарх му ја олеснал болката на кралот, меѓутоа пак наравот му го направил 
многу попркосен и поостар. Со тоа, од една страна, за себе си обезбедил кралска 
милост, а од друга страна создал омраза кај кралот за пријателствувањето со Кали-
стен кој, поради своето сериозно сфаќање на животот, и без тоа не му бил пријатен. 
Еднаш, велат, на софрата се водел разговор за годишните времиња и за климата. 
Калистен бил приврзаник на мислењето на оние кои тврделе дека климата во тамо-
шните краишта е постудена и посурова отколку елинската. Бидејќи Анаксарх, само 
за да се препира, тврдоглаво го држел спротивното гледиште, најпосле Калистен му 
одговорил: ‘Сепак, ти мора да признаеш дека овде е постудено отколку таму.Зашто, 
во Елада цела зима ја минуваш во тенка наметка, а овде, крај софрава, се покриваш 
со три покривки!’ Така, и тоа го раздразнувало Анарксарх. 

53. Другите софисти и ласкавци ги болело тоа што младината му се вооду-
шевувала на Калистен поради неговата беседничка дарба, и поради тоа што поста-
рите, во иста мера, го сакале поради неговиот уреден,достоинствен и независен жи-
вот. Во својот живот тој ја оправдал причината што е споменувана за неговото па-
тување, зашто тој отишол кај Александар со единствена желба да ги доведе назад 
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своите сограѓани и повторно да ја изгради својата татковина. Колку што му зави-
дувале поради неговиот углед, понекогаш толку и самиот им давал шанси на кле-
ветниците со тоа што често не ги прифаќал поканите да присуствува на гозби на 
кралска софра. А и кога присуствувал, се чинело дека со својата сериозност и со 
своето молчење покажува оти не го одобрува и не му се допаѓа она што му се слу-
чува тука. Затоа и Александар рекол за него: 

‘Го мразам мудрецот кој не е мудар за себе!’ 
Дури, се раскажува дека во присуство на голем број поканети гости на една 

кралска вечер, кога бил поканет со чаша в рака да им изрече пофалби на Македон-
ците, тој одржал толку слаткоречив говор што гостите станале, му ракополескале и 
фрлале венци по него. Кога за завршиле здравицата, Александар му рекол, цити-
рајќи го Еврипид: 

За згодна тема, лесно тече беседата,  
па продолжил: ‘Тука покажи ми ја ти својата способност со обвиненија против Ма-
кедонците за да станат уште подобри откако ќе сфатат што грешат!’ Така, Калистен 
почнал да порекнува сè што рекол добро за Македонците, па против нив нижел жа-
лба по жалба. Кога политичкото несогласување со Елините го означил како причи-
на за сè поголемата моќ на Филип, завршил со стихот: 

Кога ќе завладее неслога, и никаквецот стига до честа. 
Со ова си навлекол остра и тешка омраза од Македонците, па и самиот Але-

ксандар изјавил: ‘Калистен не им ја докажа на Македонците својата слаткоречиво-
ст, туку својата омраза.’ 

54. Оваа сцена, според кажувањата на Хермип, Калистеновиот читател Стре-
бо му ја раскажал на Аристотел. Кога потоа Калистен забележал дека кралот е ло-
шо расположен, велат дека на тргнување двапати или трипати рекол: 

Мртов е и Партокле, а од тебе е многу подобар! 
Затоа, се чини, Аристител бил во право кога рекол: ‘Калистен беше моќен и 

голем беседник, ама немаше ум. Персијскиот обичај пред кралот да се паѓа на коле-
ици тој навистина го отфрли со гордост на вистински филозоф. Единствено тој от-
ворено им го кажал на Македонците она што кај сите поугледни и постари преди-
звикало таен гнев. Со тоа што одбил да клекне на коленица, тој ги спаси Елините 
од голем срам, а од уште поголем Александар, но се упропастил самиот од негови-
те намери повеќе сосила отколку со причини.’ Според раскажувањето на Харет од 
Митилена, Александар за време на една гозба првин пиел сам, а потоа чашата му ја 
подал на еден од своите пријатели. Тој ја зел, застанал пред жртвеникот, се напил и 
прв паднал наколеници. Потоа го бакнал Александар и се вратил на своето место. 
Тоа го направиле сите гости по ред. Најпосле чашата ја зел и Калистен, се напил и 
додека Александар не обрнувал внимание на него, бидејќи се забавувал со Хефе-
стион, отишол кај кралот да го бакне. Но Деметриј, наречен Фидон силно викнал: 
‘Кралу, не бакнувај го, тој е единствениот што пред тебе не клекна на коленици!’ 
Александар го свртел лицето за да не го бакнува, а Калистен викнал на сет глас: 
‘Значи, ќе бидам посиромашен за еден бакнеж кога ќе си тргнам дома.’ 

55. Откако Александар и Калистен се оттуѓиле еден од друг, Александар по-
веќе можел да му верува на Хефестион кога му велел дека Калистен се договорил 
со него оти ќе клекне на коленици пред кралот, но своето ветување не го исполнил. 
Потоа се појавиле луѓе како Лисимах и Хагнон и почнале да го известуваат дека со-
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фистот се фали и се петели дека ставил крај на тиранијата и дека од сите страни 
доаѓаат кај него млади луѓе и му одаваат почит затоа што тој, божем, бил единстве-
ниот слободен човек меѓу толку и толку илјади. Кога бил откриен заговорот што го 
подготвувал Хермолај со своите пријатели против Александар, изгледало дека жал-
бите на Калистеновите клеветници прилегаат на вистина. Тие го обвинувале дека 
на Хермолај на прашањето: како може да стане пославен?- му одговорил: ‘Само ако 
го убиеш најславниот!’ Дури, зборувале дека на тој начин го поттикнувал Хермо-
лај, велејќи му ‘Не плаши се од златниот одар на кралевите, туку имај на ум дека 
напаѓаш човек кој исто така може да боледува и да биде изложен на рани! ’ И по-
крај сето ова, ниту Хермолај ниту којгоде и да е од неговите пријатели- заговорни-
ци, и под најголеми маки, ништо не рекле против Калистен. Дури, и самиот Алек-
сандар, кој веднаш по откривањето на заговорот им пишал на Кратер, Атал и Алке-
та, тврди: ‘Момчињата, ставени на маки, сложно признаваат дека тие сами го ско-
вале заговорот и дека никој друг не знаел за тоа!’ Но, подоцна, во писмото до 
Антипатар, донекаде го обвинува и Калистен, зашто вели: ‘Момчињата беа камену-
вани од Македонците, а софистот ќе го казнам јас сам, како и оние кои го пратиле 
ваму и оние кои непријателите на мојот живот ги примаат во своите градови!’ Со 
овие зборови јасно го открива мислењето за својот однос спрема Аристотел. Зашто, 
Калистен бил син на Хероја, ќерка на Аристотеловата сестра, и поради ваквото ро-
дниство бил одгледан во неговата куќа. За Калистеновата смрт постојат различни  
верзии. Едни велат дека Александар наредил да го обесат, а други дека умрел в за-
твор од некоја болест. Кај Харет се среќава трета верзија. Според неа, Калистен, от-
како бил фатен, седум месеци бил чуван в затвор под стража, дека пред Големиот 
совет му се судело во присуство на Аристотел и дека умрел од дебелина и вошли-
вост во деновите кога Александар бил ранет во Индија. Меѓутоа, тоа се случило по-
доцна. 

56. Во меѓувреме, Демарат од Коринт, и покрај тоа што веќе бил многу стар, 
многу сакал да појде кај Александар. И кога најпосле го видел, рекол: ‘Од колку го-
лема радост се лишени Елините што умреа пред да можат да го видат Александар 
како седи на Дариевиот престол!’ Но, не се радувал долго на милоста од кралот, 
умрел од снеможеност, па Александар му приредил блескав закоп. Војската му на-
правила голема могила, високи 80 лакти.100 Кралот наредил неговите посмртни 
останки да се пренесат до морето на сјајна искитена четирипрежна кола. 

57. Кога планирал преку планините да преминат во Индија, а видел дека вој-
ската му е преоптеретена со огромниот плен и дека поради тоа тешко се движи, 
Александар в зори, кога колите веќе биле натоварени, првин ја запалил својата кола 
и колите на своите телохранители, а потоа наредил да се потпалат и колите на Ма-
кедонците.Се покажало дека оваа одлука била покрупна и поопасна од самото дело. 
Зашто, само неколцина се налутиле, а мнозинството, извикувајќи од воодушевува-
ње, почнале најнужните предмети да им ги делат на оние што ги немале, и сето она 
што било ненужно почнале сами да го палат или да го уништуваат на друг начин. 
Нивното воодушевување се пренесло и на Александар и го исполнило со смелост и 
добра волја. Но, тој тогаш станал и страшен и бесмилосен при казнувањето на пре-
кршоците. За Менандар, на пример, еден од своите најблиски соработници, кого го 
поставил за командант на една тврдина, наредил да го сменат, зашто не сакал да 
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остане таму, а Орсодат, еден од оние што се одметнале, со своја рака го погодил со 
стрела. 

Во тоа време, една овца објагнила јагне кое околу главата имало знак во 
форма и боја на тијара101 и тестиси од обедете страни на главата. Александар се  
згрозил од ваквиот предзнак и се погрижил Вавилонците да го тргнат со жртва за 
чистење, кои вообичаено ги носел со себе за такви работи. Во еден разговор им из-
јавил на своите пријатели дека тој не се плаши за себе туку за нив, по неговата смрт 
божеството да не ја даде највисоката власт во рацете на некој слаб човек. Но, набр-
гу се појавил и еден подобар предзнак, па кралот се ослободил од малодушноста. 
Македонецот Проксен, врховен надзорник на кралската опрема, ринејќи земја крај 
реката Оксо за шаторот на кралот, открил изворска течност мрсна како масло. Кога 
ќе го отстранел горниот слој, избивало чисто и проѕирно масло, кое ниту по мири-
сот, ниту по вкусот не се разликувало од вистинското масло, а и според сјајноста и 
мрснотијата не заостанувало зад маслото, особено во тој крај каде што немало ниту 
една маслинка. Се раскажува и тоа дека водата на реката Окса била многу мека, та-
ка што капачите кожата им останувала мека. Дека Александар многу се израдувал 
на ова се гледа од неговото писмо до Антипатар, во кое овој настан го вбројува ме-
ѓу најголемите случки со кои кога-годе и да е го надариле боговите. Гаталците ова 
го толкувале како предзнак за славна, но напорна и тешка војна, зашто боговите им 
го дале маслото на луѓето како помош во тешките работи. 

58. И навистина, Александар бил изложен на многубројни опасности во таа 
војна, задобил и тешки рани, а и неговата војска претрпела големи загуби, делумно 
поради недостигот од прехранбени продукти, а делумно и поради многу нездравата 
клима. Меѓутоа, тој својата слава ја барал во тоа среќата да ја надвладее со својата 
смелост, а силата со својата храброст, и сметал дека за јунакот ништо не е несовла-
дливо, а за кукавицата ништо не е доволно цврсто. Се раскажува дека при зазема-
њето на стрмната и многу непристапна Сисимитрова карпа, кога неговите војници 
ја загубиле самодовербата, го запрашал Оксијарт каков е по душа Сисимитра ? А 
кога Оксијарт му одговорил дека Сисимитра е најголема кукавица на светот, Алек-
сандар рекол: ‘Со ова тврдиш дека ние можеме да ја освоиме таа карпа, зашто неј-
зината глава не е многу црвста!’ И навистина, тој толку многу го исплашил Сиси-
митра што тврдината набрзу му паднала в раце. А кога тргнал во јуриш на едно 
друго место исто така стрмна тврдина, ги бодрел младите Македонци, а на еден, кој 
се викал Александар, вака му се обрнал: ‘Барем тебе ти прилега да бидеш јунак, са-
мо поради своето име!’ Но, по голема борба момчето загинало, поради што на Але-
ксандар му било многу жал. Тој тврдината Ниса, Македонците се двоумеле дали да 
извршат напад, бидејќи крај неа течела длабока река. Кралот застанал до реката и 
викнал: ‘Па зошто јас, бедник над бедниците, не научив да пливам?! И веднаш са-
кал да се обиде да ја помине со штитот в раце. Кога завршила борбата, од запосед-
натите градови му доаѓале пратеници да го молат за мир. Кога пред себе го виделе 
кралот како стои во опрема за борба без никаков кралски накит, тие се исплашиле. 
Тогаш Александар наредил да се донесе некаква перница и најстариот пратеник,кој 
се викал Акуфис, го понудил да ја земе и да седне на неа. Чудејќи се на кралевата 
широкоградост и љубезност, Акуфис прашал што сака тие да направат за да станат 
негови пријатели. Кога Александар одговорил: ‘Тебе нека те изберат за свој погла-
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вар, а мене нека ми ги пратат стотината свои најдобри луѓе!’, Акуфис се насмеал и 
рекол: ‘Но, кралу, подобро ќе владеам ако ти ги пратам најлошите, а не најдобрите 
луѓе!’ 

59. Како што велат изворите, Таксил владеел со дел од Индија кој, според 
големината, не заостанувал зад Египет, а бил многу погоден за сточарство и земјо-
делство. Луѓето него го сметале за мудар човек. Откако го поздравил, на Алексан-
дар му се обратил со следните зборови: ‘Зашто ни требаат, Александре, меѓусебни 
војни и битки, кога не си дојден за да ни ги грабнеш водата и лебот насушен, един-
ственото нешто за што треба да се борат паметните луѓе! А што се однесува до дру-
гото таканаречено богатство и имот- доколку го имам повеќе, готово сум да го дел-
ам со тебе; а доколу го имам помалку нема да се срамам да ти се заблагодарам за 
она што ти ќе му го дадеш!’ Израдуван од ваквата мудра изјава, Александар му ја 
подал десната рака и му рекол: ‘Зар ти мислиш дека поради вакви убави поздрави и 
ваквата љубезност нашиов состанок ќе остане без борба? Не, ти нема да победиш, 
зашто јас со тебе ќе се борам и ќе се натпреварувам во делата на љубовта, да не ме 
надвиеш, колку и да си честит!’ По ова Александар добил многу подароци, но уште 
повеќе му дал на Таксил и најпосле му вратил илјада таланти во пари. Навистина, 
со ваквата дарежливост ги навредил своите пријатели, но затоа ја продобил љубо-
вта и наклоноста на многумина варвари. 

Највоинствени меѓу Индијците биле најамниците и тие оделе од град во 
град, па секој град храбро го бранеле и со тоа му нанесувале многу штета на Алек-
сандар. Затоа во некој град тој склучил договор со нив, но на заминување, патем 
удрил на нив и сите ги испотепал. Овој настан фрлил дамка на воените дела за кои 
инаку секогаш се изборувал со вообичаениот и достоен начин за еден крад. Големи 
маки му задале и индиските филозофи, кои сите домашни поглавари што премина-
ле на страната на Александар ги навредувале и ги одметнувале од него слободните 
племиња. Затоа Александар наредил да се обесат и мнозина од нив. 

60. Борбите со Пор Александар сам ги опишал во своите писма. Во средина-
та меѓу нивните табори, вели тој, течела реката Хидасп, а на спротивниот брег Пор 
ги наместил своите слонови и постојано внимавал на преминот. Александар, пак, 
секој ден наредувал во својот табор да се крева голема врева, свикнувајќи ги вар-
варите да не се плашат од тоа. Една бурна и мрачна ноќ тој зел еден дел од својата 
пешадија и најдобрата коњица, тргнал со нив нанапред по должината на реката и, 
подалеку од непријателот, најпосле преминал на еден не многу голем остров. Таму 
од недоапица тргнал пороен дожд, а во страшната бура трештеле громови и на мно-
гу места ја удирале неговата војска. Иако овде- онде пред неговите очи гинеле вој-
ници удрени од гром, тој продолжил натаму, за да стигне на спротивниот брег. 
Меѓутоа, Хидапс многу надошол од силниот дожд, па голема вода јурнала низ кли-
сурата. Навистина, војската некако стигнала до просторот меѓу старото и новото 
корито, но немале цврста почва под нозе, зашто земјата се лизгала на дното од ре-
ката. Во таа ситуација, велат, Александар рекол: ‘О Атињани, би поверувале ли се-
га на какви опасности се излагам само за да станам славен во вашите очи?’ За ова 
нè известува Онесикрит, а самиот Александар вели дека тие ги пуштиле своите 
сплавови и со оружје в рака газеле низ клисурата до гради во вода. Откако среќно 
ја преминале реката, со коњицата се оддалечил дваесет стадиуми од пешадијата, 
сметајќи вака: ако непријателите нападнат на неговата коњица, тој ќе ги одбие; а 
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ако ја сподвижат својата пешадија ќе има време напомош да му стигне неговата пе-
шадија. Се случило првото. Тој нагазил на илјада коњаници и шеесет бојни коли 
кои ги спотерал на бегство. Сите коли ги заробил, а убил четиристотини коњаници. 
Од тоа Пор заклучил дека Александар лично ја преминал реката, и затоа тргнал 
против него со сета своја војска, а оставил само едно одделение кое би им го попре-
чувало преминот на Македонците што останале во Александровиот логор. Алекса-
ндар ја увидел опасноста што му се заканувала од слоновите и од понадмоќниот не-
пријател, и затоа сам удрил по левото крило, а на Кен му наредил да навали на де-
сното. Непријателот морал да се повлече и на едното и на другото крило, но кога 
доаѓал во опасност, се повлекувал во центарот зад слоновите и таму се збивал, така 
што битката продолжила во најголем неред, но на крајот- дури по осум часа- не-
пријателите се откажале од битката. Вака нè известува во своите писма самиот ју-
нак на таа битка. 

Повеќето историчари се согласуваат во тоа дека Пор со својата височина од 
четири лакти и една педа ја надминувал висината на обичниот коњаник и поради 
големината на своето тело бил сосем сразмерен со слонот на кој седел, иако него-
виот слон бил најголем од сите слонови. Ова животно навистина покажало необи-
чно голем ум и грижливост за кралот. Додека Пор сè уште бил свесен, слонот разја-
рен го бранел од напаѓачите и ги отфрлал. Меѓутоа, кога почуствувал дека негови-
от господар снеможил од многуте стрели и рани, се исплашил дека би можел да па-
дне од него, па претпазливо клекнал на коленици наземи и почнал да му ги фаќа и 
да му ги вади стрелите од телото со својата сурла. Кога Пор останал заробен, Алек-
сандар го прашал како треба да постапува спрема него: ‘Кралски’, одговрил Пор. А 
кога Александар уште еднаш го прашал дали има уште нешто да каже, го одгово-
рил само ова: ‘Сè е содржано во зборот ‘кралки’!’ Така Александар не само што го 
пушил на слобода и му дозволил под името сатрап да владее со целата област на 
која дотогаш кралствувал, туку, откако ги потчинил независните племиња, му ја 
дал и земјата на која, како што велат, имало петнаесет племиња, пет илјади поголе-
ми градови и мошне многу села. Во другата област, која била трипати поголема, за 
сатрап поставил еден од своите соработници, Филип.  

61. По битката со Пор, пцовисал Александровот коњ Букефал, не веднаш, 
туку подоцна, како што раскажуваат повеќемина, и тоа од раните од кои го леку-
вале, а како што известува Онесикрит, пцовисал од старост и снеможеност, зашто 
веќе имал триесет години. Оваа загуба длабоко го погодил Александар и ја прежи-
веал како да загубил добар другар и пријател, па затоа, во спомен на него, форми-
рал град на реката Хидасп и му го дал името Букефалија. А кога го загубил песот, 
по име Перита, кого сам го одгледал и многу го сакал, велат дека исто така основал 
град со неговото име. Сотион тврди дека ова го чул од Потамон Лезбијанецот. 

62. Тешката борба против Пор, сепак, внесла некаква малодушност кај Ма-
кедонците и тие загубиле волја да продолжат со навлегувањето во Индија. Одвај 
успеале да го потиснат Пор, кој против нив не употребил поголема војска од двае-
сет илјади пешаци и две илјади коњаници. Затоа жестоко му се спротиставил на 
Александар кога сакал да ги принуди да ја преминат и реката Ганг, за која беа чуле 
дека е широка триесет и два стадиуми и длабоко стотина фатки102 и згора на тоа де-
ка нејзиниот брег отспротива е прекриен со многу вооружени луѓе,коњи и слонови. 

                                                 
102 Илјада осумстотини и педесет метри. (Убаво звучи фатки=фат ки- колку да фати=зафати, Р.И) 
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Притоа се разнесол глас дека кралевите на Гандаридите и Прасијците имаат коњи-
ца од осумдесет илјади, пешадија од двеста илјади, осум илјади бојни коли и шест 
илјади слонови, и дека ги чекаат со таква војска. И ова навистина не било само пра-
зно фалење. Зашто, Сандрокот, кој набргу потоа станал крал, му подарил на Селев-
киј петстотини слонови, а со војска од шестотини илјади војници удрил на Индија 
и цела ја покорил. Во почетокот, Александар се затворил во својот шатор од неза-
доволство и гнев и таму лежел. Сметал дека неговите дотогашни успеси не значат 
ништо ако не премине и преку Ганг, а повлекувањето го сфаќал како признание на 
својот пораз. Меѓутоа, кога неговите пријатели почнале да го смируваат со силни 
причини, а и војници му доаѓале пред врата и го молеле плачејќи и лелекајќи, нај-
после тој попуштил и почнал да се подготвува за враќање. Но, за да направи што 
поголема своја слава, почнал да смислува разни измами и итрини. Наредил да се 
направат поголеми орудија и јасли и потешки узди од оние што се употребувале во 
неговата војска, па ги расфрлил и така ги оставил. А изградил и жртвеници за ели-
нските богови: до ден денешен кралевите на Прасијците преминуваат преку Ганг за 
да им оддадат почит на тие богови и да им принесуваат жртви според елинските 
обичаи. (Не Селевк.. туку само Селеук- и во други случаеви место у стои в, Р.И.) 

 Санрокот,103 кој тогаш бил момче, лично го видел Александар, па, велат, 
подоцна повеќепати рекол оти Александар без поголеми маки можел да стане го-
сподар и на тие земји, зашто нивниот крал бил омразен и го презирале поради сво-
јата подмолност и ниското потекло. 

63. Оттаму Александар тргнал со желба да го види океанот и изградил мно-
гу чунови на весла и сплавови. Оставил реките104 сами полека да го носат. Меѓутоа, 
и таа пловидба не била без напори и борба, зашто на многу места излегувала на ко-
пно, напаѓал градови и ги покорувал. Кај градот на народот наречен Малијци,105 за 
кои велат дека биле највоинствени од сите Индијци, за малку ќе ја загубел и глава-
та. Имено, тој ги растерал непријателите со стрели од нивните бедеми, поставил 
скала и прв се искачил на бедемот. Но, скалата се скршила, а непријателите што 
стоеле долу крај ѕидот почнале да го гаѓаат оздола. Само неколцина придружници 
биле со него. Тогаш тој се склопчил, рипнал сред непријателите и среќно паднал на 
нозе. Кога веќе имал цврста почва под себе, од тресокот на неговото оружје на вар-
варите им се сторило пред нив паднал некаков гром или страшило. Затоа во први-
от миг се разбегале и се растуриле. Но, кога видел дека со него има само двајца 
штитоносци, се вратиле, и почнале одблизу да го рануваат со мечеви и копја низ 
неговото оружје, без оглед на тоа што тој храбро се бранел. А еден, кој стоел по-
настрана, од лакот откачил стрела толку силно што таа го пробила Александровиот 
оклоп и на градите му се забила во коска. Само што се тргнал понастрана од овој 
удар, дотрчал стрелецот и замавнал по него со варварскиот меч. Павкеста и Лимнеј 
застанале пред својот крал, но двајцата биле ранети. Вториот паднал мртов, а Пев-
кеста сè уште се држел, додека Александар не го убил стрелецот“. 

Александар имал добра придружба и војници- инаку тој би бил лесна жртва. 

                                                 
103 Сандрокот- наречен и Андрокот, по Александровата смрт основач на голема индиска држава која 
се простирала од утоката на Ганг сè до преку Инд. (Сандрокот - с = Андрокот: с=тн.словенско, Р.И.) 
104 Реките- Хидасп (денес Џелум), Акесин (денес Ченаб) и Инд; другите две реки се Петторечјето 
(Пенџаб), Хидраот (денес Рави) и Хифасис (денес Беас) која се влева во Хесидар (денес Сутлеџ). 
105 Малијци (Малави) и Оксидраци (Шудраци., Кшудраци) биле независни племиња. 



 88 

„Меѓутоа, бидејќи и Александар имал многу рани, а најпосле бил удрен и со 
тојага по вратот, се потпрел со грбот на ѕид, така што останал со лицето свртен на-
кај непријателите. Во тој миг го опколиле неколцина Македонци, го грабнале и го 
однесле во неговиот шатор, зашто тој веќе не знаел што се случува околу него. 
Првин со голема и тешка мака ја исекле дрвената рачка од стрелата и така одвај му 
го соблекле оклопот, па почналеда го режат шилецот од стрелата што се забил во 
една коска, а велат, бил три прста широк и четири прста долг. Затоа Александар па-
ѓал во несвест и за малку и душа ќе испуштел, но повторно доаѓал на себеси. Кога 
поминала опасноста, сè уште бил снеможен, иако долго време се пазел и бил подло-
жен на лекарска нега. Еднаш забележал дека Македонците креват врева пред него-
виот шатор, зашто одвај чекале да го видат. Тој ја префрлил наметката и излегол 
пред нив. Потоа им принесол жртва благородница на боговите, па го продолжил 
патот, по кој освојувал силни земји и покорувал големи градови. 

64. Наредил да се фатат десеттемина од гимнософистите106 кои најмногу го 
наговарале Саба107да се одметне и кои им нанесле најмногу зла на Македонците. Со 
оглед на тоа што за нив се зборувало дека се одликуваат со кратки и духовити одго-
вори, тој им поставил загадочни прашања, додавајќи: првин ќе го убие оној кој не-
ма да одговори исправно, а потоа со ред другите. На најстариот му наредил да биде 
судија. Така, првиот го добил следново прашање: што мисли, има ли повеќе живи 
или мртви ? Тој одговорил: ‘Живи, зашто мрвите веќе ги нема!’ На прашањето: да-
ли земјата или морето хранат повеќе животни?, вториот одговорил: ‘Земјата, зашто 
морето е само еден нејзин дел!’ На прашањето: кое животно е најлукаво?, третиот 
одговорил: ‘Она кое човекот досега него запознал!’ Четвртиот го добил прашање-
то: зошто го натера Саба да се одметне?, на што одговорил: ‘Зашто сакав или убаво 
да живее или убаво да умре!’ Петтиот го прашал: што мисли, дали првин настанал 
денот или ноќта? Тој одговорил: ‘Денот за еден ден настанал пред ноќта.’ Кога кра-
лот се зачудил на ова, тој додал: ‘На тешките прашања се одговара со тешки одго-
вори!’ Потоа кралот му се обратил на шестиот и го прашал: како може човек да ста-
не најомилен? Одговорот гласел: ‘Ако има најголема моќ, а не е страшен!’ Од дру-
ги тројца, на прашањето ‘Како некој од човек би можел да стане бог’, еден одгово-
рил: ‘Кога ќе направи нешто што човек не може да го направи!’ Вториот го добил 
прашањето: ‘Што е посилно, животот или смртта?’, на што одговорил ‘Животот, 
зашто поднесува толку зла!’ Последниот го добил прашањето: ‘До кога е паметно 
човек да живее?’ Одговорот гласел: ‘Додека самиот не смета дека е подобро да би-
де мртов отколку жив!’ Потоа кралот му се обратил на судијата и му наредил да го 
каже својот суд. Судијата изјавил дека еден одговор е полош од друг, на што крал-
от рекол: ‘Значи, кога вака судиш, ти прв ќе загинеш!’ ‘Не кралу!’- продолжил су-
дијата- ‘инаку ти би лажел кога рече дека ќе го убиеш првиот што најлошо ќе од-
говори’. 

65. Најпосле кралот ги дарува оние луѓе и ги пуштил. Потоа го пратил Оне-
сикрит кај гимнософистите кои уживале особен углед и живееле сами за себе во са-
мотија, молејќи ги да дојдат кај него. Онесикрит бил филозоф, и тоа еден од оние 
кои í припаѓале на школата на циникот Диоген. Тој тврди дека Калан многу арога-

                                                 
106 Гимнософистите- голи мудреци, всушност индиски шумски пустиници и аскети. 
107 Саба- поглавар на индиско племе. Тој прв му се покорил на Александар и добил една сатрапија, а 
потоа се одметнал. 
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нтно и грубо му наредил да ја соблече облеката и гол да ги слуша неговите одгово-
ри, зашто инаку нема да разговара со него, дури и самиот Зевс да дојдел! За Данда-
мис вели дека бил поучен,па откако му раскажал многу работи за Сократ, Питагора 
и Диоген, овој му рекол: нему му се чини дека тие биле надарени луѓе, но за време 
на животот премногу ги почитувале законите! Други, пак, велат дека Дандамис не 
рекол ништо друго освен: ‘Зошто Александар минал толкав пат довде?’ Најпосле 
Таксил го наговорил Калан да оди кај Александар. Неговото вистинско име било 
Сфинес, меѓутоа бидејќи тој луѓето со кои се сретнувал ги поздравувал на индиски 
со кале наместо со радувај се, Елините го завикале Калан. 

Велат дека тој на Александар му ја претставил и сликата на неговата власт. 
Во средината фрлил некаква сува и тврда кожа и застанал на нејзиниот раб, па таа, 
притисната на една страна, се покренала од другите страни. Потоа одел наоколу и 
притискајќи ја кожата докажувал дека тоа се случува секаде, додека најпосле не за-
станал на средината на кожата, па и средината и сè друго останало мирно. Така са-
кал да му покаже на Александар дека тој мора најмногу да ја притиска средината на 
своето кралство, а не да се губи во далечините. 

66. Пловидбата по реката накај морето траело седум месеци. Откако најпо-
сле впловиле во океанот со својата морнарица, запловил до островот што тој го на-
рекол Скилустис, а другите го викале Псилтукис. Тука излегол на суво, им прине-
сол жртва на боговите и ја разгледал природата на морето и приморјето до каде 
што можело да се стапне. Потоа се помолил ниеден друг човек по него да не ја пре-
чекори границата на неговиот поход и тргнал назад, а на морнарицата í наредил да 
плови крај брегот, така што Индија секогаш да биде од десната страна. За адмирал 
го поставил Неарх,108 а Онесикрит за прв кормилар. 

Со копнената војска сам патувал низ земјата на Ориќаните,109 но таму го 
снашла голема несреќа и загубил толку многу луѓе што од својата бојна сила не 
успеал да изнесе од Индија ниту една четвртина, иако имал пешадија од сто и два-
есет илјади и коњица од околу петнаесет илјади! Меѓутоа, од една страна тешките 
болести, а од друга страна лошата храна и големата жега, а најмногу гладот, уни-
штиле најголем дел од неговата војска, зашто минувале низ необработена земја, ка-
де што сиромашните жители имале само малку спечени овци навикнати да се хра-
нат со морски риби, па месото им било гадно и смрдливо. Така, со тешка мака за 
шеесет дни Александар минал низ таа земја. Но, кога влегол во Гедросија,110 сè до-
бил во изобилие, зашто за тоа с е погрижиле најблиските сатрапи и кралеви. 

67. Таму ја одморил војската, а потоа, во свечена врволица, за седум дни ми-
нал низ Караманија.111 Тој бавно се возел на осум коњи, седејќи со пријателите на 
некаков подиум, поткренат на висок и од секаде забележлив четириаголник, и така 
непрестајно се гоштевал дење и ноќе. 

По него оделе многу коли, една натрупана со шарени прекривки, друга пре-
криена со секогаш свежи и зелени гранки, за да има ладовина. Во нив се возеле не-

                                                 
108 Неарх- Андротимов син. Кога со морнарицата стигнал до океанот, добил наредба да открие по-
морски пат меѓу Инд и Еуфрат. Напишал извештај за својата пловидба по должината на Индискиот 
и Персискиот брег. 
109 Земјата на Ориќаните- на јужниот брег на денешниот Белуџистан. 
110 Гедросија- на јужниот брег на денешен Иран. 
111 Караманија- на јужниот брег на денешен Иран. 
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говите пријатели и војсководци, пиејќи и овенчани со венци. Таму  не можеле да се 
видат ниту штитови, ниту шлемови, ниту копја, туку само војници кои по целиот 
пат со чаши и со тесни и широки пехари црпеле вино од големите кондири и крате-
ри,112 нудејќи се еден со друг, едни гонејќи и итајќи напред, а други лежејќи назе-
ми. Свиреле многу шупелки и флејти, а низ целиот крај се разнесувало пеење, уди-
рање во жичани инструменти и разуздани женски извици. Разгаштената и рабе-
снета толпа биле придружена и со искусни шеги за Баховата прослава. Небаре и са-
миот бог Бах присуствувал на овие оргии. 

А кога Александар стигнал во кралскиот дворец во Гедросија, ја пуштил вој-
ската празнувајќи да закрепне. Таму, велат, пијан го гледал натпреварувањето на 
хоровите. Неговиот миленик Багоа, кој победил во танцување, откако поминал пре-
ку сцената во свечена облека, седнал до него. Кога Македонците го виделе тоа, по-
чнале да ракоплескаат и да извикуваат, барајќи од него да го бакне, и не престанале 
сè додека не го изгушкал и избакнал. 

68. Таму се вратил и Неарх со својата морнарица, на што Александар многу 
се израдувал. Откако го ислушал како минале за време на пловидбата, решил и са-
миот да исплови по реката Еуфрат со голема морнарица, потоа плови околу Араби-
ја и Африка и така најпосле да вплови во Средоземно Море низ Херакловите Сто-
лбови. Поради тоа, во близина на Тапсак113 наредил да се изградат разноразни бро-
дови и да се купат морнари и кормилари од сите страни. 

Меѓутоа, големите тешкотии во воениот поход во горните покраини, добие-
ната рана во борбата со Малијците и гласот за големата загуба во неговата војска, 
како и општиот сомнеж во неговото враќање, сето ова не само што ги поттикнувало 
на одметнување покорените народи, туку и неговите војсководци и намесници ги 
навело на голема неправда и зулуми. Така, на сите страни се рашириле востанија и 
бунтови. Дури, и Олимпијада и Клеопатра се скарале со Антипатар и го разделиле 
владеењето меѓу себе, така што Олимпијада го добила Епир, а Клеопатра Македо-
нија. Кога Александар чул за ова рекол: ‘Мајка ми го одбрала подобриот дел, зашто 
Македонците никогаш не би дозволиле жена да им биде крал!’ 

Од овие причини Неарха пак го вратил кај морнарицата, зашто решил да за-
почне војна на целото приморје, а самиот да тргне назад за да ги казни војсковод-
ците што се огрешиле во однос на неговата доверба. Притоа сам пробол со сари-
са114 еден од Абулетовите синови, Оксијарт, и така го убил. А кога Абулет, наместо 
да му ги донесе потребните пљачки, му предал само три илјади таланти во готови 
пари, тој наредил парите да се фрлат пред коњите. Кога коњите не ги пипнале па-
рите, Александар рекол: ‘Еве, како полза имаме од ова што го донесе?’ и го затво-
рил. 

69. Во Персија првпат на жените им дал подарок во пари, според обичајот на 
поранешните цареви, кои на секоја жена, секогаш кога доаѓале во Персија í давале 
златни пари. Поради тоа, велат, некои и не доаѓале често во Персија, а Охо дури не 
дошол ниеднаш, па поради скржавоста самиот себеси се направил странец во своја-
та татковина.Потоа, кога Александар го нашол раскопан и ограбен Кировиот гр-

                                                 
112 Кратер- кај старите Грци: сад со две рачки во кој мешале вино и вода.. 
113 Тапсак- древен трговски град во Сирија на западниот брег на Еуфрат. 
114 Сариса- долго копје околу дваесет и четири елински стапки (7,39 метри) што го носеле македон-
ските оклопници наместо наполу пократкото елинско копје. 
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об,115 наредил да се убие злосторникот, иако тој грешник бил еден од најугледните 
луѓе во Пела, а се викал Полимах.Кралот го прочитал натписот на гробот и наредил 
под него да се вреже натпис и со елинско писмо, кој гласел: ‘О човеку, кој и да си и 
од кадеи да си,- зошто ќе дојдеш, тоа го знам- јас сум Кир, кој на Персијците им из-
војував власт. Затоа не земај ми го ова парче земја кое го покрива моето тело!’ 

Овие зборови оставиле длабок впечаток кај Александар зашто го потсетува-
ле на неизвесноста и на промената на сè што е човечко. 

Тогаш и Калан, откако кусо време трпел болки во стомакот, побарал да му 
се подготви клада. А кога дојавал до неа, им се помолил на боговите, се потурил со 
вода и фрлил прамен од својата коса во пламенот. Качувајќи се на кладата, се збо-
гувал со присутните Македонци и ги поканил тој ден пријатно да го минат и да се 
опијат заедно со својот крал. ‘А јас него’, рекол, ‘за кусо време ќе го видам во Ва-
вилон!’ Отако го рекол тоа, легнал и се стутулил, и не се помрднал дури и кога се 
приближувал огнот, туку останал во иста положба. Така се жртвувал самиот себеси 
според старинскиот обичај на мудреците на својата земја. Истото тоа, многу години 
подоцна, во Атина, го направил еден друг Индиец, од придружбата на Кајсар. И 
ден денес се покажува таканаречениот Индиев гроб. 

70. Кога Александар се вратил од кај кладата, поканил многу свои пријате-
ли и војсководци на гозба и предложил да се натпреваруваат во пиење, а како на-
града за победата определил венец. Притоа најмногу испил Промах, кој дотуркал 
до четири големи кондири. Навистина, тој како награда го добил венецот, кој вре-
дел еден талант, но само уште три дена останал жив. И од другите, како што раска-
жува Харет, умреле четириесет и еден од пиење, зашто по пијачката го фатила 
страшна треска. 

По своето доаѓање во Суса, Александар ја зел за жена Дариевата ќерка Ста-
тира. Во исто време приредил свадба за своите главатори, при што на најугледните 
им ги давал најубавите девојки, а за Македонците, кои претходно биле оженети, 
приредил зедничка свадба. Велат, таму присуствувале девет илјади поканети гости 
и секому му била подарена златна чаша за жртва. Инаку, кралот покажал извонре-
дна дарежливост: сите долгови на своите војници сам ги исплатил на нивните дове-
реници, а за се тоа потрошил девет илјади и осумстотини седумдесет таланти. То-
гаш и едноокиот Антиген се запишал меѓу должниците и донесол до масата некој 
човек кој се претставил за доверител. Тој ги добил парите, но подоцна измамата 
била откриена и кралот пламнал од гнев, го истерал од дворецот и го лишил од ста-
решинскиот чин. А Антиген во војната се одликувал како вистински јунак. Уште 
како момче, кога Филип го освојувал Перинт, го погодила една стрела во окото, но 
на оние што му потрчале за да ја извадат не им дозволил да го сторат тоа, ниту пак 
ја напуштил својата позиција сè додека со својот напад не ги потиснал неприја-
телите и не ги затворил во нивниот град. Затоа сега не можел рамнодушно да го по-
днесе својот срам; очигледно било дека од жалост и тага ќе си го одземе животот. И 
кралот се исплашил да не се случи тоа, па го скротил својот гнев и му наредил да 
ги задржи парите“. 

Бидејќи од ваквите бракови немало мешан јазик, и Персијците биле Пелазги.  

                                                 
115 Кир,на персиски Куруш (550-529),од Персија и Медија создал една држава во 546 год.п.н.е. ја по-
корил лидиската држава, го освоил и Вавилон, а со него и Феникија, Сирија и Палестина. Така, вла-
ста над Исток од семитски раце преминала во ариски. Кировиот гроб и денес се гледа кај Мургхаб. 
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„71. Триесет илјади деца што Александар беше ги оставил да вежбаат и да 
учат, веќе пораснале па се одликувале не само со машка сила и прекрасна надворе-
шност, туку и со одлична вештина и леснотија во своите вежби. Навистина, ова го 
развеселило кралот, но неговите Македонци се исплашиле дека тој ним ќе им по-
свети помалку внимание. А уште кога и немоќните и сакатите сакал да ги прати на 
море, изјавил дека тоа е насилство и срам што луѓето првин ги употребуваат за сè, а 
сега срамно си ги симнува од вратот и ги товари на вратот на татковината и на ни-
вните родители, но во сосем друга состојба отколку што биле кога ги примил. Така, 
побарале да ги отпушти и да ги смета за неспособни сите Македонци, кога веќе ги 
има своите ветрогони и безработници, со кои целиот свет ќе го освои на јуриш. По-
ради тоа, Александар се разгневил и во лутината многу ги искарал, ги истерал стра-
жите, ги заменил со Персијци и од нив избрал и поставил копјеносци и дворјани. 
Кога Македонците виделе дека Персијците го придружуваат нивниот крал, а себе-
си се виделе запоставени и презрени, почнале да попуштаат и размислувајќи за тоа 
сфатиле дека само што не побеснеле од лутина и од завист.Најпосле се договориле: 
без оружје и само во долна облека оделе пред шаторот на кралот, каде што со солзи 
на очи сами се предавале и велеле со нив да постапи како со лоши и неблагодарни 
луѓе! Но, тој не ги пуштил веднаш пред себе, иако и нему му се ублажила лутината. 
Меѓутоа, тие не се откажале, туку два дни и две ноќи останале така пред шаторот, 
стоејќи и лелекајќи и нарекувајќи го свој господар. Најпосле, третиот ден тој изле-
гол пред нив, па кога ги видел какви се окаени и понижени, му навреле солзи на 
очите. Малку ги прекорил, па средечно им проговорил и најпосле ги дарувал неспо-
собните со богати дарови и ги отпуштил. Во исто време на Антипатар му напишал 
заповед дека на сите натпревари како и во театар смеат да седат со венец на глава 
во првиот ред. А за сирачината на оние кои загинале определил помош. 

72. Малку подоцна стигнал во Егбатан, главен град на Медија и, откако ги 
завршил најитните работи, пак, отишол в тетатар и на јавните свечености, зашто 
токму тогаш му пристигнале три илјади уметници од Елада. Токму тие денови Хе-
фестион го фатила силна треска. Како млад човек и војник, Хефестион не водел то-
чно пропишан живот и кога неговиот лекар Глаук отишол в театар, тој зготвил ру-
чек, го изел варениот петел и испил голем кондир вино. Од толку се разболел што 
набргу умрел. Александар, пак, не ја поднесол разумно својата болка поради жало-
ста спрема него. Веданаш наредил, во знак на жалост, на сите коњи и маски да им 
се истриже гривата и во околните градови да се урнат запците на ѕидините, а наре-
дил несреќниот лекар да се надене на кол и долго време во логорите го забранил 
свирењето на флејта и секоја музика воопшто, додека од Амоновиот храм не сти-
гнала божјата наредба: Хефестион да се почитува како херој и да му се принесува 
жртви. За да ја стигне својата жалост, Александар се зафатил со војна: божем тр-
гнал во некаков лов на луѓе, а почнал да го покорува племето на Косејците, при 
што ги испоклал сите луѓе што биле способни да носат оружје. Тоа го нарекол по-
смртна жртва за херојот Хефестион. 

Имал намера за неговиот гроб и за закопот, како и за нивното украсување да 
потроши 10 000 таланти, а за архитект го побарал Статискрат, зашто тој со своите 
иновации ветувал величественост, смелост и особен раскош. На една претходна 
средба тој му рекол дека за делкање и вообличување на човечки лик не е толку со-
одветна ниедна друга гора како тракискиот Атос. Значи, ако заповеда, тој од Атос 
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ќе му изгради најтраен и одсекаде највидлив лик, и тоа како со левата рака прегр-
нува град од 10 000 жители, а со десната врз жртвата излева обилна рака која тече в 
море. Оваа замисла Александар ја одбил, а времето го минувал со своите градите-
ли, смислувајќи многу почудни и поскапи проекти. 

73. Додека кралот се движел со војската накај Вавилон, го стигнал Неарх, 
кој од големото море пак запловил во Еуфрат. Тој му соопштил дека се сретнале со 
некакви Халдејци, кои го советувале Александар да се откаже од Вавилон. Кога се 
приближил до градските ѕидини, забележал многу гаврани како се колат и тепаат 
меѓу себе додека некои од нив не паднале крај Александар. Набргу потоа стигнало 
тајно известување дека Аполодор, вавилонски намесник, наредил да се принесе жр-
тва, за да ја дознае судбината на кралот. Затоа кралот веднаш го викнал гаталецот 
Питагора, и кога овој не го негирал тоа што се случило, го прашал како изгледа жр-
твата. А кога Питагора одговорил дека црниот дроб немал едно крило, кралот ре-
кол: ‘Леле, тоа е кобен предзнак!’ Тој не му направил ништо лошо на Питагора по-
ради ова, но се покајал што не го послушал Неарх и затоа најмногу време минувал 
надвор од Вавилон, во својот шатор и пловејќи по Еуфрат. Меѓутоа, сè уште го во-
знемирувале многу други предзнаци. Еднаш, на пример, најголемиот и најубав лав 
од сите што таму ги чувале бил нападнат од питомо магаре, кое го удрило со ко-
питото и го убило. 

Еден ден кралот се соблекол, се намачкал со масло и почнал да игра со то-
пка. Кога требало повторно да си ја земе облеката, момчињата што играле со него 
забележале дека некој човек молкома седи на престолот со кралска круна и со кра-
лска наметка. Кога го прашал кој е, тој долго време молчел. А кога најпосле се со-
зел, рекол дека се вика Дионисиј, родум од Месенија, но дека поради некаква вина 
и обвинение од брегот го донесле ваму, каде што долго време гниел во окови; но 
еве сега му излегол пред очи Сарапид,116 го ослободил од оковите, го донесол на 
ова место и му наредил да ги земе наметката и круната, па да седне и да молчи! 

74. Кога Александар го чул ова, заповедал како што го советувале гаталците, 
човекот да се симне, но притоа самиот, поради тоа, ја губел самодовербата, како и 
надежта во божеството, а ја губел и вербата во своите пријатели. Најмногу се пла-
шел од Антипатар и од неговите синови од кои едниот Јола, му служел како пеха-
рник, а другиот, Касандар,117 стигнал неодамна. 

Кога тој видел како некои Персијци клекнуваат на колена пред кралот, биде-
јќи бил елински воспитан и никогаш претходно не видел таков церемонијал, по-
чнал непромислено да се смее. 

Поради тоа, Александар се разгневил и го фатил Касандар за коса, па со две-
те раце му ја треснал главата на ѕид.Другпат, кога Касандар сакал да говори против 
Антипатровите обвиненија, Александарго прекинал во зборовите, велејќи му: ‘Што 
велиш? Зар тие луѓе, на кои не им е направена никаква неправда, минале толкав пат 
само за да клеветат?’ А кога Касандар продолжил: ‘Токму тоа е потврда за кле-
ветата, затоа што дошле од толку далеку, никој да не може да ги побие!’ Алексан-
дар се насмеал и рекол: ‘Тоа се познатите софизми на Аристотеловите ученици! 

                                                 
116 Сарапид- египетско божество, бог на подземните души, почитуван уште од време на владеењето 
на Птоломејците. 
117 Касандар- по Александровата смрт, по долги борби, најпосле станал господар на Елада и Маке-
донија. 
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Едно нешто и да се брани и да се порекува! Но, тешко вам, ако се покаже дека вие 
на овие луѓе ќе им направите и најмала неправда!’ Всушност, од тоа на Касандар 
му се вкоренил во душата голем страв. Многу години подоцна, кога веќе бил крал 
на Македонија и господар на цела Елада, го разгледувал Делфи и ги гледал поста-
вените статуи. 

Кога ја здогледал Александровата статуа, ненадејно почуствувал удар, пре-
мрел и му затреперило целото тело, та одвај се прибрал, зашто од тој поглед се за-
мелушил. 

75. Така, кога Александар му се предал на празноверието, сè повеќе го обзе-
мале страв и лоши претчуства, и тој сè што е необично и неочекувано, колку и да 
било тоа незначително, го сфаќал како чудо и предзнак. И затоа кралската палата 
била полна со жртви, прочистувања и претскажувања! Значи, колку што од една 
страна е опасно неверувањето во натчовечките појави и презирањето на тие појави, 
од друга страна толку е опасно и празноверието, кое сè пониско паѓа како водата, 
па дури пред него се збунувал и се исполнувал со страв и самиот Александар. Се-
пак, кога од бога му стигнале пораките за Хефестион, сосем ја напуштил својата 
скрб и повторно почнал да приредува жртви и пиенки. Така, меѓу другото, прире-
дил прекрасна гозба за Неарх и за командантите на морнарицата, потоа по обичај се 
избањал токмејќи се да легне, но пак се вратил на пијанка кај Медиј, кој го за-
молил да отиде кај него. Таму и утредента пиел цел ден, па од тоа почнало да го 
тресе треска. Впрочем, не е вистина дека ја испил ‘чашата Хераклова’, и дека ‘од-
еднаш почуствувал жестока болка во грбот, небаре копје го прободело’. Некои ми-
слеле дека ова мора да го запишат, па затоа, како во голема драма, подметнале тра-
гичен и мошне патетичен крај. Но, Аристобул вели: од страшната треска тој многу 
ожеднел и се напил вино; од тоа сосем се онесвестил и умрел на триесеттиот ден од 
месец десиј.  

76. Во дневниците на кралот запишано е следново за кралевата болест: ‘На 
осумнаесетиот ден од месецот десиј спиеше в бања, зашто го фати силна треска. 
Утредента првин се избања, потоа отиде во својата соба и цел дел го мина, коцкајќи 
се Медиј. Вечерта се избања, им принесе жртва на боговите и вечера, но ноќта пак 
доби треска. Дваесеттиот ден се избања и пак ја принесе вообичаената жртва, па ле-
гна на бањата и се забавуваше со Неарх, слушајќи ги описите на пловидбата и на 
големото море. Дваесет и првиот ден го направи истото, но го фати уште посилна 
треска; таа ноќ му беше многу лошо, а утредента имаше голема треска. Затоа беше 
пренеен, а потоа лежеше крај големиот рибник. Таму поразговара со војводите за 
слободните старешински места, за да ги пополнат со способни луѓе. Дваесет и че-
твртио ден пак имаше силна треска, но сепак нареди да го пренесат до жртвата за 
да присуствува на жртвувањето. Потоа заповедуваше највисоките војводи да оста-
ниваат во дворецот, а таксијарсите и пентакосијарсите да ноќеваат надвор од двор-
ецот. Дваесет и петтиот ден го пренесоа на другата страна на дворецот, и таму 
малку заспа, но треската не попушти, и кога кај него дојдоа војсководците тој веќе 
не можеше да зборува, а состојбата беше иста и на дваесет и шестиот ден. Притоа 
Македонците помислија дека тој е веќе мртов, па нагрвалија пред неговата врата и 
почнаа да викаат и да им се закануваат на неговите придружници, додека со сила 
не ги смирија. А кога им беше вратата отворена, тогаш сите, еден по еден, без на-
метки минале крај постелата на болниот. Истиот ден го пратија Питон и Селевкиј 
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во Сарапидовиот храм да прашат дали треба да го остават на истото место. Дваесет 
и осмиот ден, во приквечерината умре’.  

77. Најголем дел од овој извештај од збор до збор е забележан во кралевите 
дневници. Во почетокот никој не се посомневал дека Александар бил отруен. Едни 
велат дека дури и пет години подоцна Олимпијада наредила да се убијат многу ли-
ца и да се откопаат дури и коските на покојниот Јола, небаре тој го подготвил отро-
вот за Александар. Тие, меѓутоа, кои тврдат дека Аристотел го советувал Антипа-
тар да го изврши тоа недело и дека всушност, преку него бил набавен отровот, спо-
менуваат некојси Хагнотемид, кој раскажал дека тоа го чул од кралот Антигон. Ве-
лат, отровот бил студена вода како мраз, што како ситна роса извира од една карпа 
во Нонакрида,118 па ја фаќаат во магарешко копито, зашто не може да стои во ника-
кви други садови, бидејќи ги пробива со студот и острината. Повеќемина автори, 
пак, мислат дека приказната за отровот е измислена и за нив доволна потврда е тоа 
што Александровото тело, кога се испокарале војсководците, многу дни лежело не-
закопано во врелата и запурничава област, па сепак не се појавил никаков знак за 
насилна смрт, туку цело време останало чисто, небаре било живо“. 

Отровот арсен ги убива микрорганизмите- без смрад... „небаре било живо“. 
Отров стикс=с тик с: поттик;стиг=стих=стив-поттик, стигна, со тихо, стивна. 
Следи имало заговор: имало поттик за труење, отровот стигнал, се труело 

стих=стих со тихост- пополела, и тој стивна=почина. Па со арсен долго се труе-ло...  
„Во тоа време Роксана119 била бремена, и затоа Македонците í изразувале 

почит. Но, бидејќи таа била љубоморна на Статира, со писмо ја викнала кај себе и 
ја измамила. Зашто, кога ја намамила заедно со сестра í, таа и двете ги убила, а ни-
вните мртви тела наредила да се фрлат в бунар и да се затрупат. За ова знаел и 
Пердика, кој всушност í помагал во тоа. Тој веднаш стекнал најголема власт, за-
што со себе го водел Аридеј како телесна стража на кралството. Аридеј се родил од 
проста и лесна жена, по име Филина, и поради својата телесна болест, која не до-
шла ниту од природата ниту случајно, станал слабоумен. Во детството. Велат, по-
кажувал милослив и доволно благороден карактер, меѓутоа подоцна, поради отро-
вот од раката на Олимпијада, го загубил умот“. (КРАЈ, Р.И.) 

Со Александар се завршило сè она што неговите претходници создавале. 
 Квинт Куртиј Руф, во X-10, пиши: „Веќе бил седми ден како телото на кра-

лот лежело на одарот, а грижата за еден толку голем била одложена поради одлуки-
те за устројството на државата...“. 

Александар Македонски бил само труен долго време со арсен преку виното. 
Морис Дрион120 поставува прашање: „што бил повод за смртта ? Изгледа 

треба потполно да се отфрли труењето припишано на Јол (Јоле, Р.И.), Александро-
виот пехарник и неговиот брат Касандар, внук на Антипатар на што укажувала 
Олимпијада“. „Болеста траела доста долго да би била предизвикана од отров; ста-
рите дроги употребувани со цел за убиство имале страшно дејство, или бар мошне 
брзо. Некои автори пишеле дека Александар умрел од маларија. Тоа нас ни изгледа 
повеќе отколку сумливо. Јакиот дорзален бол како бодеж со нож, а кој го обележал 

                                                 
118 Нонакрида- градче во Аркадија. 
119 Роксана- читиринаесет години подоцна, заедно со син í, ја убил Касандар, а исто така и Олимп-
ијада, мајката на Александар. 
120 Moris Drion, Aleksandar Veliki- Roman za eden Bog, Belgrad, 1968. 



 96 

почетокот на болеста, повеќе одело во прилог на тешко оштетување на горниот дел 
на абдоменот, да кажеме перфорација на чирот или акутен панкреатит“. 

Значи, тој говори за други причини на смртта. Исто така, се споменува и за 
дрога (органски отров) и премногу пиење. Меѓутоа, смртта од органски отров е 
многу брза, а тој бил долго и пополека труен само со арсен во виното, поради што 
микрорганизмите биле уништени, и неговото тело долго време било свежо и без 
смрдеа од остатоците на разградената храна во органите за варење. Ова говори, тој 
како да бил балзамиран. Па следи имало заговор против Александар, тој да се убие.  

До овде се наведени книгите на Херодот и Плутарх-па тие тогаш живееле.121 
 
МАКЕДОНСКИ КРАЛЕВИ 
 
Херодот во својата историја пиши за кралувањето на Александар I. Следни-

те автори говорат за другите- Архелај и Филип Македонски. Тоа биле тројца маке-
донски кралеви, кои со Македонија и за своите Македонци најповеќе постигнале. 

Улрих Вилкен,122 на стр. 61, пиши: „Доколку тоа се прави сега, Филип ќе се 
претстави како еден од големите владетели на светската историја, не само поради 
тоа што ги постави темелите на подвизите на својот уште пославен син Алексан-
дар, кој со својот сопствен гениј изградил еден нов свет, туку и како човек кој има-
ше далекусежни погледи и постигнувања. Овде нема доволно простор детално да 
се објасни на кој начин Филип, почнувајќи од малата држава што ја создале, по-
стапно ја зголемуваше во секој период; на запад ги победи Илирите и оствари вли-
јание над Епир, на исток се бореше против Тракијците, на север втаса до Дунав, а 
на југ со борба го обезбеди брегот на морето што беше суштествено за македонски-
от развој, како и за развојот на полуостровот Халидик, ја победи Тесалија, а поре-
шително се замеша дури и во грчките работи. Сите овие зафати кои ги покажуваат 
во калеидоскопски модел и активен ту овде- ту таму, само се одраз на една голема 
идеја што тој ја поседуваше многу порано, можеби од почетокот, за да го направи 
својот македонски народ господар на целиот Балкански Полуостров. Оваа импери-
јалистичка програма беше подигната на највисок степен во неговата политика со 
поцелосното воведување на грчката култура, преобразувајќи ја Македонија во ви-
стинска цивилизирана држава. Тоа беше она што силно го поттикна неговиот вла-
детелски карактер. Примерот на Архелај беше следен од Пердика, кој на дворот се 
здружи со платонистот Ефро и од него ја научи геометријата и филозофијата. Фи-
лип привлече многу истакнати Грци на својот двор. Тој со успех ја реализира идеја-
та, поканувајќи го Аристотел да го воспитува наследникот на престолот и презеде 
чекори за големо приспособување на елинската култура во својата сопствена земја; 
го воведе јазикот на Атина во врховниот суд, како и во администрацијата и при фо-
рмирањето на својот милитаристички систем ги следеше грчките модели. Иако се 
познати само мал број резултати од овие напори, сепак тие јасно покажуваат на не-
говата главна намера: да се интензивира елинизацијата на својата земја“. 

Предговорот на книгата на Квинт Куртиј Руф започнува: „Делата на Але-
ксандар Македонски, кој два века по неговата смрт го добил ласкавиот прекар Ве-
ликиот (Nepos, De Rebus, 2) биле предмет на инстересирање и на восхит кај повеќе 

                                                 
121 Мноштво автори во последните векови ја искривуваат вистината.Токму и затоа нив не ги наведив 
122 Улрих Вилкен, Александар Македонски, Мисла, Скопје, 1988. 
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историогафи и биографи уште од времето антиката…“. Со моќ на Рим со своите 
римските имиња Велики и Грци се наметнале,со што се одбегнувало сè македонско 

Плутарх, 7., пиши: „Кога Александар подоцна веќе преминал во Азија и чул 
дека Аристотел издал неколку книги за тие науки, тој му напишал писмо во кое от-
ворено ја бранел филозофијата. Преписот на тоа писмо гласи: ‘Александар го по-
здравува Аристотела. Не е добро што си ги издал акроматичките списи. Со што ќе 
се истакнуваме од другите луѓе ако науките на кои им се посветивме станат општа 
сопственост ? Јас повеќе сакам да се одликувам со највозможното знаење отколку 
со својата моќ. Збогум !’  

За да се смири неговата честољубивост, а во исто време за да се оправда и 
себеси, Аристотел му одговорил дека тие науки и се и не се издадени. Зашто, нави-
стина,неговиот спис за метафизика не може да користи ниту за настава ниту за уче-
ње, туку во прв ред е напишан за оние што целосно í се посветени“. 

Науката и сите мистерии им биле достапни на сите оние кои биле во состој-
ба нив да ги совладеат, а и нив унапредат.Токму и тоа било услов за развиток на на-
уката... Александровото барање за посебност од другите, иако и од него имало по-
добри, останало штетно. Денес мистериите се привилегија на моќни луѓе- злостор...  

10: „Кога подоцна Филип, подбуцнат од Атал и Клеопатра, го навредил Па-
всанија, а овој не можејќи да најде правда го убил Филипа, вината најмногу пад-
нала на Олимпијада, небаре таа го поттикнала огорченото момче, а некакви сомне-
жи паднале и на Александар. Зашто, кога по злосторот Павсаниј се сретнал со него 
и почнал горко да му се жали, велат дека Александар му одговорил со овој стих од 
Еврипидовата Медеја: 

И таткото, и младоженецот, и невестата !“ 
Александар не можел да се ослободи дека тој не бил вмешан во убиството. 
28: „Имено, се зборува дека Анаксарх навистина ја искажал спомнатата за-

белешка кога кралот му пратил риби на Хефестион. Со тоа филозофот сакал да ги 
понижи и да ги исмее оние кои со големи напори и во големи опасности трчаат по 
блескава слава, а всушност, добиваат малку или малку повеќе од другите. Меѓутоа, 
од ова што е спомнато јасно се гледа дека Александар, во својата божемна бесмрт-
ност, не се уверил ниту пак дозволил да биде заслепен од неа, туку со вербата во 
својата бесмртност се служел како со средство за да ги потчини другите“. 

Стои: „да ги понижи и да ги исмее оние кои...трчаат по блескава слава“. 
Плутарх, под 65, пиши: „Најпосле кралот... Други, пак, велат дека Дандамис 

не рекол ништо друго освен: ‘Зошто Александар минал толкав пат довде?’ Најпо-
сле Таксил го наговорил Калан да оди кај Александар... 

Велат дека тој на Александар му ја претставил и сликата на неговата власт. 
Во средината фрлил некаква сува и тврда кожа и застанал на нејзиниот раб, па таа, 
притисната на една страна, се покренала од другите страни. Потоа одел наоколу и 
притискајќи ја кожата докажувал дека тоа се случува секаде, додека најпосле не за-
станал на средината на кожата, па и средината и сè друго останало мирно. Така са-
кал да му покаже на Александар дека тој мора најмногу да ја притиска средината на 
своето кралство, а не да се губи во далечините“. 

66: „Со копнената војска сам патувал низ земјата на Ориќаните, но таму го 
снашла голема несреќа и загубил толку многу луѓе што од својата бојна сила не 
успеал да изнесе од Индија ниту една четвртина...“. 
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68: „Меѓутоа, големите тешкотии во воениот поход во горните покраини, 
добиената рана во борбата со Малијците и гласот за големата загуба во неговата 
војска, како и општиот сомнеж во неговото враќање, сето ова не само што ги потти-
кнувало на одметнување покорените народи, туку и неговите војсководци и наме-
сници ги навело на голема неправда и зулуми. Така, на сите страни се рашириле 
востанија и бунтови. Дури, и Олимпијада и Клеопатра се скарале со Антипатар и го 
разделиле владеењето меѓу себе, така што Олимпијада го добила Епир, а Клеопатра 
Македонија. Кога Александар чул за ова рекол: ‘Мајка ми го одбрала подобриот 
дел, зашто Македонците никогаш не би дозволиле жена да им биде крал!’ “. 

71: „Триесет илјади деца што Александар беше ги оставил да вежбаат и да 
учат, веќе пораснале па се одликувале не само со машка сила и прекрасна надворе-
шност, туку и со одлична вештина и леснотија во своите вежби. Навистина, ова го 
развеселило кралот, но неговите Македонци се исплашиле дека тој ним ќе им по-
свети помалку внимание. А уште кога и немоќните и сакатите сакал да ги прати на 
море, изјавил дека тоа е насилство и срам што луѓето првин ги употребуваат за сè, а 
сега срамно си ги симнува од вратот и ги товари на вратот на татковината и на ни-
вните родители, но во сосем друга состојба отколку што биле кога ги примил...“. 

Во Месопотамија била славена Семирамида, разголена... Вавилонска курва...  
Квинт Куртиј Руф, во V-1, пиши: „Кралот се задржал во овој град подолго 

одошто на кое било друго место, но никако толку не í нанесол штета на воената 
дисциплина. Зашто во ниеден друг град обичаите не биле толку расипани и никако 
немало толку соблазни за неумерени страсти како таму. Родителите и сопрузите им 
допуштале на своите ќерки и сопруги да се проституират за пари со дојденци. Во 
цела Персида гозбите и игрите им биле омилени и на кралевите и на дворјаните. 
Жителите на Вавилон биле многу предадени на вино и пијанство. Во почетокот, из-
гледот на жените што доаѓале на гозбите бил скромен. Потоа, сите си ја соблекува-
ле горната облека, заборавајќи малку по малку на чуството на срам, и на крај (нека 
простат ушите) ја фрлате од себе и најдолната облека. А оваа срамна постапка не 
била одлика само на лесните жени туку и на госпоѓи и девојки, кај кои покажува-
њето на телото малку по малку се сметало за љубезност. Сред ваквата распуштено-
ст, војската која ја покорила Азија станала разблудна во текот на триесет и четири 
дена и без сомнение сосема ќе ја изгубела силата за престојните опасности, да 
имала пред себе вистински непријател“. 

Харолд Ламб,123 на стр. 42, пиши: „Пред да се осмели да го посети новото 
училиште во Миеза, Олимпија, која се мачела и í било здодевно кога требало да 
прочита неколку книги, внимателно ги читала Еврипидовите трагедии, особено 
‘Медеја’. Ü се чинело дека положбата на Медеја била слична со нејзината, зашто и 
таа била беспомошна против моќта и силата на мажите: го имала на располагање 
само гатањето. И на крајот се појавила во храмот нимфа како жива божица. Кога 
слегувала од кочијата, ветерот околу неа го обвиткал плаштот од чиста свила со кој 
било наметнато нејзиното еластично тело, а момчињата се загледале во неа. Малку 
мажени жени би се осмелиле да се покажат надвор со толку разоткриено лице и те-
ло. Александар не забележат, но Птолемеј здогледал дека кралицата довела со себе 
две убави робинки кои им се смееле на сивите камени фигури на нимфите кај влез-
от на терасата. На Аристотел, кој излегол да ја поздрави, кралицата љубезно му се 
                                                 
123 Харолд Ламб, Александар Македонски, патувањето до крајот на светот, Култура, Скопје, 1989. 
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поклонила, велејќи дека е старомодно како и тој запустен жртвеник и дека дошло 
во храмот на мистериите без каков било поим за науката. Го цитирала стихот на 
Андромаха: ‘Единствената радост на срцето на жената е во нејзините страдања се-
когаш да í се на јазикот’ “. 

Се говори за „нимфа како жива божица“...„Малку мажени жени би се осме-
лиле да се покажат надвор со толку разоткриено лице и тело“.  

Таква била Македонката. Како неа била претставена Богородица- заблудена. 
Не случајно, прва христијанка била Македонката Лидија- заблудената Македонка. 

Стр. 291: „Само офицерите како Хефестион и Певцест имале разбирање за 
инсистирањето на Александар жените на Азија да се третираат како и жените на 
Македонците. Македонците го познавале прилично добро грчкиот кодекс што се 
однесувал на жените- дека сопругите треба да бидат одделени и да работат, додека 
на проститутките им било дозволено да се дружат со секој што ќе дојде. Но тука 
единствени проститутки биле од класата на робинките; другите жени, иако само де-
лумно одделени, требало да се третираат како жени и ќерки, и можеле да се жалат, 
дури и против македонските офицери, ако се постапува лошо со нив“. 

Видлива е разликата меѓу Македонките и од Азијатки- како Семирамида. 
Па кога Олипијада била прободена, таа сè додека не искрварила и паднала 

во бесвесност, таа како Македонка се припремила да почине: таа прво си ја поста-
вила шамијата за неа да не и стрчи прамен на коса, си го тргнала ракавите на рацете 
и со фустанот си ги покрила нозете. Таа починала како Богородица-не Семирамида. 

Улрих Вилкен,124во Вовед во студијата за Александар,а во насловот Иследу-
вање за Александар, пиши: „Отако се беше појавил од донекаде заостанатата маке-
донска нација за да се присвои за себе поголем од Грција и Азија, Александар Ма-
кедонски сигурно загосподарил со човечката имагинација. Природата на оваа поја-
ва е комплексен феномен. Доволно е да се рече дека има многумина со името Але-
ксандар, веројатно толку многу колку што ги има и оние што покажуваат голем 
интерес за него. Сложената природа на Александар бара јасно испитување на диле-
мата во која современиот научник често се наоѓа самиот себеси. 

Се доаѓа до сознанието дека навистина се работи за тројца Александровци, 
или подобро речено, Александар на три понекогаш јасни, понекогаш нејасни посе-
бни нивоа. Првиот е Александар кој се појавува во литаратурата на осумнаесет на-
ции од британските острови до Малајскиот Полуостров. Тој е херој во многу рели-
гиозни и световни дела во европскиот средновековен романтичарски период, квази- 
посветен човек во талмудската литература, бог во Коптската црква на Египет, а и 
нов Ахил во грчката традиција. Неговото персиско име Искандер, сè уште преди-
звикува необични реакции кај некои народи кои се населени во пустите предели 
што се протегаат од Каспиското Море до горните притоки на реката Инд. Горчли-
вите спомени за Александар како освојувач понекогаш сè уште се многу силни во 
народниот фолклор. Така, еден патник од Запад, со цел да го проследи патот на 
Александар преку Азија бил изложен на пцости на некои авганистански селани, са-
мо поради тоа што прашал дали Александар поминал оттаму. Според многу леге-
нди, тој е крал, херој, бог, освојувач, филозоф, научник, пророк, државник и визио-
нер, чиишто идеали за универзалното братство се сметаат како основа на стоицизм-
от, кој датира три века пред христијанството. Тој, исто така, е пијаница, убиец на 

                                                 
124 Улрих Вилкен, Александар Македонски, Мисла, Скопје, 1988. 
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родителите, арамија и колач. Обвинуван е од развратниците дека не ги почитува 
чуствата на сите возрасти. Накусо, тој е џин во литературата и во народната тради-
ција и неговото име и подвизи, измислени или вистинити, веројатно се нашироко 
познати повеќе од кои да било до денешно време. 

Вториот Александар е историскиот Александар. Познато е дека со својот 
татко Филип Македонски, потчинил и скарал многу грчки градови на кои во тоа 
време беше им поминал златниот период. Следејќи го Филипа, преминал од Европа 
во Азија, а на бојното поле го уништил древното, но колебливо величество на Пер-
сиската империја. Бидејќи ја исполнил својата улога како водач на свете војна про-
тив традиционалниот непријател, Александар ја довел војската дури до реката Инд, 
крајот на тогашниот познат свет, а се вратил за да умре во Вавилон, во својата три-
есет и трета година од животот. За овој неверојатен поход се познати оскудни по-
датоци со несредена хронологија. Сигурно е дека тој го променил делот на светот 
низ кој поминал, поставувајќи ги темелите за евентуално воведување на грчката 
цивилизација во огромен дел на Западна Азија. Процесот на елинизација делумно 
довел до развој на институции кои, покрај другото, овозможиле ширење на ри-
мската хармонија и на христијанската религија. Неговата оставнина го опфаќа ва-
жниот и фасцинтен град во Египет, кој сè уште го носи неговото име, како и други 
дваесетина Александрии, расфрлени во централна Азија. Потомците на неговите 
војници влијаеле можеби врз антропоморфната форма што, евентуално, ја прифа-
тил Буда. И во некои оддалечени долини на Каракорум и денес живеат луѓе кои, 
веројатно се Аријеци, зборуваат индо-аријски јазик и водат потекло од војската на 
Александар. Историски, тој е рангиран меѓу најважните луѓе кои некогаш живееле 
врз основа на неговото духовно и телесно совршенство и врз промените што ги на-
правил во истроријата на тој дел од светот. 

Третиот Александар е Александар човекот. Она што овозможува да се сфа-
тат вистинските тешкотии на човекот е постојаниот конфликт меѓу митолошките и 
историските фигури. Александар стана легенда на своето време, која се прошири 
во античкиот свет и го направи загатка, влијаејќи како и секое делче од сериозните 
или од лекомислените текстови за него.  

Така, секој што сака да го изучува Александар се соочува со митолошките и 
со историските ликови. Она што ќе го протолкува од тоа, за него тоа е вистинскиот 
Александар, интерпретација што станува лична. Проблемот со кои се соочува био-
графот на Александар, иако не се ретки, сепак се темелат врз многу оскудни пота-
доци...“. 

Стр. 11: „Биографијата на Александар...Тарн ја зема основната концепција 
на Дројзен за Александар како двигател на светот и на тоа му додава димензија на 
една нова социјална филозифија. Аристител смета дека само Грците можат да вла-
деат, а странците да бидат потчинети. Но, кога Александар се закани да ги обедини 
срцата и да направи сојуз меѓу Македонците и Персијците, тој првпат го проклами-
раше братството на народите,братството меѓу луѓето...Александар ја прифати визи-
јата на Зено за свет во кој сите луѓе треба да бидат членови здружени еден со друг, 
граѓани на една држава без разлика на раса и државно уредување и во слога со ос-
новниот закон што постои во светот, да бидат обединети во еден социјален живот, 
не со принуда, туку во сопствена волја или (како што тој прокламирал) со љубов“.  

Меѓутоа, ништо немало било што грчко туку само хеленско. 
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Артур Вајгал,125 на стр. 421, пиши: „Страшните настани кои што следеле мо-
жат да се пренесат со неколку зборови. Роксана, секогаш љубоморна на Стагира, 
персиската кралица на Александар,наредила да ја убијат заедно со нејзината сестра, 
вдовица на Хефајстион, а нивните тела да ги фрлат во еден бунар. Сисигамбида, 
кралицата- мајка, пресвисната од тага, одбивала да јаде и по пет дена умрела. 

Роксана родила син кој го добил името Александар; и на крајот тој и Аридај, 
полулудиот син на кралот Филип, биле прогласени за заеднички кралеви. Олипија-
да неколку години подоцна изјавила дека Антипатар и неговиот син Касандар го 
отруле Александар; и, земајќи ги Роксана и нејзиниот син за да се грижи за нив, го 
убила Аридај и неговата жена, и со дивјачка суровост се борела против фракцијата 
која ја предводел Касандар сè додека, на крајот, не била поразена и убиена. Потоа 
ги убиле Роксана и нејзиното дете, а наскоро и Херакле, синот на Александар со 
Барсина. Во борбата за власт ја убиле и Клеопатра, сестрата на Александар. 

Во меѓувреме, најсилниот од војсководците го разделил кралството меѓу 
нив. Птолемај, зграпчувајќи го Египет, го зел телото на Александар и го пренел во 
оваа земја. Рекол дека Александар сакал да го закопаат во оазата Сива, во храмот 
на неговиот татко Амон; но, на крајот, го погребал во мавзолејот во Александрија, 
новиот град на египетското крајбрежје, каде телото сè уште лежело во деновите на 
римските императори“.  

Харолд Ламб,126 на стр.417, пиши: „Александар Македонски умрел неочеку-
вано во дворецот на Навукодонасор, над сивиот Еуфрат, веројатно од маларија. Се-
кој копјаник од неговата војска би можел да преживее таков напад. Но Александар 
во тие последни години ги истрошил и своето тело и духот. Веројатно неговата 
смрт се должела повеќе на физичката исцрпеност и на раните, одошто од треската. 

Умрел уште млад, со само наполовина завршено владеење од своите сони-
шта. Дали некогаш ќе го завршел ? Некои современи авторитети сметаат дека зада-
чата што си ја поставил била безнадежна, а самиот Александар бил среќен што не 
доживеал да ја види нејзината пропаст. Не постои начин да се дознае вистината за 
тоа“. 

Стр. 419: „Самата Македонија изгубила половина од своето население кое 
се одлеало на исток, или загинало, а нејзината феудална аристократија се прорет-
чила. Освестеното селанство одбивало да се врати во потчинетост на преостанатите 
роднини на сè уште живата Олимпија. Кон таа внатрешна неслога се придружиле и 
кавгите со Мала Азија, која дошла под власт на Антигон Едноокиот. Грците се за-
фатиле со задачата да ја усовршуваат работата, а војската одново станала, како по-
рано професионална, потпирајќи се на некогашната фаланга. Ништо од сето тоа не 
послужило да се запрат упаѓањата на варварските Гали, подоцна, или настапување-
то на одвај помалку варварските римски легии два века потоа“. 

Персија се повратила, и таа до денес постои. Бидејќи Македонците биле ра-
селени, Македонија била лесен плен на Рим. Следи за време на Римската Империја 
постоела Персија, со која била во судири Источното Римско Царство, кое подпа-
нало под исламот кој навлегол од Персија. За време на тн.Византија имало само 
Римјани=Ромејци, а Ромејци останале Балканците сосе Елада, и тоа дури во 19 век. 

Ова не било сè-според Ром=Рим=Рум до Румелија со центар Битола до 1913.  

                                                 
125 Артур Вајгал, Александар Македонски, Мисла, Скопје, 1992. 
126 Харолд Ламб, Александар Македонски, патувањето до крајот на светот, Култура, Скопје, 1989. 
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Мноштво македонски автори се залагаат да докажат дека посмртните оста-
тоци на Александар Македонски биле донесени во Македонија. И при нивното 
пронаѓање ќе би се откриело мноштво од скриената македонска историја...Бидејќи 
тој бил наследник на Филип Македонски, а кај двата сè било истоветно, зашто и 
овде се говори, ништо не ќе може да се открие ново- службен јазик бил јонскиот...  

Прилог напис од 9 март 2015: Тајната на Олимпија- Италијанскиот истори-
чар и професор Ахиле Адријани, кој како директор на Историскиот музеј на Але-
ксандрија, цели 30 години додека бил жив вршел истражувања за да ја открие тај-
ната поврзана со гробот на Александар. Но, за жал, не пронашол ништо.    

Овие примери се истакнуваат со цел да се докаже дека многу вистини се пр-
ед нас, само ние треба да знаеме како да ги откриеме. Овој одговор го даваме и на 
сите кои ќе сакаат да не прашаат, како ја откривме вистината за големата измама на 
Олимпија. 

Да се вратиме пак малку и да ја размислиме кој прв ја измислил приказната 
за наводното грабнување на ковчегот од Птоломеј ? Како се случило сите досега-
шни истражувачи, цели два милениуми да се држат за нешто што нема никаква из-
држлива аргументација дека тоа така се случило ? Дали проклетството на Олимпија 
ги зашеметило мозоците на сите ? Како е можно човечкиот интелект до таков сте-
пен да затаи ? 

Ова личи на општо неприфатена „вистина“ дека Македонците се дојдени од 
зад Карпатите во 6 век, а нема никаков доказ или напис за тоа. Кој ги тера луѓето да 
ветуваат во таков апсурд ? 

Во чиј интерес сето тоа се пласира ? 
Сите досегашни информации во врска со гробот на Александар, почнуваат 

со податокот дека ковчегот бил грабнат од Птоломеј и однесен во Египет. 
Наметнато е верувањето дека ковчегот на Александар бил однесен најпрвин 

во Мемфис- светиот град на Египет, а потоа од како е направен мавзолејот на Але-
ксандар, е преместен во Александрија. Никој не обрнува внимание на античките 
историчари како Страбон, Диодор, Плутарх и Ариан, кој дословно го премолчуваат 
овој настан. Диодор дури се спротиставува дека ковчегот било кога бил однесен во 
Мемфис. Како е можно во време на тривековното владеење на Птоломеите да не 
напишат ништо за божемниот мавзолеј на Александар ? Најстарите записи се на 
Страбон- грчки историчар и географ кој престојувал во Александрија од 25 до 20 
година од старата ера и таму го напишал 17- от том од својата 30- томна „геогра-
фија“, кој бил во целост посветен на Александрија. 

Страбон дава детален опис на Александрија која штотуку била освоена од 
Римјаните. Според него повеќе од една четвртина од градот бил зафатен со мавзо-
леите на починатите цареви од династијата Лагиди или Птоломеи. Ги опишува де-
тално сите мавзелеи и заклучува дека таква убавина не може на друго место да се 
види. Го опишува нивниот сјај, блесокот на мермерите кој зрачи насекаде, така што 
и во ноќно време можело да се вдени конец во игла. Како е можно Страбон да не  
напише ниту еден збор за мавзолејот на Александар ? Инаку Страбон бил прв што 
напишал и ја пласирал веста дека златнот ковчег бил претопен од Птоломеј Десет-
ти, но не пишува што станало со телото на Александар. Римскиот историчар и пу-
блицист Лукан во 39 година од нашата ера ги опишува посетите на римските импе-
ратори Цезар и Антониј и тврди дека тие најверојатно му се поклониле на Алекса-
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ндар, до толку повеќе што тоа се однесува до Цезар како голем обожавател на Але-
ксандар. 

Римскиот историчар Касиус Дион, коментирајќи ја посетата на Октавијан на 
Алесандрија во 30 година од старата ера пишува дека Октавијан ги посетил музеи-
те на Птоломомеите и наводно извикал: „Јас не дојдов да гледам трупови, туку до-
јдов да го видам царот“. Неминовно се наметнува прашањето: за какви трупови 
станува збор, кога се знае дека сите цареви од лозата Птоломеи по смртта биле кре-
мирани, а урната се ставала во ларнака, односно, златен ковчег. Дион пишува за 
уште една случка дека Октавијан бил однесен во гробницата на Александар и поба-
рал телото на Александар да биде извлечено од ковчегот за да му се стави неговата 
круна, но кога се наведнал да го бакне царот, си го повредил носот што подоцна му 
отпаднал. И во овој случај се поставува прашањето: од кој ковчег е извлечено тело-
то на Александар кога се знае дека од поодамна бил претопен ?  

Нема изворни податоци дека гробот на Александар го посетиле Хадријан и 
Нерон. За Калигула е напишано дека го посетил гробот на Александар и му го од-
зел градникот и со него парадирал низ Рим, правејќи се Александар. Подоцна рим-
скиот историчар Зенобиј (120 година од нашата ера) се обидел да ја исправи рабо-
тата и тврди дека во време на владеењето на Птоломеите 4 наречен Филопатер, ка-
ко голем љубител на татка си (221- 204 г. ст.е.) направил нов мавзолеј на Алекса-
ндар надвор од ѕидините на градот, на висорамнината Лохос, во близина на светил-
никот Фарос. Никој од римските писатели не објаснува зошто е направен нов мав-
золеј наречен сома (тело) и никој не објаснува зошто светилникот Фарос е про-
гласен за светско чудо, а не мавзолејот на Александар. Како е можно, ако постоел 
таков мавзолеј да не биде претставен ниту во една монета, медалјон или било каков 
украс ?  (Александар бил балзамиран и затоа сите оделе него да го видат, Р.И.) 

Во месноста Лохос во поново време како и во самата Александрија се врше-
ни мноштво ископувања, но за жал не се пронајдени никакви докази кои би упату-
вале на гробот на Александар. 

Вреди да се спомене трудот на александрискиот историчар и професор Ахи-
ле Адријани кој како директор на Историскиот музеј на Александрија, цели 30 го-
дини додека бил жив вршел истражувања со цел да ја открие тајната поврзана со 
гробот на Александар. Но, за жал не пронашол ништо. (Паскал Камбуровски) 

Овде се наведува она што било напишано, за гробот на Александар, кој бил 
во Александрија... Па овде се говори дека Хелените и варварите не биле два посе-
бни народи со посебни јазици, туку тие биле еден те ист пелазгиски народ со еден 
пелазгиски јазик.Не смее да се изуми, варвари е со мало в,што не означувало народ. 

 
ХЕЛЕНИ 
 
Во книгата Херодотова историја, на стр. 10, во предговорот се наведува: 

„Татковината на Херодот, малоазискиот град Халикарнас, бил основан од Хелени 
од дориско племе, но таму живееле и многу луѓе од месното население- Карци, кои 
се измешале со Хелените...“. 

I- 56: „...Истражувајќи, нашол дека Лакедајмонците и Атињаните се пред 
другите; првите меѓу дорските, а вторите меѓу јонските племиња. Тие биле најце-
нети. Атињаните биле старо пелазгиско, а Лакедајмонците хеленско племе...“. 
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Бидејќи Дорите во Елада се преселиле во железно доба од Македонија, го-
ворите во Елада биле блиски на македонските. Па поимот Хелени бил политички. 

За да се потврди, дека сите тие биле едно исто, Херодот, продолжува: „... 
Имено, за време на кралот Девкалион живееле во земјата Фтиотида, а за време на 
Дор, синот на Хелен, на просторите на Оса и под Олимп. Земјата се викала Хистиа-
јотида. Кога од Хистиајотида биле протерани од Кадмејците, се населиле околу Пи-
нд, на земјата која се викала Македнон. Оттаму се преселиле во Дриопида, а од 
Дриопида дошле на Пелопонес и се нарекле Доријци“. 

Следи сите тие биле едно исто, само Пелазги со пелазгиски јазик. 
57: „На каков јазик зборувале Пелазгите...треба да биде потврда, тогаш Пе-

лазгите биле луѓе кои зборувале барбарски јазик...“. (варварски јазик, Р.И.) 
V-58: „Тие Фојничани што дошле со Кадмо, меѓу кои биле и Гефираите... 

Служејќи се со нив, ги нарекле, како што е право, бидејќи во Хелада биле донесени 
од Фојничаните, фојнички. Јонците уште од старо време книгите ги викаат кожи за-
што, поради скапотијата на папирусот, пишувале на штавени козји и овчи кожи. 
Многу од барбарите уште и сега пишуваат на такви кожи“. (Јонци варвари, Р.И.) 

VI- 58: „58. Тоа на кралевите им се дава од заедницата на Спартанците ... 
Обичаите во случај на смрт на кралевите кај Лакедајмонците се исти како кај бар-
барите на Азија. Имено, повеќето барбарски племиња имаат исти обичаи во случај 
на смрт на кралевите...“. 

VII-94: „Јонците се појавиле со сто кораби, а биле натокмени како Хелени. 
Тие, додека живееле на Пелопонес, во земјата што се вика Ахаја, односно пред до-
аѓањето на Данај и Ксут на Пелопонес, како што раскажуваат Хелените, се викале 
Ајгијалски Пелазги, а Јонци се нарекле по Јон, синот на Ксут. 

95. Островјаните дале седумнаесет кораби, а облеката и оружјето им биле 
како на Хелените. И тие се пелазгиски племиња, а подоцна наречени Јонци од иста-
та причина како и жителите на дванаесет јонски градови- преселници од Атина. 
Ајолците дошле со шеесет кораби, и биле натокмени како Хелени. И тие во старо 
време, според преданието кај Хелените, се викале Пелазги. Хелеспонќаните, сите 
други жители на Понт кои учествувале во походот, освен Абиѓаните (на жителите 
на Абид им било заповедано од кралот да останат во земјата и да бидат чувари на 
мостовите), дошле со сто кораби, а биле стокмени како Хелени. Тие места се јон-
ски и дорски населби“. 

VIII- 44: „Од копното што е над Пелопонес, Атињаните...Кога станува збор 
за Атињаните, тие, додека земјата која сега се вика Хелада ја држеле Пелазгите, и 
тие биле Пелазги кои се викале Кранајци. Од времето на кралот Кекроп се нарекле 
Кекропиди, а кога власта ја презел Ерехтеј, си го смениле името во Атињани, но ко-
га воен заповедник на Атињаните им станал Јон, синот на Ксут, по него биле наре-
чени Јонци“ 

Бидејќи се добивале и менувале имињата според личности, никогаш не мо-
жело да има етнички народ Хелени. Па хеленски јазик бил варварски=пелазгиски. 

„135. Најголемото чудо што се прикажува од Тебанците, според мене, е ова. 
Тој Европец Миј, обиколувајќи ги сите пророчишта, дошол и во светилиштето на 
Аполон Птојски. Тоа светилиште се вика Птојско, а е на Тебанците. Се наоѓа, пак, 
над езерото Копаида под планината, а сосем близу до градот Акрајфија. Кога тој, 
човек кој се вика Миј, дошол во светилиштето, а го придружувале тројца граѓани 
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кои ги избрал градот за да го запишат тоа што ќе било кажано во пророштвото, од-
ненадеж свештеникот почнал да зборува на барбарски, па Тебанците кои го при-
дружувале се нашле во чудо кога место хеленски чуле барбарски говор. Но Европе-
цот Миј го грабнал од нив штичето што тие го носеле и почнал на него да ги запи-
шува зборовите на свештеникот. Рекол дека свештеникот се служи со карски јазик, 
па го запишал пророштвото и заминал во Тесалија“. 

Хеленски бил изграден службен говор-вараврски народен несовршен говор. 
Во Хелада бил варварски=пелазгиски=тн.словенски, кој бил тн.Платонов. 
„144. На Александар...Потоа, тука е и хеленството- иста крв и ист јазик, за-

еднички божји светилишта и жртвување, обичаи и начин на живеење...“. 
Па хеленството било поврзано со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 
Х.Д.Кито истакнува: „Тој (Херодот, Р.И.) ги сметал Грците (Хелените, Р.И.) 

во Јонија како варварски народ“. Па поимот варвари не означувал посебен народ. 
Бидејќи варвари биле Персијците... и Македонците, варварски народ немало. 
V- 20: „Отако тоа го замолил, Аминта отишол, а Александар им рекол на 

Персијците...на кралот, кој ве испратил, пренесете му колку убаво ве нагостил и со 
трпеза и со легло маж Хелен, хипарх на Македонија’. Тоа го рекол Александар...“. 

22. А дека тие потомци на Пердика се Хелени, како што самите зборуваат, и 
јас така знам, па во понатамошното мое излагање ќе покажам дека се Хелени. 
Впрочем, и оние што ги водат напреварите на Хелените во Олимпија им го призна-
ле тоа. Имено, кога Александар сакал да се натпреварува и кога слегол таму, оние 
Хелени кои требало да се натпреваруваат во трчање не му допуштале да земе уче-
ство, велејќи дека натпреварот не е за натпреварувачи барбари, туку за Хелени. Но 
кога Александар изјавил дека е Аргеец, му било признато дека е Хелен и тој, нат-
преварувајќи се, го поделил првото место со друг тркач“. 

IX- 45. „Кога дошле, Александар им го кажал ова: ‘Мажи Атињани, овие 
зборови ви ги кажува во доверба, како тајна што не смее да се каже никому освен 
на Павсанија, зашто инаку сум готов. Јас немаше ни да дојдам да ви го кажам ова 
ако не бев во голема грижа за цела Хелада. Имено, и самиот сум Хелен по потекло 
од дамнина, па не би сакал да ја видам Хелада поробена наместо слободна…“. 

Се говори, Хелени биле Македонците, што го прифатил и подржал Херодот. 
VIII-137: „А на тој Александар предок во седмо колено му е Пердика кој на 

овој начин воспоставил власт и застанал на престолот во Македонија. Од Арг из-
бегале кај Илирите тројца браќа, кои биле потомци на Темен; тоа биле Гаван, 
Аероп и Пердика. Откај Илирите, преминувајќи ги планините, втасале во Горна 
Македонија, во градот Лебаја…(Под I- 56: „земјата која се викала Македнон“, Р.И.) 

138. Кога тие заминале, некој од советниците му објаснил на кралот што тоа 
значи тоа што го направило момчето и со каква мисла најмладиот од браќата го зел 
понуденото. Кога го чул тоа кралот, се накострешил и пратил коњаница за да ги 
убијат момчињата. Во таа земја има една река на која потомците на тие мажи од 
Арг í принесуваат жртви како на свој спасител. Тогаш реката, откако ја преминале 
Теменидите, толку надошла што коњаницата не можеле да ја преминат. Момчиња-
та, пак, дошле во друг дел на Македонија и се населиле блиску до таканарелените 
Градини на Мида, синот на Гордиј...“. (Арг во Бригија или илирска Бригија, Р.И.)  

Александрискиот историчар Апијан (2 век н.е.) пиши, Арг бил Аргос Оре-
стикон, кој се наоѓа до Рупиште во горниот тек на реката Бистрица во Македонија. 
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ПАНХЕЛЕНИСТИЧКА ИДЕЈА 
 
Улрих Вилкен,127 на стр. 42, пиши: „Во овој конфликт на грчките држави... 

Така, оние што беа прогонети и што банкротираа постојано го зголемуваа пролете-
ријатот без закани и сила, како што Исократ го опишуваше тоа во 380, а со голема 
нагласка во 346 година“. 

Се говори за панхеленската идеја на Исократес- да се протераат Персијците 
од просторите на Хелените, со што бил се разрешил мноштво други проблеми итн. 

„Тоа стана опасност за цела Елада. Притоа немаше големи индустриски ка-
пацитети во кои ќе се обезбеди работа за масите. Многумина станаа разбојници по 
патиштата, а пиратите го направија морето несигурно, но најголем број од нив беа 
гонети од желбата да се запишат како наемници во служба на некој управувач кој 
нудеше највисоки примања. Овој наемнички систем беше големо зло што влијаеше 
врз целата нација. Златото на персискиот крал беше главната атракција. По шокот 
на походот на ‘десетте илјади’, тој настојуваше сè повеќе да се потпре врз армијата 
грчки наемници. Меѓутоа, неговите напори делумно беа неостварени, бидејќи не-
послушните намесници и земјите, како што беше Египет, се запишани како грчки 
наемници за да се борат против него. Грција не даваше само војници, туку и офи-
цери. Мнозина од најглавните генерали во тоа време, доколку беа невработени или 
имаа чуство на одвратност спрема политичките домашни услови, се приклучуваа 
кон странските служби и често му го вртеа грбот и се бореа против Големиот крал. 
Ова растурање на националната моќ одеше во корист на странците“. 

Стр. 47: „И во овие политички мрачни денови на четвртиот век грчката ци-
вилиција ги продолжи големите традиции на петтиот век и беше во целосен про-
цут. Како во интелектуалните, така и во уметничките сфери постигнаа извонредни 
резултатит кои останаа вечни. Непротиставувајќи се на својата политичка пропаст 
на крајот од Пелопонеската војна, особено Атина, сè уште ја одржуваше водечката 
централна положба, што ја стекна во петтиот век во Јонија. Доколку атичката циви-
лизација прими панелиинистички карактер, Атичката империја од петтиот век, и 
покрај краткиот век на траење, не малку придонесе во таа насока. Од Атина, глава-
та на империјата од стотини вазални градови, широка река на атичка цивилизација 
се пролеа во Елада на островите и крајбрежните делови на Егејското Море: атички-
те закони и атичките институции, атичкиот говор и носии надалеку се проширија, 
особено во Јонија. Но, ова влијание не беше ограничено само на Империјата. Штом 
Атина, со пристаништето Пиреј стана економски центар, не само на сојузниците 
туку и на целиот грчки свет, таа исто така, како центар на цивилизацијата, како со 
магнет ги привлече истакнатите интелектуалци и уметници од сите делови. Софи-
стите го најдоа својот центар во Атина, работеа на атичкиот говор и дури помогнаа 
да се создаде уметнички атички прозен стил, покрај тоа што тешко имаше софист 
кој беше роден во Атина. 

Сите овие влијанија навлегоа многу длабоко за да можат да бидат отстране-
ти со пропаѓањето на Империјата. Исократ, господарот на новиот ораторски стил, 
можеше да се фали во своето дело ‘Панегирик’ (380) дека неговиот роден град го 
оставил зад себе другиот свет со мислењето и говорот- во филозофијата и ретори-
ката- што неговите учени луѓе станаа учители на другите, дека градот е причина 

                                                 
127 Улрих Вилкен, Александар Македонски, Мисла, Скопје, 1988. 
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терминот Елин да не значи повеќе расно потекло, туку начин на мислење, а оние 
што се нарекуваа Елини беа тие што ја зедоа атичката култура од оние што имаа 
обично потекло. Тоа значи дека Исократ го виде вистинскиот Елин само кај грчки-
те воспитаници на атичка начин и според тоа го стесни концептот за Елинот.Но,тоа 
не значи, како што обично се претпоставува, дека варварите со атичко образование 
ги сметаше за Елини. Ова подоцнежна идеја, што ја менува расната разлика на Ели-
нот и варварот, спротивно на цивилизациите, беше сосема туѓа за него поради него-
вата омраза кон Персија, наследниот непријател, за која тој многу остро се изрази 
во елинстичкото време по формирањето на светската империја на Александар“. 

Стои: „варварите со атичко образование ги сметаше за Елини“.(Хелени,Р.И.) 
Стр. 50: „Додека ги наблудуваме почетоците...тоа дојде до израз по 412 го-

дина, кога Персија повторно почна да се меша во внатрешните работи на Грција. 
Тој пат на Грците не беше погрешен. Во меѓувреме софистите, почнувајќи од зако-
нот на природата, прокламираа еднаквост кај сите луѓе, а со тоа и на Елините и ва-
рварите. Тоа го бараше времето и ги натера луѓето да ја прифатат панелинистичка-
та идеја. Прв кој јавно ја прокламираше оваа идеја беше елоквентниот Горгија, кој 
кога Грците беа собрани на Олимписките игри- за жал, не знаеме точно во која го-
дина128- ги наговори да се сложат (‘Хомоноиа’) да војуваат против Персија и ги по-
вика да ги изберат не грчките градови туку територијата на варварите како награда 
за оние што се бореа. Таа војна за освојување на Персија бараше брзо обединување 
на Грците. Панелинистичката програма на Горгија беше брзо пренесена од ретори-
чарите по него,129 а е оправдана затоа што тоа го зголеми интересот кај народот. 
Тоа најпрво беше издигнато до историско значење од Исократ, ученик на Горгија, 
чие огромно значење како политички писател не беше до скоро признато, и покрај 
тоа што неговата ораторска способност, никогаш не беше доведена во прашање. Во 
380 година, шест години по Кралскиот мир, тој го создаде своето дело ‘Панегирик’, 
ремек дело на епидеиктичката ораторија, што ја потврди неговата слава како прв 
политички писател на тоа време. По форма тоа беше говор пред Олимпискиот пра-
зничен собир, по моделот на Горгија, а реално тоа беше памфлет кој циркулираше 
и се читаше низ цела Грција . 

Од панелинистичката програма за помирување на Грците со цел да се обе-
дини националната борба против Персија, Исократ одговори на прашањата што не 
беше поставено од неговите претходници: кој требаше да ја поведе оваа војна. Исо-
крат ги посочи Атина и Спарта. Меѓутоа, поради големите услуги што Атина í ги 
даде на Елада, тој побара најпосле да се каже дека Атина има поголемо право на са-
мостојно раководење. Се разбира, Атина мора прво да воспостави поголема кон-
трола на морињата, а со тоа гледиште тој многу итро ја даде идејата за нова Атичка 
поморска лига. Тој ја оправдуваше националната борба, која, како и Горгија, ја сме-
таше за војна на освојување, не само заради материјалните резултати на победата- 
богатството од териториите на Азија би било пренесено во Грција.Со тоа би се над-
минала бедата во Грција, коренот на сите крвави караници. Од гледиштето, пак, на 
националната чест, срамниот Кралски мир би бил поништен, а Грците во Мала 
Азија би биле ослободени. Крајниот благодет од војната, меѓутоа, би било тоа што 

                                                 
128 Веројатно јули 408 год. пред нашата ера. 
129 Пример: Лизиј на Олимпија 388 г. ги поттикна Грците да се смират и да ја ослободат Јонија од 
Големиот крал, а Сицилија од Дионис. (Не Грци туку само Хелени; не Елини туку Хелени, Р.И.)  
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со поделбата на опасноста и добивките Грците за себе би добиле сигурен и посто-
јан мир. 

Пропагандата на Исократ беше извонреден успешна, исто колку и заинтере-
сираноста на Атина како нова поморска сила. Три години подоцна, и секако поради 
влијанието што тој го имаше врз јавното мислење, беше формирана втората Атичка 
военопоморска лига. Од друга страна, пак, идејата за смирување на Атина и Спарта 
и поделбата на управувањата на копното и морето, што тој со одушевување го до-
кажа, беше сметано како утопија. Сепак беше понесфатливо дека Спарта ќе се отка-
же од примарноста во раководњето. Во наредните години, откако антагонизмите на 
водечките држави се зголемија, Исократ наскоро призна дека Елада не ќе има вна-
трешен мир, па затоа таа ги исполнува условите за општа национална војна. Парти-
куларизмот претставен со идејата за слободен и независен полис беше многу дла-
боко всаден кај Грците. Така Исократ, како и многу други, како што видовме, се 
сврте кон монархиско решение и сред грчкиот свет се сметаше за силен човек кој 
не беше врзан со законите и конституцијата на полисот, туку имаше сила и склоно-
ст кон панелинистичката идеја. Тој им ја претстави својата програма поединечно на 
неколку владетели, на Јасон од Фера, моќниот обединувач на Тесалија, на кого му 
беше дадена доверба во војната со Персија, а потоа на Дионис I, најголемиот вла-
детел на Запад. Но, првиот од споменатите наскоро беше убиен (370), а вториот, за 
кого ваквите планови беа многу туѓи, умре во 367 година. 

Исократ, меѓутоа, можеше да чека. Наспроти неговите разочарувања, на-
спроти неговите одрекувања од Атичката поморска сила во свечениот говор ‘На 
мирот’ од 355 година, до што беше доведен по пропаста на Социјалната војна, тој 
жилаво се поврза со панелинстичката идеја. Во меѓувреме, тој живееше да ја види 
силната експанзија на Македонија на чело со кралот Филип и почуствува дека таму 
на север се раѓа една нова сила. Во 346 година, меѓутоа, кога по многу години војна 
Атина го склучи мирот на Филократ со Филип врз основа на статус кво, старецот- 
тогаш имаше деведесет години- со големо задоволство од обновата на мирот, го зе-
де перото и во своето дело ‘Филип’ напиша отворено писмо до кралот, ставајќи ја 
пред него својата панеленистичка програма со покана да ги помири Грците и да ги 
води против Персијците, традиционалниот непријател. Кој беше тој Филип до кого 
Исократ се надеваше дека ќе му се исполнат желбите ?“ 

Филип и Александар се бореле за Панхеленската идеја- да се протераат Пер-
сијците, Балканот со Мала Азија да се ослобода, за слободно да живеат и развиваат.     

Стр. 66: „Во 346 година Исократ во своето дело ‘Филип’ ја определи токму 
таа силна позиција на владетелот во извршувањето на панелинистичката програма. 
Во првиот дел од расправата Исократ го опишува помирувањето на грчките држави 
што, како и Горгија, лично го покажа во своето дело ‘Панегирик’ (380), каде беше 
потребна обилна воена претприечивост. Тој му даде практичен предлог на Филип 
со тоа што требаше прво да ги смири една со друга четирите водечки држави, Ати-
на, Спарта, Теба и Арго, кои со него општеле преку свои амбасадори, а потоа дру-
гите мали држави би го следеле тој пример, Нему, како потомок на Херакле, нема 
да му биде тешко, бидејќи секоја од овие држави има не која врска со неговиот пра-
дедо Херакле. Нивните очајни состојби ќе ги натераат да склучат мировен договор, 
а и Филип би добил слава и наклоност низ цела Грција. Во вториот дел од распра-
вата Исократ зборува за војната со Персија. Тоа беше најпогоден момент, бидејќи 



 109 

Персиската империја слебееше поради револтот во голем број територии. На Фи-
лип му требаше само да оди во Мала Азија и да најави слобода, а многумина од на-
месниците би го поздравиле како нивни пријател во нужност и би ја отфрлиле ва-
залската зависност од Големиот крал. Тука, исто така, Исократ укажува на Филипо-
виот прадедо Херакле кој еднаш ја совладал Троја за неколку дена, а Филип може 
да му парира за човекољубие и наклонст кон Грците. Доколку е изводливо, тој би ја 
уништил целата Персиска монархија, но ако е невозможно тогаш барем да ја отсече 
Мала Азија од Галиција до Синоп,да формира колонии за бездомните скитници кои 
ја тероризираа Елада и така со тој бедем да ја заштити Грција од Исток. Доколку 
тоа беше невозможно, тогаш тој би требало барем да ги ослободи Грците во Мала 
Азија од персискиот јарем. Тој беше сигурен дека ќе добие најголема слава и благо-
дарност од Грците. Исократ завршува со предупредувањето дека Филип треба да 
биде добродетел кон Грците, крал а не тиранин на Македонците и дека треба да ги 
ослободи варварите од варварскиот деспотизам и да им пружи елинстичка грижа и 
заштита. 

Современиот читател со изненадување ќе забележи колку оваа расправа за 
практичната политика се потпира врз аргументи од митската историја, а особено 
врз легендата за Херакле. Но, со цел да се разберат Грците од тој период, треба да 
се навлезе во особеноста на нивниот менталитет, како што еднаш Јакоб Буркхардт 
формулира дека ‘митот беше идеална основа за нивното целокупно постоење’. Ду-
ри и во најобичните политички прашања се правеа митски споредувања, па дури, 
како што Исократ овде делумно вели, да се формира митот во интерес на сегашно-
ста и погледите на сегашноста да се проектираат според митските времиња, со цел 
да им се даде поголема моќ. Оваа практика одигра голема улога во личниот живот 
на Александар. Додека Исократ во оваа расправа го прави Херакле толку голем ка-
ко прадедо на Филип, не мисли единствено на Филип туку и на грчката јавност. За-
тоа ова отворено писмо до кралот, кое исто така кружеше како памфлет низ Грција, 
се очекуваше да има двоен ефект: на Филип да влијае за да биде водач на национа-
лната војна, а на Грците за да подготват јавно мислење за неговото раковдење. Си-
лното потенцирање на Филип како еден Хераклид, а со тоа и како вистински Елин, 
беше да се олесни целта: Грците да се потчинат на странско раководење“. 

Се работи само за Панхеленската идеја на еден те ист пелазгиски народ.  
Стр. 81: „Она што Филип го направи на Коринт претставува компромис ме-

ѓу македонската политика на моќ и панелинистичката програма на Исократ, ком-
промис во кој македонските интереси најмногу дојдоа до израз. Во извесна мера 
желбите на Исократ се исполнија, но во форми што тој не ги предвиде. Бидејќи тие 
се реализираа врз основа на целта на Филип, а тоа беше доминација над Грција. Во 
оценувањето на неговата дејност на Коринт, може да се рече дека доколку му се 
овозможеше, наместо да умре во четириесет и седмата година, да води успешна 
војна против Персија и да владее во неколкуте наредни децении, неговата реорга-
низација на Грција ќе беше благородна и за грчкиот свет, а особено извршувањето 
на ‘универзалниот мир’, кој беше неопходен за напредокот на неговото македонско 
царство. Тоа значеше постепен создавање на услови за доминација на Александар 
во светот,што беше сосема напознато за неговиот татко, кој со Коринтската лига ги 
измени условите на животот. Каков силен впечаток Филип беше оставил на своите 
современици се гледа од зборовите на Теопомп, историчар кој во почетокот на сво-
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ето дело ‘Филипики’ го напишал следново: ‘Земено во целина, Европа никогаш не-
мала маж како Филип, синот на Аминта’ “. 

Стр. 111: “Неговата самоувереност во победата делумно објаснува зошто 
уште на почетокот беше повел со себе историчар кој требало да ја пишува истори-
јата за да ги информира Грците за подвизите во Азија. Историчарот беше Калистен 
од Олинт, внук и ученик на Аристотел, кој му го препорача на кралот за оваа рабо-
та. Калистен веќе беше познат во грчката историја со делото ‘Хеленика’ што се по-
јави во тоа време. Преку посредувањето на Калистен, кога го славеше како реалист 
на панелинистичката идеја, Александар имаше намера прво да изврши влијание врз 
грчкото чуство. Во исто време, чудата на Исток што се надеваше дека ќе ги види, 
требаше да се опишат за доброто на Грците. Подоцна менталните промени ги дове-
доа кралот во трагичен судир со својот историчар. Калистен направи прв книжевен 
опис за азискоатичкиот поход, а дотогаш под контрола на Александар Калистен го 
усвои панегиричниот јазик. Блискоста со кралот, што ја дознавме од неговото де-
ло, изискувала посебно внимание. Тој пренесува дека Александар сакал да мисли 
како Грците, но бидејќи гледиштето е мошне пристрасно, природно мора критички 
да се користат неговите изјави. Од друга страна, пак, официјалниот опис на дне-
вните акции на Александар во кралскиот весник не беше наметнат за пошироко пу-
бликување. Во почетокот описот го правеше Еумен од Кардија, шефот на неговиот 
секретеријат, а тоа започна уште со Филип кому Еумен му служеше неколку годи-
ни со иста задача. Овој официјален весник Птолемеј I, кралот на Египет, го употре-
би како извор за своите мемоари, а бидејќи тој беше еден од главните извори на 
Аријан, тоа објаснува зошто неговото дело се чита како дневник. Весникот немаше 
намера да го величи монархот, туку да служи за практичните цели на власта“. 

Стр. 339: „Основната идеја што доминираше кај Александар во последните 
години, горе- долу се реализира: стариот контраст меѓу ‘Гркот и варваринот’ со ова 
мешање сосем изчезна. Александар со својата иранска политика и со нејзината кул-
минација- мешање на нациите, го прекина националниот принцип, иако во младо-
ста многу посилно ја прифати панелинистчката идеја. 

Сè она што беше извршено во реалниот историски развој во текот на овие 
генерации не беше без влијание врз теоријата на филозофите. Несомнено, теоријата 
отиде подалеку од практиката. Киниците ги одржаа космополитските погледи во 
периодот пред Александар.Меѓутоа,овие идеи беа продлабочени од стоичката шко-
ла и го поставија темелот на нивниот нов поглед на светот, со што Александар ги 
исфрли бариерите меѓу Грците и варварите. Развојот на наредните генерации кои 
ги отстранија бариерите само го зближија теоријата и практиката. Така елинизмот и 
во теоријата и во практиката го доби својот космополитски карактер. Околу еден 
век по Александар, големиот научник Ератостен зборуваше како претсгавник на 
современиот елинистички човек, кога ги укоруваше оние што како Аристотел на-
спроти Александар, ги поделија луѓето на Грци и варвари. Притоа, првите да бидат 
третирани како пријатели, вторите како непријатели, а бараше тие подобро да се 
поделени на добри и лоши според своите морални и интелектуални квалитети, би-
дејќи имаше многу лоши Грци, а меѓу варварите многу образовани, како на пример, 
Индијците и Иранците, а исто така и Римјаните и Картагинците, кои на политички 
план заслужуваа восхитување. Ова кажување од Ератостен, во кое тој чисто и јасно 
ги изнесе резултатите на практиката од овој револиционерен век, стои како грани-
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чен белег во историјата на Грците. Старата епоха во која имаше силен грчки нацио-
нален сентимент престана, а нејзиното место беше заменето со идејата на интерна-
ционалното државјанство на светот. Мора да се обрне внимание на уште една од 
последиците на оваа промена која постепено зрееше од времето на Александар“. 

 
ХЕЛЕНИТЕ, МАКЕДОНИЈА И ХЕЛАДА БИЛЕ НОВИ ИМИЊА 
 
Херодот, во II- 2, пиши, Псаметих утврдил дека „Фригите се постари“ од  

Египтјаните, со: „двете дечиња се стрчале кон него и, протегајќи ги рачињата, про-
говориле ‘бекос’...“: бекос=пекос, пекара за леб лабара до лепра=леп пра (прам= 
праам)- лепрата е бела како леб ваден од фурна; Кумрам=к умрам, Мојси=мој си... 

Псаметих бил египетски крал од 7 век п.н.е. Следи тој 7 век да биде најстар. 
Во книгата Херодотова историја, на стр. 7, во предговорот се наведува: „По-

себно место...Историографијата почнува да се развива тогаш кога интересот за епот 
почнува да стивнува и кога Хелените излегуваат на светската сцена каде што доа-
ѓаат во допир со источните народи, значи, на крајот на VII-от и почетокот на VI-от 
век п.н.е., и тоа кај оние Хелени кај кои се развил и епот, т.е. кај малоазиските Јо-
нци, се разбира под влијание на староисточните култури...“. 

Произлегува поимот Хелени бил нов, и тоа во VII-от и VI- от век п.н.е. 
Тоа било само во врска со Илијада, како дело на Редацискиот одбор на Пи-

зистрат (6 век п.н.е.), кој сакал да има слично дело како во Египет и Месопотамија.  
Следи во Илијада не се говори за варвари. Па и помот варвари бил само нов. 
Нак Вегнер,130 на стр. 53 има „Карта на Земјата“, според Хомер. Во неа се 

прикажува Ематија, а севорно од неа се Тракијците. Овде ја нема Македонија. 
Стр. 196 има „Карта на Земјата“, според Херодот. Во неа се Илирите. Следи 

тој ги внел Илирите.Ги има Пеонците и Фригите, но не Македонија и Македонците. 
Па тој говори за Македонците, со нивниот крал Александар, и за неговото потекло. 

Херодот, во VIII-137, пиши: „А на тој Александар предок во седмо колено 
му е Пердика кој на овој начин воспоставил власт и застанал на престолот во Ма-
кедонија. Од Арг избегале кај Илирите тројца браќа, кои биле потомци на Темен; 
тоа биле Гаван, Аероп и Пердика. Откај Илирите, преминувајќи ги планините, вта-
сале во Горна Македонија, во градот Лебаја. Таму се главите слуги за плати кај 
кралот, и тоа, едниот ги пасел коњите, другиот говедата, а најмладиот од нив, Пер-
дика, козите и овците.... 

138. Кога тие заминале, некој од советниците му објаснил на кралот што тоа 
значи тоа што го направило момчето и со каква мисла најмладиот од браќата го зел 
понуденото. Кога го чул тоа кралот, се накострешил и пратил коњаница за да ги 
убијат момчињата.Во таа земја има една река на која потомците на тие мажи од Арг 
í принесуваат жртви како на свој спасител. Тогаш реката, откако ја преминале Те-
менидите, толку надошла што коњаницата не можеле да ја преминат. Момчињата, 
пак, дошле во друг дел на Македонија и се населиле блиску до таканарелените Гра-
дини на Мида, синот на Гордиј. Во нив сами од себе растат трендафили од кои се-
кој има по шест цветни ливчиња, а со миризбата ги надминуваат сите други тренда-
фили. Во тие градини, како што прикажуваат Македонците, бил фатен Силен. Над 
градината се издига планина, која се вика Бермиј, а е непроодна поради снег и студ. 

                                                 
130 Nack Wägner, Hellas, Land und Volk der alten Griechen, Ueberreuter, Wien- Heidelberg, 1975. 
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Откако го зазел тоа место, браќата тргнувајќи оттаму, преземале напади, па ги по-
кориле и другите делови на Македонија“. 

Се кажа: „...Момчињата, пак, дошле во друг дел на Македонија и се насе-
лиле блиску до таканарелените Градини на Мида, синот на Гордиј...“. 

Врската била со Бригија;Бригите ја создале Фригија-Името Македонија ново 
Јуџин Н. Борза,131 на стр. 31, пиши: „Македонските политички граници (од-

носно оние на кралството Македон) беа нестабилни во античко време, како што беа 
и границите на неколку евопски нации во поново време. Македонскиот етнос во 
антиката делумно зависеше од вклучувањето на неколку различни популации во 
различни периоди под генералното господство на кралот и неговата придружба. 
Една чиста географска дефиниција е претесна за да ги прикаже овие политички 
флуктации. На пример, вистинското јадро на македонската земја може да се каже 
дека е областа долж јужната граница на централната (ематиската) рамница, извор-
ниот дом на историските Makedones. Сепак моќта на овие луѓе се рашири низ ра-
мницата, во западните планини, преку Аксиј и Стримон до регионот околу Фили-
пи и планината Пангај. Во својот зенит македонското влијание превлада во областа 
што всушност ја вклучува сета денешна грчка Македонија и голем дел од југосло-
венска Македонија, вклучувајќи територијата надвор од опсегот на теченијата Ха-
лијакмон- Аксиј. Во тој случај Македон мора да се дефинира како балкански реги-
он во којшто владееја Македонците. Како и античките Грци, ние мора да рабереме 
дека една држава треба да се дефинира според тоа каде се простира човековата ло-
јалност (било доброволно или присилно). Тоа е општествена состојба наметата по-
литички.(Makedon..=маке дон=Дон: именки со в-н-т до макева-макена-макета, Р.И.) 

Да резимираме: ‘Македонија’ е географски термин, а Хамондовата концеп-
ција за Македонија како сушестствено територијата на вододелницата Халијакмон- 
Аксиј ќе биде проширена со вклучување на подалечните области на исток кон и на 
југ. За сегашниве цели ‘Македон’ ќе ја означува областа во опсег на оној географ-
ски ентитет што непосредно и традиционално беше владеан од македонските кра-
леви, но без вклучување на Грција, Азија, и балканските империјални придобивки. 
Дефиницијата на Македон ќе се прошири заедно со територијата под власт на него-
вата монархија, така што концептот за еден ‘голем Македон’ ќе се појави кога Ма-
кедонците ќе се стабилизираат себеси како главна сила на Балканот. Овој проши-
рен Македон вклучуваше земји од врвовите на венецот на Пинд до рамницата на 
Филипи и реката Неста. Неговата северна граница лежела долж линијата формира-
на од Пелагонија, средишната долина на Аксиј и западнородопскиот масив. Него-
вата јужна граница беше басенот на Халијакмон, веригата на Олимп и Егејот, за-
едно со полуостровот Халкидика како периферија“.(Само Македон=маке дон, Р.И.) 

Стр. 81: „Важноста на раното Железно доба (околу 1050- 650 п.н.е.) во Ма-
кедонија е во тоа што веројатно тогаш е востановено основното етничко јадро од 
кое произлегле историските Македонци и нивните соседи. Голем број значајно 
локалитети се откопани, најважниот во Вергина,но исто така во Кожани, во Јордаја, 
долж средишниот дел на Халијакмонската долина, близу Дион, во Асир, и во до-
лниот дел на долината на Аксиј. Овие локалитети дадоа изобилство на материјали 
откривајќи ни нешто за континуираниот модел на надворешни влијанија, делумно 
преку трговија и размена, но главно преку миграции. Бројни населби покажаа зна-

                                                 
131 Јуџин Н. Борза, Во сенката на Олимп- појавата на Македон, Патрија, Скопје, 1999. 
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чителен континуитет низ периодите на доцното Бронзено и раното Железно доба, 
не сугерирајќи поголеми нарушувачки инвазии. Веќе видовме дека Бригејците се 
вдомиле во западна и централна Македонија од Пелагонија до Вергина, долж пади-
ните на планината Вермион, и во долината на Аксиј приближно околу 1150 п.н.е. 
До околу 1050 година, се чини дека тие ги загубиле своите краишта источно од 
Аксиј, но нивното влијание останало присутно во другите области до некаде 800 
година п.н.е. Со главни центри во Едеса и можеби Вергина, Бригејците биле вешти 
металци и активни трговци на потегот на патот Вија Егнатија од Јадранот до Егеј-
от. Од непознати причини за нас, Бригејците ги напуштиле нивните балкански зе-
мји и мигрирале во Азија за таму да основаат моќно (Фригиско) кралство (Хдт. 7. 
73). За времето на доминацијата на Бригејците, другите народи продолжиле да жи-
веат меѓу нив: на пример, Јордите кои опстанале како засебна група следејќи го по-
влекувањето на Бригејците; западните грчки народи (сродни на епирските племи-
ња) во Орестида, Линкестида, и делови на Пелагонија; Тракијците во крајбрежна 
Пиерија; и Пајонците источно од Аксиј. Голем дел од реконтрукцијава се изведени 
заклучоци. За поголема сигурност се чекаат ископувањата на побогатите гробишта 
од Железното доба како оние кај Вергина и близу Дион. 

Во раниот деветти век почнала експанзија на народи на Баканот со потекло 
од централна Југославија;132 ова население историски е познато како ‘илирско’. Во 
едно движење што траело до приближно 650 година п.н.е., добро вооружените 
Илири напредувале низ долината Вардар- Аксиј, потиснале многу Пајонци (од кои 
дел повторно се двомиле во базенот на Стримон), зазеле места долж подножјето на 
Ематија, и навлегле не само во горните кантони, туку и во областа западно од Пинд 
до албанскиот брег. Може само да се нагаѓа дали оваа експанзија на Илирите била 
причина за повлекувањето или резултирала од повлекувањето на Бригијците од 
Македонија. Постојат бројни преданија кои ја потврдуваат цврстата племенска при-
врзаност на Илирите, ни нивното влијание било ефемерно- воинствен сој доаѓа ка-
ко сведоштво на нивното минување низ Македонија. На крајот се населиле долж 
Јадранскиот брег и регионот северо- западно од планинските венци на Пинд, кај 
што ќе продолжат да практикуваат сила заканувајќи им се првин на македонската а 
потоа и на римската хегемонија во внатрешноста на Балканот и долж Јадранскиот 
брег. Општо земено, предисторијата и протоисторијата на Илирите допрва треба да 
се напишат, задача многу отежана заради штурите археолошки записи, современи-
те јазични бариери, и најновите конфликтни присвојувања во западниот Балкан за 
потеклото и татковината на Илирите. 

Други сили беа на дело. Грците, будејќи се од нивната темнодобна летарги-
ја, почнале пробно да испраќаат истражувачи и трговци во странските води. Овие 
први комерцијални активисти не се чуствувале многу во Македонија; македонските 
места, на пример, се сиромашни со увозна грчка протогеометриска и геометриска 
грнчарија. Меѓутоа, во средината на осмиот век, барем некои Грци стануваат све-
сни за потенцијалната експлотација на северните пораби на Егејот. Еретријците 
основале три колонии долж Термајскиот Залив до околу 730 година п.н.е: Метона 
во најсеверниот дел на крајбрежната Пиерија, Дикаја преку Заливот (можеби на 
Кросајскиот брег), и Менда на југозападниот брег од Касандра (Палена), западниот 
крак на Халикидика. Како повеќе грчки колонии, овие биле веројатно основани ка-

                                                 
132 Преселбите биле од југ кон север-Подунавјето(Винча...)му припаѓал на Левантот,кој станал море. 
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ко земјоделски населби, иако со време трговијата станала доминантна: секако вино-
то во случај со Менда, и можеби пиериското дрво кај Метона. Околу 710 Халкиѓа-
ните основале колонија кај Торона, а околу 700, Ахајците го основале Скиона, обе-
те места на Халкидика. Сè уште не сме во состојба да го измериме ефектот на ова 
грчко влијание од осмиот век врз жителите на Македонија. Засега се чини дека тоа 
било главно ограничено на непосредната заднина на новите колонијални втемелу-
вања. 

Тракијците можеби биле активни во крајбрежната Пиерија од доцното Брон-
зено доба па сè до околу 650 години п.н.е., и, се разбира, долго владееле со терито-
ријата источно од Стримон. Тракиските племиња ја искористиле предноста од про-
паста на илирската моќ и секавичките ненадејни напади на Кимеријците од исток 
за да продрат западно од Стримон. До околу 650 година, тракиското влијание ста-
нало доминантно во регионот источно од Аксиј (како што се покажа со најновите 
ископувања кај Синд), со голем број истакнати племиња што се населени во обла-
ста: Едона, Мигдони, Ситони, Бистони, и Одоманти. Некои веројатно нетракиски 
Пајонци држеле под локална власт некои мали енклави во базенот на Стримон и 
средишниот дел на долината на Вардар. Западно од Аксиј, централната македонска 
низина била заземена од Ботијаите (од несигурни потекло) и веројатно од етнички 
мешаните остатоци од долговековната бригиска населба долж подножјето во Вер-
мион. Ваква била ситуацијата во предвечерјето на појавата на Македонците во сре-
дината на седмиот век п.н.е.“.(Едон=е дон;Мигдон=миг дон;Македон=маке дон,РИ) 

Стр. 89: „Потеклото на Македонската кралска лоза е речиси исто толку не-
јасна како и потеклото на Македонското население. Постоело едно истрајно, пра-
изворно предание во антиката што покажувало за една група Грци од Арг- потомци 
на Темен, роднини на Херакле- која дошла во Македонија и воспоставила власт над 
Македоните, ги обединила и основала кралска куќа. Кралевите на оваа династија ги 
воделе македонските работи до крајот на четвртиот век п.н.е. Не постои сомнение 
дека ова предание за наметнатата грчка лоза било широко верувано од Македонци-
те, и веројатно преку нив Херодот, за време на своето патување во Македонија око-
лу 460 п.н.е., ја чул приказната што ја раскажува во својата историја (8.137-39). Тоа 
е  најраната целосна верзија на аргејското потекло на Македонската кралска лоза, а 
се раскажува како дигресија што дава контекс за проатински став на македонскиот 
крал Александар I за време на Персиските војни. Следи парафраза: 

Александар беше седмо колено од Пердика, заедно со неговите браќа Гаван 
и Ајроп- сите потомци на Темен- биле прогонети од Арг. Тие поминале извесно 
време во Илирија од каде преминале во горна (anō) Македонија во градот Лебаја [?] 
…Тројцата браќа си заминале а во потера по нив тргнале луѓето на локалниот вла-
детел. Теменидите ја поминале реката, која толку надошла што ги сопрела гоните-
лите, а тие стигнале до ‘друг град на Македонија’, каде што се населиле близу Гра-
дините на Мида, синот на Гордиј, над кои се издига планината Вермион. Откако ја 
освоиле оваа земја, тие го потчиниле остатокот од Македонија. Натаму следи крал-
ската лоза на татковците и синовите:Пердика, Аргај, Филип, Ајроп, Алкет, Аминта, 
и Александар. Според Херодот, овој беше начинот на кој потомците на аргејските 
Темениди од родот на Херакле ја добија власта над Македонија“. 

Стр. 91: „Јасно е дека анализата на нашиот најран- и единстен- извор не мо-
же да предочи цврст и задоволувачки тек на настаните. Моето лично гледиште е 
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дека постои некаква суштинска веродостојност во упатувањето на планината Вер-
мион (како што е докажано од фригиските врски), дека Македонците едно семеј-
ство по потекло од Вермион се наметнало како најистакнато, но дека аргејскиот 
контекс е митски, веројатно дел од пропаганда од петтиот век п.н.е. (за што распра-
вам во следниот раздел). Да се побиваат таквите сказни и да се препишуваат на со-
времената македонска пропаганда, може да изгледа минималистичко. Но со дадено 
историско милје во кое таквите приказни биле испредени а потоа украсени, пореку-
вањето на митовите изгледа мудро. Теменидите во Македон се измислица на сами-
те Македонци, делумно насочени да им се даде веродостојност на тврдењето на 
Александар I дека е од хеленско потекло, додадена кон и модифицирајќи некои по-
лузакопани прадедовски приказни што долго време постоеле меѓу Македонците во 
поглед на нивното потекло. Ревидираната верзија била пренесена без критички 
осврт или коментар од Херодот. Тукидид (2.99.3; 5.80.2) ја презел приказната за ар-
гејската лоза од Херодот, или од изворите што биле под македонски влијание, и ја 
пренел понатаму. Неговата верзија не е независна. Она што произлезе во петтиот 
век е македонски испирирана приказна за аргејското потекло на Аргеадската лоза, 
приказ што веројатно може да се следи до својот извор. Александар I (за него види 
Раздел 5 подолу), Теминидите мора да исчезнат од историјата, а секоја дискусија за 
нив како историска фигура е непотребна. Од овој момент, македонската кралска 
лоза ќе се нарекува Аргеади. 

Постојат понатамошни дотерувања на митот за раното кралско семејство. Во 
последната декада од петтиот век п.н.е. Еврипид дошол да живее во Македон на 
дворот на кралот Архелај, создавајќи со тоа нова етапа во еволуцијата на македон-
ското митско создавање. Драмата на Еврипид во слава на својот патрон, Архелај, 
веројатно ја украсила првичната приказна, заменувајќи го Пердика со Архелај како 
потомок на Темен- без сомнение на задоволство на својот кралски домаќин. Биле 
воведени и пророчишта од Делфи, а приказната за основање била проширена со во-
ведување на Каран (дорски за ‘главатар’ или ‘владетел’). Во раниот четврти век, 
нови рани кралеви биле додадени за време на политичкото соперништво меѓу три 
деленици на Аргеадите по смртта на кралот Архелај во 399 година, уште е ден при-
мер за македонската склоност кон преработка на историјата за да се поткрепат со-
времените политички потреби. Приказната продолжила да минува низ рацете на 
локалните македонски историчари во четвртиот век п.н.е., и до римско време била 
широко позната во бројни верзии. Ништо од овој подоцнежен период не може да се 
лоцира порано пред Еврипидовата ревизија на Херодотовото предание. Предочува-
њето дека Александар I или некој од неговите претци добил делфиско пророштво 
за да ја потврди македонската врска со Арг нема докази што можат да го поктрепат. 
Доколку постоело едно такво пророштво можеме да бидеме сигурни дека Алексан-
дар, жеден да го потврди своето хеленско наследство, ќе го искористел, а дека Хе-
родот, којшто им се одушевувал на пророштвата, тоа ќе го спомнел. На крајот она 
што е важно не е дали аргејските Грци ја основале македонската кралска лоза туку 
дека барем некои македонски кралеви сакале да биде така. 

Сосема е излишно за оние кои имаат потреба од своите причини да им при-
пишуваат хеленско потекло на Македонците да го прават тоа прифаќајќи ја пропа-
гандата на древните македонски кралеви. Самите Македонци можеби потекнуваат 
од истиот популациски базен од кој потекнале другите грчки народи. Фактот што 
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нивните кралеви од петтиот век п.н.е. наоѓале за потребно да наметнат јужна грчка 
преслека со присвојувањето аргејско потекло никако не ја менува духовата слика, 
туку само сугерира дека Македонците од петтиот век биле понесигурни во нивното 
хеленско потекло отколку што се некои денешни писатели. 

Не постои причина да се одрекува преданието на самите Македонци за ни-
вните рани кралеви и миграции на Македонците. Веќе рековме дека еден дел од 
овие горјани, Аргеадите, можеби се преселиле надвор од басенот на Халијакмон во 
подножјето на северна Пиерија. Невозможно е да се одреди датумот на оваа пре-
селба, но доколку ја прифатиме кралската лоза назад од Александар I, и признаеме 
дека Аргеадите ја владееле централна Македонија по исчезнувањето на Бригејците 
и Илирите, ја добиваме датата од приближно 650 години п.н.е. или малку порано. 
Херодотовото предание за тројца браќа може да ја одразува патронимјата на три 
племенски или клановски групации; се мисли на Аргејдите и Еврипонтидите од 
Спарта. Доказите не дозволуваат софистицирани анализи, но приказната може да 
го одразува воспоставувањето на Гаваното владеење во Елимеја, Ајроповото меѓу 
Линкстијците (каде што такво кралско име се појавува подоцна), и се разбира на 
Пердика во централна Македонија. Така, со оваа претпоставка, барем три сродни 
лози на Македонците би можеле да ја трасираат нивната генеалогија и сродство на-
зад до селидбата од седмиот век, со аргеадското потекло најдобро запаметено меѓу 
лозата на Пердика. Првичната приказна, онаква каква што ја дава Херодот и Туки-
дид, без вметнување на Теменидската врска, несомнение ги одразува сопствените 
преданија на Македонците за нивната рана историја“.      

Стр. 193: „Промоцијата на легендата што требало да покаже дека Аргеадите 
биле од грчко аргејско потекло е еден од најважните примери на продолжениот фи-
лхеленизам. Видовме (Раздел 4 и 5 погоре) дека сказните за агрејското потекло на 
Аргеадите не може да се следи подалеку од Херодот, којшто изгледа ја чул од неј-
зиниот веројатен измислител, Александар I. Колку што ми е познато, основната 
приказна останала непроменета до доаѓањето на Еврипид во Македон. Еврипидова-
та драма Архелај го почестила својот патрон со имислување митски Архелај како 
храбар млад човек и потомок на Херакле којшто ја основал Ајга по заповед на Апо-
лон.Драматургот исто така ја напишал Темен или Темениди во која се појавува пре-
докот Архелај. Можеме да ја датираме ревизијата на почетната легенда за основа-
њето мошне прецизно, бидејќи Еврипид дошол во Македонија во 408 година и 
умрел таму во 406 година. Веројатно драмата била наменета да го величи грчкото 
потекло на Архелај за време на периодот во кој и Архелај и Атина биле волни да ги 
поттикнат меѓусебните мирољубиви односи. Не е возможно да се каже како била 
изведена драмата. Во времето на Архелај се одржува фестивал во Дион (а театарот 
бил изграден нешто подоцна), а до времето на Филип II и театарот и фестивалот 
биле во Ајга. Но сè уште не сме го откриле ниту театарот ниту пак сме нашле дока-
зи за некаков фестивал во Пела. 

Монетите на Архелај исто така ја одразуваат пропагандата за аргејското по-
текло. Со повторното заземање на бисалтиските рудници покрај источната граница 
сиромашната легура на монетите на Пердика II отстапува пред тешките вредни сре-
брени монети замисленида ја унапредат надворешната трговија, стандарди што ќе 
останат актуелни до владеењето на Филип II. Извесни број аверски цртежи го пот-
крепуваат легендарниот апарат: зголемена употреба на главата на Херакле, предок 
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на Теменидите; употреба на млада машка глава, можеби митскиот Архелај или (по-
доцна) Каран; и обновувањето на мотивот глава на коза, поврзување на Архелај со 
основањето на Ајга. Додека најдобрите сребрени пари, како и обично, биле резер-
вирани за надворешна размена- целта на нивното пропагандно значење- првите ма-
кедонски емисии на бронзени монети се појавуваат за време на Архелај, што гово-
ри за растот на едно сложено еконимско различие што барало користење монети за 
локална размена. На крајот, сите македонски кралски монети почнувајќи од емиси-
ите на Архелај го носат името на кралот. Оттаму, монетите служат како доказ не 
само за аргеадските легенди за основањето, туку покрај тоа и за растечкиот статус 
и моќ на самата монархија. 

Во Дион Архелај востановил фестивал посветен на Ѕевс, вклучувајќи и 
‘Олимписки игри’ и драмски натпревари во чест на Ѕевс и Музите. Дион, сместен 
во Пиерската крајбрежна рамнина на самото подножје на масивот на планината 
Олимп,би претставувал драмска локација за фестивал посветен на Ѕевс Олимписки. 
Венецот Олимп-Пиерија се издига веднаш од тесната рамнина, обезбедувајќи цело-
годишна заднинска сцениграфија од пошумени планински отсечоци што водат кон 
карпестите и снежни ридови. Археологијата допрва треба да го открие местото на 
натпреварите, во ископувањето на овој голем град и светилиште е на самиот поче-
тен стадиум, изнесувајќи на виделина импресивни монументи од римската ера, но 
само спорадични наоди од претходните периоди. Па сепак, квалитетот на веќе от-
криените епиграфски материјало, бронза, скулптури, и заветни фигури (иако сè 
уште главно необјавени) од периодот на четвртиот век п.н.е. укажува дека Дион 
може допрва да се докаже како еден од најбогатите македонски локалитети, веро-
јатно главен центар на религиозни активности во периодот што започнува со вла-
деењето на Архелај- една македонска Олимпија“.  

Улрих Вилкен,133 на стр. 54, пиши: „Исократ, меѓутоа, можеше да чека. На-
спроти неговите разочарувања, наспроти неговите одрекувања од Атичката помор-
ска сила во свечениот говор ‘На мирот’ од 355 година, до што беше доведен по 
пропаста на Социјалната војна, тој жилаво се поврза со панелинстичката идеја. Во 
меѓувреме, тој живееше да ја види силната експанзија на Македонија на чело со 
кралот Филип и почуствува дека таму на север се раѓа една нова сила...“. 

Следи најголем успех Македонија во сè постигнала со Филип Македонски. 
Херодот, I- 1: „Персиските зналци на историјата велат дека за раздорот меѓу 

Хелените и барбарите се виновни Фојничаните. Имено, тие, кога дошле откај така-
нареченото Еритрејско Море на бреговите на нашето море и кога ја населиле земја-
та на која и сега живеат, веднаш почнале да преземаат далечни пловидби и, довезу-
вајќи египетски, асирски и други производи за продавање, втасувале дури до Арг. 
Арг, пак, во тоа време бил најзначајното од сите места кое денес се вика Хелада. 

Се кажа: Арг „денес се вика Хелада“. Следи името Хелада било ново име. 
Името Хелада било ново- и Хелени кој неозначувал посебен етнички народ. 
Плутарх, под 51, наведува: „Додека Клито зборувал вака отворено, станале 

пријателите на Александар и почнале да го прекоруваат, а постарите се обиделе да 
ја стивнат вревата. Александар, пак, им се обратил на Ксенодох од Кардија и на 
Артемиј од Колофон: ‘Не ви се чини дека Елините шетаат меѓу Македонците како 
полубогови меѓу диви животни?’  

                                                 
133 Улрих Вилкен, Александар Македонски, Мисла, Скопје, 1988. 
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Но, Клито не попуштал, туку му викал на Александар: ‘Јавно зборувај што 
сакаш! Или не викај на гозба слободни луѓе кои се навикнати отворено да зборува-
ат, туку живеј меѓу варвари и робови, кои ќе клекнуваат на коленици пред твојот 
персиски појас и твојот белузлав фустан!’ Александар веќе не можел да го совлада 
својот гнев. Тој грабнал едно јаболко од софрата, го треснал Клито по глава и по-
чнал да го бара својот меч“. 

Се говори за Хелени „како полубогови“ и Македонци како „диви животни“. 
Следи имало Хелени со тн.своја митологија и Македонци само како варвари. 

Ова се потврдува и со доказот што Хелените од Јонија и Персијците биле варвари. 
 
ПЕРСИЈЦИТЕ И ЕЛАДЦИТЕ ИМАЛЕ ИСТО ПОТЕКЛО И ИСТ ЈАЗИК 
 
Херодот I- 110: „Тоа í го рекол и веднаш испратил гласник до еден од па-

стирите на Астијаг за кого знаел дека има најпогодни пасишта во горите, најбогати 
со диви ѕверови. Тој се викал Митридат и живеел со својата жена која била исто та-
ка робинка како и тој. Таа жена, со која живеел, се викала на хеленски јазик Кино, а 
на медски Спако, зашто Медијците за куче викаат ‘спако’...“. 

Кино=ки но: ки=ку=куја- кучка; Спако=спас=с пас=пас- се пасат овци...деца. 
139: „Има и една друга појава присутна таму, која Персијците не ја забеле-

жуваат, но нам ни паѓа в очи. Имињата, кои инаку им соодвестуваат на телото и на 
степенот на благородието, сите завршуваат на иста буква, која Доријците ја викаат 
‘сан’, а Јонците ‘сигма’. Ако, значи, човек обрне внимание на тоа, ќе најде дека 
имињата на Персијците им завршуваат исто, а не некои вака други онака“. 

148: „Сејонското светилиште...празниците на сите Хелени, не само јонските, 
сите завршуваат слично, на иста буква, како личните имиња кај Персијанците...“. 

Во Демир Хисар: Пармакос-ки, Кочос-ки, Дукос-ки- тн.Византијци Дукас. 
II- 91: „Египќаните одбиваат да се придружуваат кон хеленските обичаи и, 

општо кажано, не прифаќаат обичаи на ниеден друг народ. Така е тоа со другите 
Египќани, но има еден град Хемис, голем, во Тебанската област, блиску до Неапол. 
Во тој град има четириаголен храм на Персеј, синот на Данаја. Секаде околу него 
има израснати палми. Предворјето на храмот е изработено од камен и е многу го-
лемо. Во него се наоѓаат две големи статуи, исто така од камен. Во тој, така изгра-
ден простор има светилиште и во него е сместен кипот на Персеј. Тие жители на 
Хемис тврдат дека Персеј често им се појавува во земјата и многупати доаѓа во са-
миот храм и дека е најдена негова сандала долга два лакти. Таа така умее одвреме 
навреме да се појави, а секогаш кога сандалата ќе се појави, во цел Египет настану-
ва благосостојба. Тоа го зборуваат тие, а го прават истото што го прави и хеленски-
от свет во чест на Персеј. Одржуваат натпревари во борење во сите стилови, а како 
бојни награди се доделуваат добиток, наметки и штавени кожи. А кога јас прашав 
зошто Персеј се појавува само кај нив и зошто само тие приредуваат натпревари во 
боречки вештини, а другите Египќани не го прават тоа, рекоа дека Персеј води по-
текло од нивниот град. Имено, Данај и Линкеј, кои биле од Хемис, отпловиле во 
Хелада. Потоа, набројувајќи ми ја целата лоза, дојдоа до Персеј. За неговото доа-
ѓање во Египет тие ја наведуваат истата причина, што ја наведуваат и Хелените- за 
да ја однесе од Либија главата на Горгона. Тогаш- рекоа- дошол и кај нив и се за-
познал со сите свои роднини. Во Египет дошол откако слушнал за името на градот 
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Хемис што му го кажала мајка му. Борачките натпревари, пак, се одржуваат по не-
гова заповед“.  

VI- 53: „Ова беше тоа што од сите Хелени го зборуваат само Лакедајмон-
ците, но јас ќе го изнесам и она што за истата таа работа се прикажува од Хелените, 
општо. За тие дорски кралеви сè до Персеј, синот на Данаја, не споменувајќи го бо-
гот, Хелените исправно прикажуваат и докажуваат дека се Хелени.Имено, тие уште 
во тоа време ги вбројувале меѓу Хелените. Што јас реков ‘до Персеј’, а не отидов 
уште поназад, тоа е затоа што, кога се зборува за Персеј, не се споменува име на 
никаков смртник како негов татко како што Амфитрион се споменува во врска со 
Херакла. Значи, тоа што јас одам во прикажувањето само до Персеја, постапувам 
исправно. А кога би ги набројувал предците на Данаја, ќерката на Акрисиј, кога со 
потеклото на овие би одел уште поназад, дорските водачи би излегле прави Еги-
пќани. Тоа е потеклото на спартанските кралеви, според Хелените. 

54. Според она, пак, што се прикажува од Персијците, дури Персеј, кој бил 
Асирец, станал Хелен. Но предците на Персеј не биле Хелени. А допуштаат пред-
ците на Акрисиј, кои, кога станува збор за сродство, да немаат нешто со Персеј, ту-
ку, како што впрочем, зборуваат и Хелените, да биле Египќани. 

55. И, што се однесува до тоа, толку нека биде кажано. Јас сега ќе пропу-
штам да зборувам зошто тие станале кралеви на Доријците, иако биле Египќани, и 
со какви дела го заслужиле тоа, зашто тоа е веќе кажано од други. А ќе ги спомнам 
тие работи што другите не ги опфатиле“. 

VII- 61: „Народите...Во старо време Персијците од Хелените биле нареку-
вани Кефени, а самите се викале Артајци; така ги викале и нивните соседи. Но кога 
Персеј, синот на Данаја и на Зевс, дошол кај Кефеј, синот на Бел, ја зел за жена Ке-
фејовата ќерка Андромеда. Нему му се родил син на кого му дал име Перс. Персеј 
го оставил синот таму зошто Кефеј немал машки потомок. Така Персијците го до-
биле името по него“. (И Персеј- последен македонски крал. До денес Перса..., Р.И.) 

VII-150: „Аргејците за тоа така прикажуваат. А има и една друга приказна 
што се слуша низ Хелада, според која Ксеркс пратил гласник во Арг уште пред да 
тргне со војската против Хелада. Кажуваат дека тој, кога дошол, ова го рекол: ‘Ма-
жи Аргејци, кралот Ксеркс вака ви порачува: ‘Ние Персијците сметаме дека Перс, 
од кого потекнуваме, бил син на Персеј, синот Данаин, и Андромеда, ќерката Кефе-
јова. Така, излегува дека ние можеме да се сметаме ваши потомци...“. 

Па тие потекнале од Персеј- немало хеленски етнички народ со друг јазик.  
Херодот I- 6: „Кројс, по род Лидиец, син на Алијат, владеел со племињата 

што живеат од оваа страна на реката Халис која, течејќи од југ помеѓу Сирија и Па-
флагонија кон север, се влева во таканареченото Евксенско Море. Тој прв Кројс 
прв од барбарите, за кои јас знам...“. 

Варвари биле Македонците- варвари биле Хелените во Јонија и Персијците. 
Следи поимот варвари, само со мало в, не означувал никаков етнички народ. 
 
ВАРВАРСКИ=ПЕЛАЗГИСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК ВО ЕЛАДА 
 
Во Елада живееле само Пелазги, чиј јазик бил варварски=тн.словенски. 
Според Диодор, на Хомер учител му бил Пронапид, „кој уште го користел 

писмото на Пелазгите“. Лин бил славниот трачки музичар и песник. Негови учени-
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ци биле Орфеј и Тамир. Затоа Диодор од Сицилија навел: „По преданието, Лин, пи-
шувајќи со пелазгиски слова, оставил приказни за делата на првиот Дионис, како и 
други приказни.Исто така, се служеле со тие пелазгиски слова Орфеј и Пронапидес, 
Хомеровиот учител“. Херодот зборувал дека „Пелазгите говореле со варварски ја-
зик“. Платон во „Критија“ говори за јазикот на „варварите“, кои уште во негово вр-
еме говореле со „варварски јазик“. Х.Д.Кито истакнува: „Тој (Херодот, Р.И.) ги 
сметал Грците (Хелените, Р.И.) во Јонија како варварски народ“. Исто така, исто-
ричарот Приск (5 век), кој го опишувал пратеништвото од Константинопол кај 
Атила 448 година, напишал: (Жителите во Панонска низина, Р.И.) „мешајќи се со 
разни народи го научиле готскиот, хунскиот и латинскиот, а меѓу себе го говореле 
својот варварски јазик“. Демостен, кој Филип Македонски го нарекол Варвар, бил 
поткупен од Персијците против Македонците. За Јустин „Македонците биле со по-
текло еден пелазгиски народ“.За Херодот „Елада порано се нарекувала Пелазгија“... 
„народот во Атина и Атика бил пелазгиски“. Според Тукидид, „се нарекувала сега 
Елада“. Пак, Панонија била северно од Дунав, во т.н.домовина на тн.Словени, каде 
што во наведеното време се говорел варварски (тн.словенски јазик). Ваков не бил 
јазикот на Готите. Во нивно време немало Склавини за да има тн.Словени. Ова об-
јаснува само едно најсуштинско:на склавинските (тн.словенски) простори од VI век 
веќе таму во V век н.е. се зборувало на варварски (пелазгиски=тн.словенски) јазик. 
Затоа таму јазикот бил само тн.словенски и тоа најмалку еден век пред да се созда-
де првата Склавина (област). Во прилог се наведува Оболенски. Тој говори: „Севе-
рниот брег на Дунав, од Белград до сливот бил населен со Словени уште во 500 го-
дина“. Ова било затоа што нивниот јазик бил варварски=пелазгиски=тн.словенски. 
Сипријан Робер во 1848 година пиши: „на Словените, кои ги викаат ‘варварски’ “. 
Константин Велики (цар 306- 337 година), кога од Никомедија, град на Мраморно 
Море (денес Измит), по долината Вардар- Морава- Дунав бегал кај својот татко, во 
Триер, во близина на рајнските, белгиските и британските жаришта, во своите пи-
сма никаде не го споменува поимот Склавина. Ова говори, во негово време се уште 
немало Склавини. А овие на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик се јавуваат 
само за време на Јустинијан, зашто пишел Прокопиј. Значи, варварски=пелазгиски 
=тн.словенски јазик. Меѓутоа, само без посебен народ Словени дојден од никаде. 

Фалмерајер, I-247, пиши: „…целиот Полуостров [Пелопонес] после голема-
та катастрофа под Копронимус постанал словенски и варварски…“. Следи народен 
јазик бил варварски, а не коине кој бил христијански. Значи, само службен јазик.  

Фалмерајер, I- 278, вели: „...Како главен опфат за целото испитување важи 
извештајот на Порфирогенет: цел Пелопонес бил славинизиран и варварски“. 

Оболенски пиши: „а Константин Порфирогенет, опишувајќи го Пелопонез 
непосредно после 934 година, вели дека поголемата чума од 746-747, ‘целата земја 
била словенизирана и станала варварска’ “. Овде кај него е склавинска=варварска. 
Исто така Оболенски наведува: „Кон крајот на дванаесеттиот век Михаил Хонијат 
учениот атински митрополит, понижен од откритието дека неговата паства од бед-
ните селани кои зборуваат на народен јазик, не ја разбираат неговата блескава пре-
става за старите Грци, ги запишал следните значајни зборови: ‘После долгиот пре-
стој во Атина и самиот станувам варварин’ “. Свети Јован наведува: „Учењето на 
рибарот што прави шатори блеска на нивниот варварски јазик повеќе од сонцето“. 
Хан (1865) пиши за коине „византискиот јазик“-па тој бил само христијански јазик. 
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Во прилог се наведува и Меморандумот за античките граници на Грција од мајорот 
Ј.С.Ардаф, С.Б., Р.Е. 24 февруари 1881 година. Тој пиши: „Оваа заедничка одбрана 
довела до сегашна употреба на еден општ јазик, грчки, но останатите од Амфило-
кијанците сé уште се Варвари“. Следи Кораис создава еладски јазик, службен не во 
1865 туку само од 1868 година. Катаревуса бил со датив и генетив, но не димотики. 

Овде народен јазик бил само варварски=пелазгиски. Оболенски наведува де-
ка во Грција „денес се сведува на прилично големиот број на топоними со словен-
ско потекло“. Ова го потврдил и Макс Фасмер итн. Истото го потврдиле и други. 

Фалмерајер (1830) потврдил дека во Елада се говори со тн.словенски акцент, 
како и дека Еладците биле словенизирани Хелени. Па таа е со тн.словенски имиња. 

Следи има разлика меѓу дворасниот јазик коине и еднорасниот пелазгиски. 
Според Јустин, „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“. Би-

дејќи „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“, тие говореле варвар-
ски=пелазгиски=тн.словенски јазик, на кого говорел и творел Платон за Атина... 

Пак, овој варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик бил наречен Хомеров. 
За Хомеровиот јазик пишеле повеќе македонски автори. Се наведува што 

истакнал П. Кречмер: „Ниедно културно богатство не е толку трајно и долговечно 
како што е јазикот. Особено се непроменливи и постојани имињата на местата, ду-
ри и тогаш кога населението се променило“. Во тој смисол е значајно научното со-
знание за постоење на блискост на македонскиот современ јазик со Хомеровиот ја-
зик, односно на словенските јазици со јазикот од постарите лексички наслојки во 
Хомеровиот еп „Илијада“. Тоа, своевремено, уште во далената 1815 година го утвр-
дил германскиот лингвист Л. Ф. Пасоф, а веќе во 1845 година неговиот труд за Хо-
меровата лексика е преведен на англиски од Х. Џорџ и објавен во Њујорк.134Во сво-
јот труд Пасоф утврдил дека голем слој од Хомеровата лексика во „Илијада“ и при-
паѓа на лексиката од словенскиот јазичен сојуз. Бидејќи македонскиот јазик при-
паѓа на овој сојуз, а според повеќе истражувања античкиот македонски јазик бил 
истороден со пелазгискиот како најстар балкански јазик,сосема е оправдан заклучо-
кот дека Хомеровиот јазик е навистина близок до современиот македонски јазик во 
одредени лексички елементи кои се зачувани во постарите изданија на „Илијада“.  

Наведеното го потврдил и грчкиот лингвист Тсиоулкас (Чулкас).Тој, во 1907 
година, напишал дека Славо-Македонците во Лерин говореле ран Хомеров јазик. 
Па и затоа тој се „самоубил“- поради вистината многу биле истребени. Бидејќи 
Еладците биле заведени од Европјаните, тие до денес си го истребуваат својот тн. 
Хомеров јазик, кој бил варварски=пелазгиски=тн.словенски- венетски=илирски. А 
ова било само повторување на она што се случило со сите тн.не-словенски народи. 

Критјаните во 1913 година го разбирале бугарскиот, но не грчкиот јазик. А 
ова може да се види и во Букурештанскиот договор,во член V: „...Формално е дого-
ворено Бугарија отсега да се воздржи од каква и да е претензија врз островот Кр-
ит“. Токму овој Критски јазик бил тн.Хомеров.Следи тн.грчки, а без тн. само грчки. 

Ова се потврдува и ден-денес со споредување на тогашни=сегашни зборови. 
Не смее да се изуми дека се споредуваат слоговни зборови од различни ве-

кови и простори. Споредувањата 100% се точни само ако се споредува коински со 
тн.словенски збор од ист век и на ист простор- имало мноштво говори.  

Бидејќи Македонците создале последни држава, јазик до денес се развивал.  

                                                 
134 L. F. Pasow, Lexicon of the Greek Language, 1845.  



 122 

И конечно, секој народ има по еден јазик, а Грците четири (4) јазици што е 
само комедија. Бидејќи тие меѓусебно не се разбирливи, следи трагедија. Значи, Гр-
ците биле/се трагикомедичен народ. Во прилог е и Бригот=Брзјакот Григор Прли-
чев. Тој неговите дела ги пишел на коине, а со катаревуса и димотики тие во пот-
полност не можат да се разберат. Бидејќи димотики има повеќе народни зборови од 
катаревуса, со димотики делата на Охриѓанецот уште помалку се разбирливи.  

Како што Григор Прличев многу убаво пишел на коине, но не на својот брз-
јачки говор, истото било во Елада- на јонски и коине многу убаво се пишело, не на 
атички. Кога Григор Прличев сфатил дека не бил Грк пишел на брзјачки- без успех. 

Па се заклучува, Илијада била пишана на пелазгиски, јазикот на тн.Хомер. 
 
ИЛИЈАДА 
 
Во предговорот на Херодотовата историја се наведува: „...Од постарите ло-

гографи како најзначајна фигура се јавува Хекатеј од Милеќанецот, кој напишал 
дело во две книги, резултатите на неговите патувања; носеле име Опис на земјата, а 
во него била поместена и географска карта, една од првите. Другото дело се викало 
Генеалогии, и во него се опишувале родословија на луѓето за кои се мислело дека 
водат потекло од боговите. Во тоа време имало многу жив интерес за генеалошкото 
истражување. Најзначаен од помладите логографи бил Хеланик Лезбјанинот, кој 
живеел приближно во исто време кога и Херодот и пишувал исто така на јонски ди-
јалект, иако неговиот мајчин бил ајолскиот. Тој напишал повеќе историски дела, 
меѓу кои хрониката Свештеничките на Хера, во кое името на секоја свештеничка се 
врзувала за едно собитие, и Атида, во која била изложена историјата на Атика. Ме-
ѓу неговите творби, именувани според херои-покровители,епоними на одделни ме-
ста или области, спаѓаат Девкалионија, дело во кое се изложувала историјата на Те-
салија, и Троика, каде што биле поместени митови од Тројанскиот циклус; тука е 
дадена историјата на родот на Дарданите, митски кралеви на Троја...“. 

II- 23: „А оној што кажал за Океанот, вплеткувајќи се во нејасни приказни, 
не дава можност човек да го побива. Јас барем не знам за никаква река Океан и ми-
слам дека Хомер или некој од постарите поети си го измислил тоа име и го внел во 
песните“. 

„112. Од овој- рекол- кралската власт ја примил еден маж од Мемфис, чие 
име на хеленски јазик е Протеј. И сега во Мемфис постои лаг што му е посветен не-
му. Прекрасен е и убаво уреден, а се наоѓа на јужната страна на Хефајстовиот храм. 
Околу овој лаг живеат Фоиничани од Тир, па целиот крај се вика Тирска Тврдина. 
Во тој свет лаг на Протеј има и храм, наречен ‘храм на Афродита Туѓинка’. Прет-
поставувам дека тоа е храм на Елена, ќерката на Тиндареј, зашто сум чул дека Еле-
на престојувала кај Протеј, а и затоа што се вика храм на Афродита Туѓинка. Афро-
дита има многу храмови, а никаде не ја викаат туѓинка. 

113. Кога се распрашував што било тоа со Елена, свештениците ми го кажаа 
ова. Александар, откако ја грабнал Елена, тргнал со брод накај својата земја. И кога 
бил во Ајгајското Море, неповолните ветрови го отфрлиле на Египетското Море и 
оттаму (бидејќи ветровите не стивнувале) втасал во Египет. Во Египет се нашол на 
утоката на Нил која сега се вика Канобска, во Тарихеа. На брегот се наоѓал, а и сега 
се наоѓа, храм на Херакле, во кој, ако прибегне роб, чиј и да е, и си става свет жиг, 



 123 

предавајќи се на тој начин во рацете на богот, никој не смее да го допре. Таков сли-
чен обичај, иако многу стар, се држи и до денес. Некои слуги на тој Александар, 
кога разбрале за храмот и за неговиот закон, се ставиле под заштита на богот како 
молители и го обвиниле Александар со намера да му наштетат и кажале сè до збор 
како било и со Елена и каква неправда му направил на Менелаја. Така го обвиниле 
пред свештениците и пред чуварот на таа утока, кој се викал Тонис. 

114. Кога Тонис го слушнал тоа од нив, веднаш праќа кај Протеј известие во 
кое се кажувало ова: ‘Дојден е туѓинец, Тевкриец по род, кој во Хелада направил 
безбожно дело. Тој ја замајал жената на својот домаќин, на мажот што му укажал 
гостопримство и, поведувајќи ја и неа, а земајќи и големо богатство, дошол тука. 
Ветровите го донесле во оваа земја. Дали ние сега да го пуштиме да си отплови и 
ништо да не му направиме или да му го одземеме она со што е дојден ?’ На тоа Пр-
отеј праќа ваква порака: ‘Тој човек, кој и да е, штом толку безбожно постапил кон 
својот домаќин, фатете го и доведете го кај мене за да го видам што има да каже’. 

115. Кога Тонис го чул тоа, го фаќа Александра и ги задржува неговите ко-
раби, а потоа ги одвел во Мемфис и него и Елена и скапоценостите, а освен тоа и 
оние што побарале заштита во храмот. Кога сите биле таму, Протеј го прашал Але-
ксандар кој е и од каде плови. Овој по ред му исприкажал и за својот род, му го ка-
жал и името на татковата земја,му раскажал каква била пловидбата и од каде плови. 
Потоа Протеј го прашал од каде ја зел Елена. Кога Александар почнал да се заплет-
кува во зборот зашто не ја заборавал вистината, оние што побарале заштита во хра-
мот го разобличиле кажувајќи сè по ред за неговото злосторство. Најпосле Протеј 
со ваква беседа излегол пред нив, велејќи: ‘Јас, ако не се придржував строго до тоа 
да не убијам ниеден туѓинец кој, зафатен од ветрови, дошол до мојата земја, тебе ќе 
те казнев поради оној Хелен, зашто ти, о најлош човеку, иако си бил дочекан како 
гостин, си направил најбезбожно дело. И жената на твојот домаќин си посегнал. И 
не ти било ни тоа доволно, туку и крилја си ставил и си летнал грабнувајќи ја. И 
тоа малку ти било, па и куќата на својот домаќин си ја опленил и овде си дошол. 
Сега, значи, идејќи многу држам до тоа туѓинци да не убивам, само ќе те спречам 
да ги одведеш таа жена и благото, аќе го зачувам тоа за Хеленот, твојот домаќин, 
додека самиот не дојде, ако сака да ги однесе. Но ти и твоите сопатници, запове-
дам, за три дена од мојава земја во друга некоја да појдете, а ако не, со вас ќе по-
стапам како со непријатели’. 

116. Свештениците раскажуваат дека такво било доаѓањето на Елена кај 
Протеј. Јас мислам дека Хомер ја знаел таа приказна, но веројатно за епопејата не 
му била погодна како другата, онаа со која се послужил, и затоа ја изоставил, макар 
што покажува дека и неа ја знаел. Тоа станува јасно од она место во ‘Илијадата’ (и 
никаде на друго место не се навраќа на тоа) каде пее за талкањето на Александар, 
кога одведувајќи ја Елена, фрлан таму- ваму од брановите, се нашол и во друга зе-
мја, а втасал и во Сидон, во Фојникија. Тоа го спомнува во оној дел што зборува за 
подвигот на Диомед. Таму вака ги сложил зборовите: 

‘Саите таму í биле, шарените, дело на тие 
сидонски жени , што сам боголикиот Александар 
дури од Сидон ги довел штом г’ изминал ширното море, 
па оној пат како ја довел и Елена славна по татко’. 
А и во ‘Одисејата’ спомнува во овие стихови: 
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‘Ќерката Зевсова онакви напивки имала мудри, 
јаки, Полíдамна, жената Тонова, што í ги дала 
в земја египетска, каде што најмногу полето родно 
плодови дава за напивки добри, но и за жални’. 
И ова второво каде што Менелај му зборува на Теленаха: 
‘В Египет бози ме држеа желен да пловам за ваму, 
бидејќи не сум им заклал јас говедо стотина гојни’. 
Од тие стохови е јасно дека Хомер знаел дека Александар заталкал во Еги-

пет, а Фојничаните, чијшто е Сидон, живеат во Сирија.  
117. Од овие стихови и од ова место не малку, туку јасно излегува дека епот 

‘Киприи’ не е од Хомер, туку од некој друг поет. Во ‘Киприите’ се кажува дека 
Александар, кога ја водел Елена, за три дена втасал од Спарта во Илиј со поволен 
ветар и мирно море. Во ‘Илијадата’, пак, се вели дека Александар со Елена бил фр-
лен по морето. Туку, нека си останат со здравје и Хомер и ‘Киприите’. 

118. Кога ги прашав свештениците дали Хелените за настаните околу Илиј 
прикажуваат празни работи или не, вака за тоа кажаа, велејќи дека тоа го знаат од 
исказите на самиот Менелај. По грабнувањето на Елена голема хеленска војска, по-
магајќи му на Меналеја, дошло во тевкридската земја. Кога  се истовариле на коп-
ното и поставиле логор, пратиле во Илиј гласници, меѓу кои бил и самиот Менелај. 
Тие влегле во градот и барале да им биде вратена Елена и благото што Александар 
го ограбил кога заминал од Спарта. А барале и оштета за прертпената неправда. Те-
вкрите, пак, исто им кажале и тогаш подоцна, и под заклетва и незаколнати, дека 
ниту Елена е кај нив ниту спомнатото благо, туку дека сето тоа е во Египет и дека 
не е право тие да поднесуваат сметка за она што го држи Протеј, египетскиот крал. 
Хелените, мислејќи дека овие им се потсмеваат, го опсадиле градот и така го др-
желе сè додека не го освоиле. А бидејќи Елена не се појавила ни кога го зазела гра-
дот, туку им било кажано истото што и порано. Хелените се увериле дека и првиот 
пат ја зборувале вистината и го пратиле самиот Менелај јај Протеја. 

119. Кога Менелај втасал во Египет и отпловил во Мемфис и откако кажал 
како навистина било, бил мошне гостољубиво пречекан и ја добил назад Елена, ко-
ја таму не видела ништо лошо, а освен тоа, му било дадено и целото негово благо. 
Иако бил примен така, Менеај се покажал многу несправедлив кон Египќаните. 
Имено, кога сакал да отплови, бил спречен од неповолни услови за пловидба, а би-
дејќи тоа потрајало подолго време, тој смислил безбожна работа: зел две дечиња од 
тамошни луѓе и ги заклал како жртва за смирување на ветровите. Потоа, кога се ра-
збрале што направил, Египќаните го намразиле и се дале на потера по него, а тој со 
бродовите побегнал во Либија. На која страна свртел оттаму, Египќаните не знаеја 
да кажат. Рекоа дека од тоа знаат понешто зашто истражувале, а сето она што се 
случувало кај нив, го знаат со сигурност и тоа го кажуваат . 

120. Тоа ми го кажуваа египетските свештеници, а јас на тоа што е кажано за 
Елена и самиот додавам, вака размислувајќи си во себе. Да била Елена во Троја, таа 
сигурно ќе им била вратена на Хелените, сакал Александар или не. Секако, ни При-
јам ни другите негови блиски не биле така побркани во умот за да сакаат да го из-
ложуваат на гибел и својот живот и животот на своите деца и градот, само за тоа 
Александар да ја има за жена Елена. Дури во прво време и да мислеле така, секако 
не ќе останале при тоа откако во борбите со Хелените загинале и многу други Тро-
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јанци и во битка паднале- ако може да им се верува на поетите- двајца или тројца 
или повеќе синови на самиот Пријам. Откако се случиле толку такви несреќи, јас 
мислам, дури и на самиот Пријам Елена да му била жена, тој ќе им ја врател на 
Ахајците сакајќи да се сопрат тие зла во кои се нашол. Та Александар не бил тој 
што требало да го наследи кралскиот престол, така што, кога ќе остари Пријам, тој 
да ја води државата, туку по смртта на Пријам требало да го наследи Хектор, кој 
бил и постар и маж сосем поинаков од оној, и тој не ќе му допуштел на братот пу-
стошник да прави што сака, особено кога по негова вина се нашле во голема беда и 
самиот тој и сите други Тројанци. Да, тие ја немале Елена за да ја вратат, а Хелени-
те, иако Тројанците ја зборувале вистината, не им верувале, така што, по мое ми-
слење, бог така ги подредил работите за да, уништени со целосна гибел, на луѓето 
им стане јасно дека за големите неправди боговите имаат и големи казни. И мене 
ми се чини дека на тој начин тоа е кажано. 

121. Прикажува дека кралската власт од Протеј ја примил Рампсинит кој 
оставил споменици- предворје на западната страна на Хефајстовиот храм, а спроти 
предворјето стојат два кипа високи дваесет и пет лакти. Од нив, оној што стои кон 
север Египќаните го викаат ‘лето’, а оној кон југ ‘зима’. На овој што го викаат лето 
и му се клањат и му искажуваат почести, а со оној што го викаат зима постапуваат 
спротивно на тоа“. 

Следи наведувања по ред од а) до со ѓ). 
„122. Потоа рекоа, тој крал слегол жив во подземниот свет, каде што Хеле-

ните сметат дека е Адот, и таму се коцкал со Деметра...“. 
IV- 27. „Иседонците се тие што прикажуваат за тоа што е погоре од нив; де-

ка постојат еднооки луѓе и грифони, чувари на златото. Од нив тоа го чуле Скитите 
и го раскажуваат, а од Скитите сме ги прифатиле ние другите и по скитски ги на-
рекуваме Аримаспи; на скитски ‘арима’ значи еден, а ‘спу’ око“.(Спу=с пу-ли,Р.И.) 

„32. За Хиперборејците не кажуваат ниту Скитите ниту некои други што жи-
веат на тие простори, освен Иседонците. Јас сепак мислам дека ни тие не можат ни-
што да кажат, зашто тогаш Скитите ќе прикажуваат и за нив како што прикажуваат 
за еднооките. Но Хесиод има кажано за Хиперборејците, а и Хомер во ‘Епигоните’, 
ако таа песна навистина ја испеал Хомер. (Следи тој не верувал за Хомера, Р.И.) 

33. Најмногу од сите за нив прикажуваат жителите на островот Делос. Тие 
велат дека заветни дарови, врзани со слама од пченица, донесувани од Хиперборе-
јците, втасувале кај Скитите, а откако ќе ги примиле Скитите, понатаму биле пре-
давани од сосед на сосед додека не ќе втасале далеку на запад, до Јадранското Мо-
ре, а оттаму, откако биле препраќани кон југ, први од Хелените ги примале Додон-
ците, па откај нив се спуштале на Мелиејскиот Залив и биле упатувани на Евбоја и, 
од еден до друг град, втасувајќи сè до Карист. Оттаму, прескокнувајќи го Андрос, 
Карисќаните ги носеле на Тенос, а Тењаните на Делос. Така- прикажуваат тие- вта-
сувале светите дарови на Делос. Првиот пат Хиперборејците пратиле и две девојки 
кои го носеле тие дарови. Делците кажуваат дека девојките се викале Хипероха и 
Лаодика. Заедно со девојките Хиперборејците, заради заштита, испратиле и петми-
на од своите граѓани како придружба. Тоа се тие што сега ги викаат ‘перфереи’ и 
спрема Делците имаат голема почит. Кога на Хиперборејците не им се вратиле лу-
ѓето што биле пратени со дарови, сметајќи дека би било страшно постојано да пра-
ќаат луѓе и тие да не се враќаат, почнале светите дарови, врзани за пченична слама, 
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да ги однесуваат до границата, замолувајќи ги соседите даровите да ги препраќаат 
откај нив до друг народ. Така, прикажуваат, праќани од еден до друг народ, втасу-
вале на Делос.Јас лично знам дека со такви свети дарови се прави вакво нешто, сли-
чно на тоа. И Трачанките и Пајонките, кога í жртвуваат на кралицата Артемида, 
жртвувајќи ги светите дарови, тоа не го прават без слама од пченица. Барем за нив 
знам дека тоа така го прават. 

34. Во чест на тие хиперборејски девојки што умреле на Делос, делските 
девојки и мочиња се стригнуваат. Девојките пред свадба отсечуваат прамен, го об-
виваат околу вретено и го стават на гробот (а гробот е вантре, лево кога се влегува 
во храмот на Артемида, а на гробот има израснато маслинка). А делските момчиња 
отсечената коса ја обвиваат околу некоја фиданка, па и тие тоа го ставаат на гробот. 
Таква почест им се искажува на девојките од жителите на Делос. 

35. Истите тие Делци прикажуваат дека две хиперборејски девојки Арга и 
Опија, минувајќи низ оние исти места, втасале на Делос, а тоа биле уште пред да 
дојдат Хипероха и Лаодика. Тие дошле за да í го донесат на Ејлејтија данокот на 
кој биле обврзани за брзо породување. Арга и Опија, кажуваат, дошле заедно со са-
мите богови и ним им се искажани други почести од Делците. За нив жените соби-
рале дарови обраќајќи им се со име во химна што во нивна чест ја испеал Ликиецот 
Олен. Научувајќи од нив, на Опија и на Арга им пееле химни и островјаните и Јон-
ците обраќајќи им се по име и собирајќи дарови (а тој Олен, откако дошол од Лики-
ја, ги испеал и другите стари химни што се пеат на Делос). А пепелта од изгорените 
бедра на жртвените животни се собирале од жртвеникот и така се насипувал гробот 
на Опија и Арга. Нивниот гроб е зад Артемисионот, свртен кон исток, до самата го-
стинска просторија за Кејците.  

36. И толку нека биде кажано за Хиперборејците. Имено, не ја кажувам при-
казната за Абарис, за кого се прикажува дека бил Хипербореец, па да ја раскажувам 
како ја минал целата земја со стрела в рака, ништо не јадејќи. Но ако постојат нека-
кви Хиперборејци, тогаш има и други, Хипернотијци. Се смеам кога гледам како 
веќе многумина нацртале карти на земјата, а немаат никакво разумно објаснување. 
Тие го цртаат Океанот како тече околу целата земја, која е тркалезна како круг на-
цртан, со шестар, и Азија ја претставуваат по големина иста како Европа. Јас наку-
со ќе ја прикажам и големината на секоја од нив и како би изгледале на цртеж“. 

V- 63: „Понатаму, како што прикажуваат Атињаните, Алкмајдоманиците, 
додека претстојувале во Делфи, ја поткупиле Питија со пари- на Лакедајмонците, 
секогаш кога ќе побараат пророштво, било приватно или од името на државата, да 
им заповеда во името на волјата божја да ја ослободат Атина. Лакедајмонците, би-
дејќи постојано тоа исто им било претскажувано, го испраќаат со војска Анхимо-
лија, син Астеров, кој бил угледен граѓанин, за да ги истера Пеијсистрадите од 
Атина, иако Лакедајмонците биле во најдобри пријателски односи со нив... 

64. Потоа Лакедајмонците пратиле поголема војска против Атина... 
65. Лакедајмонците воопшто и не ќи ги фателе Пејсистратидите. Тие немале 

намера да ги држат под опсада, зашто Пејсистратидите биле добро обезбедени со 
храна и вода. Тие само по неколку дена опсада си заминале во Спарта...“. 

Па името Пеисистрат (=пејси с трат) има-ло значење, ни никако Пизистрат. 
„66. Атина, иако и пред тоа била моќна, откако се ослободила од тираните, 

станала уште посилна... 
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67. Во тоа, мене ми се чини, тој Клејстон се угледувал на својот дедо Клеј-
стен, тиранинот на Сикион. Дедото Клејстен, кога завојувал со Аргејците, ги уки-
нал натпреварите на рапсодите поради Хомеровите епови, зашто во нив речиси се-
каде се воспеваат и Аргејците и Арг. А сепак, на плоштатот во Сикион и порано си 
стоело, а и сега стои светилиште на Адраста, син на Талај, кого Клејстон посакал да 
го истера од земјата затоа што бил Аргеец...“. 

Херодот, во I- 196, пиши: „Со обичаите стојат вака. Најразумен обичај, спо-
ред моето мислење, а што го имаат, како што дознаваме, и Илирските Енети...“. 

V-9: „...Границите на овие луѓе се протегаат речиси до Енетите на Адрија...“. 
Да не се изуми, именките се правеле со в-н-т. Па следи в + Енети = Венети. 
Херодот, во II- 52, вели: „Порано Саматрачаните се молеле на богови општо 

и им принесувале жртви- така јас знам зашто тоа го чув во Додона- не споменувај-
ќи никого од нив ни по име ни по прекар. По име едноставно ги немало чуено. Ги 
нарекла богови затоа што тие ги поставиле сите работи и сè распределиле. Помина-
ло многу време додека не дошле од Египет имињата на другите богови (имено, за 
Дионис разбрал многу подоцна) и потоа за тие имиња барале пророштво во Додона 
(се смета, пак, дека тое пророчиште е најстаро од сите хеленски пророчишта и во 
тоа време единствено). Кога, значи, Пелазгите го прашале пророчиштето во Додона 
дали да ги прифатат имињата што им дошле откај барбарите, им било одговорено 
да ги прифатат. И Од тоа време тие им се обраќале на боговите со имиња. А од Пе-
лазгите подоцна ги примиле и Хелените. 

53. За тоа од каде потекнува секој од нив, дали тие сите постоеле отсеко-
гаш, како воопшто изгледаат, Хелените не знаеле до скоро, што вели, до вчера. Ми-
слам дека Хесиод и Хомер се постари од мене четиристотини години, не повеќе. А 
тие кои на Хелените им го направиле родолсловието на боговите, им дале имиња, 
им ги распределиле почестите и вештините и ги опишале нивните ликови. А што се 
однесува до поетите, за кои велат дека живееле пред овие двајца, јас барем мислам 
дека живееле по нив. Првото за нив го зборуваат свештеничките во Додона, а вто-
рото, она за Хесиот и Хомер, е мое мислење“. 

Бидејќи „Хесиод и Хомер се постари од мене четиристотини години“, тие 
било во исто време.Следи тн.слеп тн.Хомер бил дело на Пеисистратос (6 век п.н.е.), 
и тоа од неговиот Редакциски одбор, а биле познати слепци пеачи кај тн.Словени. 

VII-42: “Војската го минувала патот од Лидија кон реката Каик и кон Миси-
ја, а кога тргнале од Каик, движејќи се десно од планината Кан, минала низ Атарнеј 
и втасал во градот Карина. Оттаму се одело низ Тебанската Рамнина и се минало 
покрај градот Атрамитеј и покрај пелазгискиот град Антандар. Оставајќи ја Ида 
лево, Ксеркс одел во илиската земја. Кога војската ноќевала во подножјето на Ида, 
прво настапило невреме со грмежи и секавици, од што загинале голем број луѓе. 

43. Кога војската втасала на Скамандар, кој им бил првата река на патот от-
како тргнале од Сарди, реката пресушила, недовтасало вода за да се напои војската 
и добитокот. А кога Ксерк се нашол таму, обземен од желба да ја види тврдината, 
се качил на Пријамовиот Пергам. Откако видел и ги чул сите приказни за она што 
се случило таму, на Атена Илиска í принел како жртви илјада бикови. Магите, пак, 
им излеале леанка на хероите. Откако биле пронесени тие жртви, ноќта во логорот 
завладеал некаков трепет. Но штом се разденило, тргнале на пат. На колоната од 
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левата страна í се наоѓале градовите Ројтер, Орфинеј и Дардан, којшто е соседен со 
Абид, а од десната тевкарскиот Гергити“. 

Немало доволно голема рамница за повеќегодишна војна, ниту доволно вода 
во брзотечните и полноводни реки. Следи на тие простори немало Тројанска војна. 

„129. Според преданиети, Тесалија во старо време била езеро опкружено од 
сите страни со мошне високи планини....“. 

Ист случај било со Пелагонското Езеро, кое како Битолско Блато било ису-
шено во 1963 година. Во него имало јагула, која никогаш не живеала во Мала Азија 
-во Илијада постои метафорична сцена,со превртени јагули,кои се бореле да се сна-
бдат со кислорот, кој од органската материја135која се распаѓала бил потрошен, а со 
на грб јагулите си ги влажнеле своите шкрги за тој од нив физички да се искористи. 

Херодот, во VIII-137, пиши: „А на тој Александар предок во седмо колено 
му е Пердика кој на овој начин воспоставил власт и застанал на престолот во Ма-
кедонија. Од Арг избегале кај Илирите тројца браќа, кои биле потомци на Темен; 
тоа биле Гаван, Аероп и Пердика. Откај Илирите, преминувајќи ги планините, вта-
сале во Горна Македонија, во градот Лебаја. Таму се главите слуги за плати кај 
кралот, и тоа, едниот ги пасел коњите, другиот говедата, а најмладиот од нив, Пер-
дика, козите и овците....“. 

Бригија била најговедарска и најкоњарска- таа била само илирска Бригија. 
Ова не била Арбанија (р=л), во која поради сувост коњите и говедата се запечени... 
За тн.Троја не можело да биде и топлата Далмација,во која коњите се на планините. 
Токму денес Далмација е земја на магариња, а тие потекнале од ...Арабија и Египет. 
Следи говедата и коњите не се за оние простори каде вирее смоквата и маслинката, 
а такви се југо- источните простори од Бригија. И затоа тн.Троја не можела да биде 
говедарска со огромна рамница за повеќегодишна војна, туку тоа била Пелагонија. 

„138. Кога тие заминале, некој од советниците му објаснил на кралот што 
тоа значи тоа што го направило момчето и со каква мисла најмладиот од браќата го 
зел понуденото. Кога го чул тоа кралот, се накострешил и пратил коњаница за да ги 
убијат момчињата.Во таа земја има една река на која потомците на тие мажи од Арг 
í принесуваат жртви како на свој спасител. Тогаш реката, откако ја преминале Те-
менидите, толку надошла што коњаницата не можеле да ја преминат. Момчињата, 
пак, дошле во друг дел на Македонија и се населиле блиску до таканарелените Гра-
дини на Мида, синот на Гордиј. Во нив сами од себе растат трендафили од кои се-
кој има по шест цветни ливчиња, а со миризбата ги надминуваат сите други тренда-
фили. Во тие градини, како што прикажуваат Македонците, бил фатен Силен. Над 
градината се издига планина, која се вика Бермиј, а е непроодна поради снег и студ. 
Откако го зазел тоа место, браќата тргнувајќи оттаму, преземале напади, па ги по-
кориле и другите делови на Македонија“.  

Стои: „Тогаш реката...надошла што коњаницата не можеле да ја преминат“. 
Слично со на Мојси од Египет со своите Еднобожци- преданијата биле исти. 
Мојси=мој си не постоел- кошницата со смола во вода бил митот за Саргон. 
Пак, еврејската историја се читала само од 444 г.п.н.е. во Ерусалим (Ездра). 

Евреите не ги познавал ...Херодот... и Александар Македонски. Тие биле познати 
само од Александрија. Поради хеленскиот јазик коине, тие се нарекле само Хелени.  

                                                 
135 Во ниедна река или море не можело да има многу растителна маса, која би се минерализирала со 
потрошување на кислород физички растворен во вода. Битолско Блато било богато со трева, трска...  
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Теменидите биле во Бригија, која ја создала Фригија. Следи и Силен=силен. 
А токму во Фригија, која ја создале Бригите, била тн.Троја, до денес непронајдена.  

Во Географија од Страбо, стои дека некои ги претставуваат Паеонците како 
колонисти од Фригијците, додека други ги опишуваат како самостојни основачи. 
Кажано е  дека Паеонија се протегала далеку до Пелагонија и Пиерија, дека Пела-
гонија порано била нарекувана Орестија, дека Астеропај, еден од вадачите на 
Паеонската експедиција во Троја не беше нарекуван Син на Пелагон без добро-
основана причина, и дека Паеонците се нарекувале Пелагонци. Поради големината 
на овие карактери од минатото, Титаните исто така биле нарекувани Пелагонци...  

Ако се споредат наведените извори со оние на Херодот, постои совпаѓање 
на оние на Бригите со на Брзјаците во спротивност на Паеонците=Пеонците=Ма-
риовците според Мара која не го примала исламот, а тоа овде се говори само за ја-
зикот: Пеонците=Мариовците биле и се без датив (кому му- нему му), без еднина за 
трето лице крајното т (ет=ит), темниот вокал помасовно го употребуваат Пеонците 
од Бригите. Пеонците со Бригите го имале и имаат истиот симбол богот Арес=јарес 
=јарец. А.Тојнби, всушност, сумња дека „древните Пајонци можда всушност биле 
некој од народите кои говореле со словенски јазик“. Австриецот Хан (1865) пиши, 
секаде се краде, а „Мариовците се мирни луѓе, кај кои не се знае за разбојништво, 
убиство па не се краде добиток. Се раскажува дека мажите во повеќе села се госто-
примливи, дека ни за самата своја жена не се љубоморни“. Па со вакви стари тра-
диции, како во Месопотамија, Пеонците со својот Пео немаат врска со тн.Словени. 

Херодот, во V- 12, пиши: „Се случило Дареј да види една необична работа. 
Тоа го поттикнало да му заповеда на Мегабиѕ да ги покори Пајонците и да ги нате-
ра да се преселат од Европа во Азија. Си биле некои Пајонци Пигред и Мантија 
кои, сакајќи да станат тирани на Пајонците, по враќањето на Дареј во Азија дошле 
во Сарди, а со себе ја довеле својата сестра која била ставита и убава... 

13. Дареј, восхитен од тоа што го чул од своите луѓе и од она што самиот го 
видел, заповедал да му ја доведат жената нему пред очи. Кога таа била доведена, 
пристапиле и нејзините браќа, кои биле во близина за да í се најдат кога ќе при-
треба. Кога Дареј прашал од каде е девојката, момчињата рекле дека се Пајонци и 
дека таа е нивна сестра. Дареј натаму прашувал кои се тие Пајонци, каде им е зе-
мјата и по каква работа тие се дојдени во Сарди. Тие рекле дека се дојдени за да му 
се предадат нему, дека Пајонија се наоѓа на реката Стримон, а Стримон тече нада-
леку од Хелеспонт; тие, пак, биле потомци на Тевкрите, отселени од Троја. Момчи-
њата сето тоа го кажале, а кралот прашал дали сите тамошни жени се така рабо-
тливи. Пајонците ревносно одговориле дека тоа е така. Та токму поради тоа таа 
престава и ја направиле“. 

Се кажа: „тие, пак, биле потомци на Тевкрите, отселени од Троја“. 
Пеонците имале Тројанско потекло. Пак, тн.Хомеров јазик бил пелазгиски. 
Бранко Вукушиќ,136 на стр. 61, пиши: „Името Пелазг...Според Британската 

енциколопедија појамот Пелазг се поврзува со македонска Пелагонија...“ . 
Пелагонија со најстара пелагонска куќа- с.Породин биле бригиска=брзјачка. 
Страбон пиши: „Илирите, Епирците и Македонците говорат со ист јазик“. 
Се наведе што пишел Јустин, Пасоф, Чулкас.., што биле Критјаните и што 

стои во Букурештански договор во член 5- да се  откаже Бугарија од островот Крит. 

                                                 
136 Branko Vukušić. O trojansko slovenskoj misteriji, Pešić i sinovi, Belgrad, 2003. 
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Херодот, во VI- 45, пиши: „На Мардониј, пак, и на неговиот пешадиски ло-
гор, кој се наоѓал во Македонија, нападнале Бригите, трачко племе...“. 

VII-73: „Фригите имале опрема најслична на пафлагонската со незначителни 
разлики. Фригите, како што кажуваат Македонците, додека живееле заедно со нив 
во Европа, се викале Бриги, а кога преминале во Азија, заедно со местото на живее-
ње, си го смениле и името во Фриги. Арменијците биле оружени како Фригите за-
што биле преселници од Фригија. И на едните и на другите водач им бил Артохм 
кој за жена имал Дарејева ќерка“. 

Херодот, во VIII-137, пиши: „А на тој Александар предок во седмо колено 
му е Пердика кој на овој начин воспоставил власт и застанал на престолот во Маке-
донија. Од Арг избегале кај Илирите тројца браќа, кои биле потомци на Темен; тоа 
биле Гаван, Аероп и Пердика. Откај Илирите, преминувајќи ги планините, втасале 
во Горна Македонија, во градот Лебаја…“. 

138. Кога тие заминале, некој од советниците му објаснил на кралот што тоа 
значи тоа што го направило момчето и со каква мисла најмладиот од браќата го зел 
понуденото. Кога го чул тоа кралот, се накострешил и пратил коњаница за да ги 
убијат момчињата.Во таа земја има една река на која потомците на тие мажи од Арг 
í принесуваат жртви како на свој спасител...“. (Орестикон, Рупиште-Бистрица,Р.И.)  

Страбон во својата Географија напишал дека „Илирите, Епирците и Македо-
нците говорат со ист јазик“- тој пиши одвоено за Илирија, Епир и Македонија. 

Плутарх, под 9., пиши за кавгата меѓу Филип и неговиот син Александар, и 
тоа за време на свадбата на Филип: „...Александар навредливо додал: ‘Гледајте, 
луѓе, овој се токмеше од Европа да премине во Азија, а овде не може да стигне од 
едно столче на друго а при тоа да не падне !’ По оваа пијана кавга, тој ја зел Оли-
мпијада и ја сместил во Епир, додека самиот престојувал во Илирија...“. 

М.Барлети (16 век), во својата книга „Скендербег“ запипшал, Илирик бил 
северно од реката Дрим, а јужно Епир. Според него, Илири биле Црногорците. Па 
Епирци, од Епир=е пир, биле Скиптарите137 и Власите. Ова било повод Пир да биде 
претставен со бригискиот Арес- јарес со рогови на јарец, што важело и за тн.Скен-
дербег (Георг Кастриот) која го родила змија која била бригиско куќно животно,кое 
не се убива.Следи Далмација со Неретва не биле говадарски и коњарски за тн.Троја 

Бранко Вукушиќ,138 на стр. 46, пиши: „Историски чинител...Елијан, грчки 
учител на говорништво во Рим (3 век н.е .) соопштува, скоро илјада и половина го-
дини после падот на Троја, дека овој јазик им припаѓал на илирските Бриги, сро-
дници на Дарданците од семејството на древните Пелазг. Веќе сме рекле дека на 
местото каде што подоцна е соградена грчката Атина, пред дорската инвазија, се 
најдувал пелазгиски град Пелазгон...“. 

Роберто Салинас Прајс,139 на стр. 22, пиши: „Меѓутоа, постои една јадровита 
работа- една која ја знам- во коментарот за Стефан Византиски, географ од X век, 
кој јасно ја оспорува популарната традиција на малоазискиот Илија во корист на 
некоја локација во Европа. Таа се најдува во Историјата на кавказките Албанци, III, 
18, Mouses Dasksurencia (London, Oxford University Press, 1961,која ја превел Dorset) 
и гласи: Во книгите на Стефан Византиски може да се најде опис на уништувањето 

                                                 
137 Скиптарите во Р.Македонија се 10%; Гегите (воглавно Черкези и Татари-нивни наследници) 90%. 
138 Branko Vukušić. O trojansko slovenskoj misteriji, Pešić i sinovi, Belgrad, 2003. 
139 Roberto Salinas Prajs, Homerov slepa publika, IRO “Rad”, Belgrad, 1985. 
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на Илиј и градење на Рим. Во време на судијата Абдана, Илиј е завземен на следен 
начин. Градот бил во земјата на Ахајците, во соседство на Пелопонес, западно од 
Македонија, во земјата Европа...Во она време некој младинец од принцовите град-
ски отишол во градот Солун, кој е на исток на Македонија, во потрага за забава и 
убаво го примил благородништвото на градот...“. 

Следи Ахајците го господареле Пелопонес (=пело по нес: бело полу острово 
во Белото Море), кој бил Халкидичкиот Полуостров, до кого бил градот Солун, во 
Македонија, а западно од неа била Европа, која била Бригија- Бригија само Европа. 

„Описот продолжува низ приказната за Тројанската војна, тројанскиот коњ, 
за плачкањето на Илиј и ветровите кои ги расфрлиле оние кои пловеле од Троја, а 
меѓу нив и Енеј“. 

Љубомир Кљакиќ,140на стр. 79, пиши: „Будимир во Pelasto- Slavica наведува 
дека е извор на ‘долатинско име на вечниот град, кој имал свое тајно име’ кај Вене-
тулана или Рутула. За Венетулана се кажува уште и дека тоа се во врска со јадра-
нските и централно- балканските Венети, кои, поново, претставуваат најснажен до-
каз на протословенската врска со докласичниот Анадол. Во овој правец нас не упа-
тува и приповеста за Енеј или Ајнеј, легендарниот основач на Рим, кој после троја-
нската војна долго лутал по морињата додека не се истоварил на Апенинскиот По-
луостров. Заједницата која ја основал подоцна ќе постане ‘центар на светот’. Пре-
данието и античките извори сугерираат дека тој настан се одиграл во XII век п.н.е. 
Ова наводно го потврдува и Тадеј Волански кој во книгата Па’мјатники писмено-
сти Слов’јан до риздва Христовога, објавена во Москва 1854 година, пронашол де-
ка Енејевата надгробна плоча од XII век п.н.е., која е пронајдена 1846. година кај 
Кречента, е напишана со етрурско писмо на словенски јазик. Волански истата годи-
на ја објавил и својата анализа на натписи на теракотата од IV век п.н.е., која се нај-
дува во колекцијата Минзис во Ферм. Теракотата ја публикувал Теодор Момзен во 
книгата Die Unteritalischen Dialekte, објавена во Лајпциг 1850. година. Со грчко пи-
смо, на теракотата е посвета: ‘lerakleos Sklabenos’. Волански го превел како ‘Хера-
кле словенски’. На Енејевата надгробна плоча и словенскиот Херакле, кај нас прв 
скренал внимание Радивоје Пешиќ“. 

Бидејќи се говори за балкански Венети, што важи и за Антите, тие не може-
ле да бидат Словени. Овде со говори и за Склавини.141 Па и тие не можеле да бидат 
Словени. Следи јас разликувам тн.Словени (Анти, Венети и Склавини) и Словени- 
според слово, а имало и Божјо Слово.142 Бидејќи Русите пишеле со рецки, тие биле 
Рецкари („роски народ“), а со преземање на словото од Браќата Солунски станале 
Словени. Тие за првпат се изјаснале за Словени 860 година (Фотиј 860 година).  

Стр. 206: „Оти, после Александар Македонски ...меѓу балканските Пеласти, 
Тројанците, кај Александар Македонски или кај Константин од Ниш. ‘Го пеам ору-
жјето и јунакот прв / Кој од Троја во Италија стига’, пее Вергилиј (70- 19 п.н.е.) на 
почетокот на Енеида. Кога Енеј се спуштал во подземниот свет, Песникот ќе се се-
ти на големиот узор на својот тројански херој: ‘Кога Орфеј духот го доживувал же-
нин / Со милогласните звуци на гитарата трачка!’ Илјада и триста години подоцна, 

                                                 
140 Ljubomir Kljakić, Oslobađanje istorije I-III, prva kniga, Početak puta, Arhiv Kljakić, Belgrad, 1993. 
141 Авторот, на стр. 216, пиши за Склавини во Шпанија. Па тие не биле Словени, а склава=област. 
142 Авторот,на стр. 85, ги наведува Херман Киндер и Вернер Хилгелман, кои во својата книга пишат: 
„...‘Словен од  с л о в о = реч...“. Во Евангелието е Божјото Слово, кое го ширеле Кирил и Методиј. 
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Данте заедно со Вергилиј тргнал по Орфејевиот и Енејовиот траг во Боженската ко-
медија...“. (Беласт=Пеласт- Пелазг, Р.И.) 

Според Британската енциколопедија Пелазг се поврзува со Пелагонија. 
Тн.Троја била во Пелагонија со езеро, со својата митолошка планина Баба...  
Харолд Ламб,143на стр. 63,вели: „Расправата за Парапанисад морала да дојде 

до ушите на Аристотел. Наместо непосредно да расправа со своите бунтовни уче-
ници, тој се задоволил со тоа една вечер во градината да им објасни дека границата 
на сознанието постојано се поместува и дека со секој век сè повеќе се дознава за 
светот. И додал на свој начин, пелтечејќи, дека во времето пред Хомер за ридот 
Олимп, кој сите можеле да го видат од јужна Македонија, се мислело дека е престо-
јувалиште на боговите. Дури кога смелите истражувачи се искачиле на него, се ви-
дело дека тие се сосема обични голи карпи. Тогаш митскиот рид Олимп во човечка-
та фантазија бил сместен источно од Троја, каде што неколку врвови ја пробивале 
границата на облаците. Се чини дека луѓето, исто така, замислувале оти Олимп се 
наоѓа далеку на Кавказ. Кога и тоа било истражено, се открило дека е само еден 
друг природен, иако висок, планински венец. Аристотел не го ни спомнал зборот 
Парапанисад“. 

Стр. 108: „Избувлив и повлечен во себеси, младиот Македонец бил склон да 
им верува на луѓето на прв поглед, да ги слуша советите од пријателите. Неговиот 
свет бил свет на фантазијата, замислувал дека нови непознати градови се наоѓаат 
далеку зад хоризонтот и дека на планинските венци на Парапанисад живеат добри 
богови. Барајќи ја земјата од соништата, го следел Аристотел по уште неизгазениот 
пат на проучувањето на развојот на човечкото суштество, на потеклото на човекот. 
Како Демостеновото, и неговото знаење, како што зборувале, уште мирисало на 
светилката на која ноќе студирал, но тоа не било набрзина здобиено знаење“. 

Бранко Вукушиќ,144 на стр. 46, пиши: „Историски чинител е дека Илијада и 
Одисеја е преведена од Грците од непознат јазик за време на Пизистрат во 7 век с.е. 
Било тоа бар 500 години после датумот кои самите Грци го одредиле за датум на 
тројанскиот бој (1183. г.с.е.)...Од Пизистрат до денешната званична верзија, која е 
направена во Александрија во 3 век с.е, имало повеќе воглавно грчки доработки на 
Илијада. Аристотел располагал со другчија верзија од нам позната. Платон во сво-
јата ‘Република’ го моли за опростување од Хомер што се бришани некои места 
‘кои ги навредуваат моралните чуства на Грците’, со што се подразбира дека за не-
го Хомер не бил Грк. Сите поуздани историски чинители за Троја понатаму се за-
маглување со хеленската митологија до денешни дни, а древното ‘хомерово праша-
ње’, како веќе споменавме, било ‘решено’ со хеленизација на тројанската цивили-
зација, да со римската окупација нејзиното наследство би се вградило во темелот на 
западната цивилизација“ . (Аристотелова атинска Илијада била на јонски, Р.И.) 

Роберто Салинас Прајс,145 на стр. 15, пиши: „Затоа би можело да се рече, на 
посебен начин, мошне малку ново во проучување на Илијада и Одисеја. Идеите ра-
ѓаат идеи, и затоа е тешко да се замисли дека едно поколение на научници не вли-
јаело на следните. Полно процветување на една идеја содржи семе на други кои по-
доцна ќе процветат под поволни услови. Во тој поглед е единствен патоказ во хо-

                                                 
143 Харолд Ламб, Александар Македонски, патувањето до крајот на светот, Култура, Скопје, 1989. 
144 Branko Vukušić. O trojansko slovenskoj misteriji, Pešić i sinovi, Belgrad, 2003. 
145 Roberto Salinas Prajs, Homerov slepa publika, IRO “Rad”, Belgrad, 1985. 
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мерологијата било откритието на голем број слоеви во Хисарлик од страна на Хај-
нрих Шлиман 1880. година.146 Пред тоа време, уште од античкото доба, постоеле 
разлози за или против не колку предложени места за лоцирањето на хомеровиот 
Илиј. Самиот Страбон, со кој, по општа оцена, почнува проучувањето на хомеро-
вата географија, предложил место за лоцирање на хомеровиот Илиј различно од 
она кое тогаш се викало Илион (највисокиот слој на Хисарлик означен Троја IX). 
Меѓутоа,трансценденталното значење на Шлимановото откритие е во тоа што Или-
јада и археолошката важност на Хисарлик нераскинливо е поврзано едно за друго. 
Најпосле, се чинило како историски зародиш на Илијада се докажани со научното 
сведочење на тие рушевини. А со векови стара традиција на хомерологијата се спо-
ила или вообличила- како дека најпосле се потврдиле овие рушевини- оти нависти-
на Хисарлик постанал точка во која се допираат нестварниот свет на Илијада и 
историската рамка на стварноста“. 

Стр. 17: „Но, ако се вратиме на тоа Страбон се бавел со местото на хомеро-
вата Илијада (читателот треба да има на ум дека тој високо го ценел Хомер), идеја-
та која не е адекватно искористена есте- ако Илијада убедливо е документ на чии 
обавестување може да се ослони, тогаш археолошкиот доказ пронајден во Хисарл-
ик мора секако да се оквалификува како разумен доказ дека местото опишано во 
Илијада едноставно не е Илиј“. 

Стр. 21: „Затоа било која информација да ја трагаме во древните извори, таа, 
во извесен смисол, денес е посредна и не допринесува ништо на јаснотијата; во нај-
добриот случај, нејзината посредна природа зачнува расправа вон Илијада, и може 
само да сугерира дека интелигенцијата на минатите времина бил добро познат чи-
нител дека Илиј, како што го претставува слојот на Троја VIII во Хисарлик,147 из-
мислено место- незграпно измислување-која не може да го издржи потанкото испи-
тување на текстот кој го слави. 

Ама тешкотијата на толкувањата на грчките и латинските класични автори 
чии трудови непосредно или посредни се релевантни за тројанската војна, во тоа 
што тие културно се прожети со популарната традиција на малоазискиот Илиј. Таа 
традиција е толку вткаена во тројанското историско наследство да е тешко и мошне 
тегобно да се даде на нивните дела некој склад со далматинскиот контекст.148 При-
мер може да се види кај Страбон кој го пиши следното за Троада во својата Гео-
графија, XII, 1 , 34: …гореспоменатите две равници ги раздвојува големо парче зе-
мја која се  протега во права линија измеѓу веќе споменатите гребени, тргнувајќи 
од сегашниот Илиј со кој е поврзан, и се протега до Кебрениј и заедно со гребените 
на двете страни, формира потполно слов Е (епсилон)“. 

Стр. 22: „Друг случај е Страбоновиот опис како реката Неет, сега Нето, се-
верно од Кротон во Калабрија, добила име (VI, 1, 12): Некои Ахајци кои се оддале-
чиле од тројанската флота, се истовариле да би ја прегледале околината, а кога тро-
јанските жени кои пловеле со нив виделе дека на бродовите нема луѓе, ги запалиле 

                                                 
146 Штета е тоа што името Хајнрох Шлиман се поврзува со една срамота,оти ма колку невешт архео-
лог бил, и ма колку биле сумливи неговите извештаји за неговите наоди, тоа ипак не може да ја сма-
ли неговата романтичност на неговата страст ниту победата на неговите цели.  
147 Троја VIII есте слој кој претставува грчка колонизација на Хелеспонтот околу 720- 700. г.пр.н.е., 
некои пет стотини години после проценетиот датум на настаните во тројанската војна. 
148 (Бидејќи Далмација е за смокви и маслинки,како и Мала Азија,чија клима не одговара за говедо и 
коњ,таа отпаѓа:во Далмација коњот е на висините планиски,а магарето покрај брегот на морето,Р.И) 
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бродовите оти биле уморни од патот, така да луѓето морале таму да останат, мада 
приметиле дека земјата е мошне плодна. А одма потоа дошле неколку други групи, 
кои им биле сродни по раса и ги опонашало, и така никнале многу населби, од кои 
повеќето зеле имиња од Тројанците, а исто така и реката Неет добила име спрема 
веќе спомнатиот настан“. 

Стр. 57: „А Страбон, мада погрешно го наведува Хомера, кажува во својата 
Географија, VIII, 3, 31: ...Стесихор, објаснуваат, го употребуваат терминот ‘град’ за 
територијата која се вика Писа, како што Хомер го викал Лезб ‘градот Макаров’ “, 

Стр. 70: „Закинт, Мелита, Млјет. Името значи ‘мошне личи на пес’ или ‘мо-
шне див пес’ (бесен ?) и веројатно се поврзува за чинителот што брзите мунгоси 
слободно лунаат по островото.Судејќи по конотацијата на изразот ‘мошне див пес’, 
клетва која Хрис, свештеник на Аполон Смитнеј се фрлил на Агамемноновите луѓе 
на почетокот на Илијада, била епидемија на беснило од кои не се имони мунгосите. 
Хрисовата врска со мунгосите се чини поверојатно отколку Страбоновото објасну-
вање дека smithos е стар збор кој значи ‘глушец’, што би ги објаснило неговите збо-
рови на неговата молитва во која ја призива одмздата: ‘…кој Хрис и пресвет Кил го 
штитиш, кој моќно со Тенед владееш…’ 

Хрис го употребува зборот ‘Тенед’ вместо навредливото име ‘ Крокилја’, 
клетвата да не би се вратила, бидејќи Крокилеја, на исток на Тенед, би била во ше-
матски склад со името Хрис на исток Закинта, а Кила на исток Лект. Мунгос е при-
родни непријател на змиите, гуштеритеи слични животни, дури и крокодили“. 

Стр. 114: „Драучки…Бербрици или ‘Глодала’ било локално тројанско племе 
и традиционално се сматрани народ чиј тотем е глушец. Страбон (I век пред н.е.) во 
својата Географија XIII, 1, 46, пишел за нив: Кога Теукрите стигнале од Крит...едно 
пророштво им наредило да ‘останат на местото каде ќе ги нападнат во земјата на 
родените...’ кога паднала ноќта, голем број полски глувци излегле од земјата и ја 
изеле сета кожа на нивното оружје и опрема; и Теукрите таму останале... 

Ама Страбон во своето карактеристично трагање за смислените дезинфор-
мации, го споменува Хрис на островото Закинт, што значи ‘мошне сличен на пес’, 
така викан што било прекриено со гомила на мунгоси. Ама Бербриците биле народ 
од копно, а не од островата, а што народ роден во земјата и го напаѓаат непријате-
лите ноќта, говори дека се народ чиј тотем е кртица, што влијае на идентитетот на 
Скамандер и Теукар. 

Критскиот принц Скамандер и Теукар, епонимни предок на Критјаните, не 
дошле во Троја од Крит, туку отишле од Троја во Крит. Тие, веројатно, се една те 
иста личност чии имиња се користат да би се избегла збрката и да би се разликува-
ле пустоловината и подвизите во Троја и во Крит“. 

Па Илјада била дело од повеќе простори, дури има врска со оние на Египет. 
Најважна била митолошката планина Баба со својот врв Пелистер, кои биле 

бригиски, а бригиска била змијата... Во Пелагонија редовно има напади од глувци... 
Пелагонија била говедарска, а островот Крит митолошки имал врска со говедото... 

Во Илијада на исток било море, а на запад висока планина- во Пелагонија на 
исток било езеро (Пелагонското Езеро останало до 1963 година како Битолско Бла-
то) а на запад пространа Баба со високиот Пелистер со две пелистерски очи (езера).  

Во Илијада имало три ракописи: од Египет со магаре и шафран; од Бригија 
(Европа) со пелагонско говедо со својот Бик=Зевс, бабански коњ со својот Пастув= 
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Посејдон и пелагонската јагула која никогаш ја немало во Мала Азија; Јадранските 
острови кои почнале да се населуваат од Елада во 6 век п.н.е., како што било пора-
но и на македонското крајбрежје со Халкидик...Затоа тн.Троја би морало да биде   
меѓу Шемница=Семница=Семенс=Семоенс и Црна=Скамендери=с камен дери до 
град Дерион од вода одран. Следи дери=де ри до Еригон=е риг он: рига=носи земја. 
Во прилог е и реката Курдерес=к ур дерес: к ј-уриш дерес=дереш=дериш.149 Па тн. 
Троја би морала да се најдува западно од езеро (море) и источно од планина (Баба). 

Роберто Салинас Прајс150 говори за положбата на островите, чија положба 
се совпаѓала со наводите во Илијада. Стр. 121: „Низ Орфеј Одисеј добил литерарни 
концепции на една ‘одисеја’. Некои негови талкања долж далматинскиот брег дури 
одат со делот на патот на лаѓата Арго“- фуснота: „Откритието на Аристид Вучетиќ 
пред три децении недавно му е даден голем публицитет во долгата серија на член-
ци објавени во југословенскиот лист ‘Политика’, како и 24. јули 1983. година“. 

Бранко Вукушиќ,151 на стр. 216, пиши: „Било тоа уште 1964. година. Читајќи 
го Хомера никако не сум можел да разбрам зошто за Илирите чиј допринос бил та-
ка голем, зошто за нив, значи, има толку малку информации и многу дезинформа-
ции. Изгледа дека после Тројанската војна едноставно нестанале. Потоа, проучува-
јќи опсежно припремите за тројанската војна, се запрашав откаде толку капитал во 
пари, роба, храна ? Тројанската армија морала да им логистичка подршка, богата 
позадина, да би можела да води една така долга, напорна, одбрамбена војна. Шли-
мановата Троја во Мала Азија никако не може да биде западно од Солун и Маке-
донија, па ни во соседство на Пелопонез. Овој драгоцен податок на Мојсиј Хорен-
ски го користел и Стефан Византиски, а тој бил црковен поглавар, значи службено 
државно лице. И тоа ми беше мошне важно, тоа бил знак дека сум на добар пат да 
го најдам вистинското место каде била Троја“.(Никој на неа не ја пронашол, Р.И.) 

Место бокал со вино во Гилгамешовииот еп во Илијада бил коњот (Цангер) 
 Сведоци сме дека до денес авторите се трудат да докажат каде била тн.Хо-
мерова тн.Троја, и тоа само според македонските говори. Бидејќи сите тие му при-
паѓаат на пелазгискиот јазик, кој се говорел не само во Мала Азија и источно од 
неа..., отпаѓа јазикот да биде меродавен за утврдување на местополжбата на тн.Хо-
мерова тн.Троја. Ова се потврдува и со самиот јазик- бидејќи тн.Хомеровиот јазик 
бил еден те ист, на многу локации во Евроазија се среќаваат блиски поими како и 
оние на тн.Троја. Токму за неа има илјадници истражувања, и никој не ја пронашол 
тн.Троја. Илијада била склопено дело на Редакцискиот одбор на Пизистрат. Како 
што Аристотел не верувал за постоење на Атлантида, истото важи и за тн.Троја. И 
таа била од три подрачја: Египет со магаре и шафран; Бригија коњ, говедо и јагула- 
во Пелагонското Езеро; и Јадранските острови кои се населувале тек во 6 век п.н.е.  

ИЛИЈАДА СО МАГАРЕ- НЕПОЗНАТО ВО МАЛА АЗИЈА И БАЛКАНОТ 
 
Како доказ, Илијада била фалсификат на Редацискиот одбор на Пеисистрат 

(6 век п.н.е.), било магарето, кое во Мала Азија никогаш не живеело. И тоа било од 
истото генетско-географско подрачје на Месопотамија со до Египет како камилите. 

Магарето во Мала Азија стигнало за време на Персиските војни- 480 г.п.н.е. 
                                                 
149 За Илијада имам објавено повеќе книги само за со Пелагонија и Баба-меѓу Шемница и Црна Река. 
150 Roberto Salinas Prajs, Homerov slepa publika, IRO “Rad”, Belgrad, 1985. 
151 Branko Vukušić. O trojansko slovenskoj misteriji, Pešić i sinovi, Belgrad, 2003. 
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Херодот, I- 80: „Кога излегле едните и другите на полето пред градот Сарди, 
коешто е големо и голо (а низ него течат и други реки, меѓу кои и Хил, која се вле-
ва во најголемата река, на која името í е Херм, а оваа, течејќи откај светата гора на 
мајка Диндимена, се влева во морето кај градот Фокаја, откако Кир ги видел Лидиј-
ците построени за битка, се исплашил од коњицата, но на предлог на Медиецот 
Харпаг го направил ова. Колку што имало камили во неговата војска, товарени со 
храна и опрема, заповедал да се соберат и да се симне товарот од нив, а да се качат 
мажи со коњичка опрема и, откако така се подготвиле, издал заповед против Крој-
совата коњица тие да одат пред другата војска; по камилите да се движи пешади-
јата, а по пешадијата да биде целата коњица. Кога сите веќе биле во строј, ги пот-
тикнал да не поштедат ниеден Лидиец, а сè што ќе им се испречи на патот да биде 
убиено; единствено да не го убијат Кројса, дури и ако се протиставува откако ќе 
биде фатен. Така, значи, им заповедал. Камилите ги распоредил наспроти коњицата 
заради ова. Коњот се плаши од камилата и не поднесува ниту да гледа ниту, пак, ја 
поднесува нејзината миризба. Значи, тоа го измудрил со цел коњицата на Кројс, ко-
ја на Лидијецот му давала сигурност и со која единствено можел да се гордее, да му 
биде неупотреблив. А кога битката започнала, штом коњите ги надушиле камилите 
и ги виделе, се свртеле назад. Така Кројсовите надежи се изјаловиле. Лидијците, 
вистина, не се исплашиле, туку, кога сфатиле што се случило, скокнале од коњите 
и се бореле со Персијците како пешадиски војници. По некое време, откако и од 
едните и од другите паднале по голем број воини, Лидијците се вдале во бегство и 
кога се засолниле во тврдината, биле опколени од Персијците“. 

Бидејќи коњот не му припаѓал на генетско- географското подрачје на Месо-
потамија со до Египет, „Коњот се плаши од камилата и не поднесува ниту да гледа 
ниту,пак,ја поднесува нејзината миризба“. Исто така, коњот се плашел од магарето. 

Од исто генетско-географско подрачје на камилата било магарето, биволот... 
IV- 29: „Мислам дека поради студот таму не им растат рогови на онаа раса 

шути говеда. Моето мислење го покрепува Хомеровиот стих од Одисејата, кој гла-
си вака: ‘Либија, кај што јагнината имаат рогови веданаш’. 

Право е  кажано тоа дека во потоплите краишта роговите брзо израстуваат, а 
во студените на добитокот или воопшто не му растат рогови или, ако израснат, 
одвај. Тоа е таму само поради студот.152 

30. Но се чудам (моето прикажување уште од почетокот обилува со откло-
нувања) што во целата Елида не може да се зачнат маски иако земјата не е ни сту-
дена ниту има некоја друга очигледна пречказа тоа. Елејците кажуваат дека кај нив 
маски нема поради некое проклетство. Затоа тие, кога наближува времето кобилите 
да заносат, ги водат во соседните земји и им ги пуштаат блиску магарињата додека 
не станат жребни. Потоа се враќаат назад“. 

Наведеното потврдува, магарето на тие простори било донесено нешто пред 
што Херодот ова го запишал, одминато време кое не било доволно за прилагодува-
ње на магарето, со што постоела неплодност, веројатно во процесот на созревање 
на сперматозоидите...Со одминувањето на доволното време за прилагодување, пло-
дноста се повратила. Магарето било донесено за време на владењето на Персија-
следи магаре во Мала Азија немало до 480 г.п.н.е.и затоа Илијада била фалсификат. 

                                                 
152 Северно од Дунав било дивото долгорогово говедо (подолско), а на југ домашното краткороро-
гово говедо (буша). Бидејќи подолгско до 19 век немало на Балканот, тн.словенски преселби се лага. 
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„129. Ќе кажам едно големо чудо; тоа на Персијците им одело на рака, а на 
Скитите кои напаѓаат на Даријевиот војнички логор им било на штета.Станува збор 
за рикот на магарињата и изгледот на маските. Во целата скитска земја, како што 
кажав и порано, поради студот, нема ни магаре ни маска. Магарињата со своите ри-
кање ги ваделе од памет скитските коњи. Често среде скитските напади врз Перси-
јците, кога коњите ќе го чуеле рикањето на магарињата, ќе се исплашеле и свртува-
ле назад. Просто, затечени во чудо, ги начулувале ушите, зашто никогаш пред тоа 
немале чуено таков рик ниту видено такво животно. Тоа во извесна мера му помо-
гало на непријателот“. 

„135. Кога настапила ноќ, Дареј постапил според тој совет. Ги оставил во тој 
логор истоштените војници за кои најмалку му било грижа што ќе загинат и запо-
ведал да се врзат сите магариња. Оставањето на магарињата и заслабените војници 
било со оваа цел; магарињата- за да нададат рик, а луѓето биле оставени во сушти-
на поради слабост, а  им било речено дека тој со здравиот дел од војската има на-
мера да ги нападне Скитите, а тие во тоа време да го заштитуваат логорот. Откако 
тоа им било протурено на војниците што останале, Дареј заповедал да се запалат 
огнови и веднаш тргнал кон Истар. Магарињата, оставени без присуство на луѓе, 
рикале многу посилно отколку порано. А Скитите, слушајќи го магарињатам биле 
сосем сигурни дека Персијците се уште на местото. 

136. Кога се разденило и кога оставените војници сфатиле дека се предадени 
од Дареј, ги подале рацете кон Скитите молејќи ги за милост и им кажале што се 
случило. Кога Скитите го чуле тоа, се собрале на едно место двете скитски војски, 
и онаа со Савроматите и другите со Будините и Гелоните, и тргнале да ги гонат 
Персијците во правец на Истар. Бидејќи персиската војска се состела главно од пе-
шаци и бидејќи не ги знаеле патиштата, зашто и немало просечни патишта, додека 
Скитите биле коњаници, а знаеле и покус пат,тие се разминале без да се сретнат, и 
Скитите втасале на мостот многу порано од Персијците...“. (Савро...=Сауро..., Р.И.)                                                                  

Бидејќи немало магаре во Скитија и јужно од неа во Мала Азија со Балкан-
от, коњите и другите животни во Скитија, Балканот и Мала Азија нив не ги знаеле. 

V-68: „На дорските фили во Сикион тој им ги сменил имињата за да не би-
дат исти со аргејските. Притоа, сикионските ги изложил на најголем потсмев. Ими-
њата им ги сменил така што на зборовите ‘свиња’ и ‘магаре’ им додавал заврше-
тоци. Тоа не го направил единствено во својата фила; на неа í ставил име по своја-
та власт (архе) Значи, неговата фила се викала Архелаи, а другите биле Хијати 
(Свињари), Онеати (Магарињари) и Хојреати (Гудињари). Тие имиња на филите ги 
употребувале Сикоњаните додека биле под власта на Клејстен и уште шеесет годи-
ни по неговата смрт. Потоа, откако се советувале на заеднички собир, ги смениле 
имињата во Хилеи, Памфили и Диманати. Кон нив ја додале и четвртата фила, која, 
според името на Адрастовиот син Ајгијалеј, ја нарекле Ајгијалејци“. 

Тогаш имало магаре. Следи, според магарињата, до Магарињари. 
VII-125: „Додека војската патувала низ тие места, лавовите ги нападнале ка-

милите што ја носеле храната. Лавовите, слегувајќи и напуштајќи ги своите дувла 
ноќе, не напаѓале никого, ниту друг добиток ниту луѓе, а ги колеле само камилите. 
Се чудам што можело да биде тоа што ги терало лавовите да ги напаѓаат само ка-
милите кога тие животни ниту порано некогаш го имале видено ниту го имале вку-
сено“. 
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Бидејќи тие „порано некогаш го имале видено ниту го имале вкусено“, гово-
ри, камилите и магарината биле од сосема друго генетско- географско подрачје. 

 
КАНИБАЛИСТИ БИЛЕ ТЕМНИТЕ РАСИ 
 
Во предговорот, на стр. 12, стои: „‘Таткото на историјата’...Херодот прика-

жува дека на бојното поле кај Папремис, каде што Персијците биле совладани од 
египетскиот востаник Инар, ги споредувал персиските и египетските черепи и 
утврдил дека египетските се потврди од персиските (III 12), а битката кај Папре-
мис била во 495 г.п.н.е…“. 

Херодот, во II- 36, пиши: „Свештениците...Половите органи другите ги оста-
ват како што се, освен оние што тој обичај го примиле од нив, а Египќаните се об-
режуваат...Алките и јажињата на едрата другите ги врзуваат однадвор, а Египќани-
те однатре. Букви и бројки Хелените пишуваат така што со раката одат од лево кон 
десно, а Египќаните од десно на лево;така пишуваат, а велат дека тие самите пишу-
ваат на десно, а Хелените на лево. Се служат со два вида писмо; едното го викаат 
свештеничко, а другото народно. (Свештеничко на староегипетски јазик, Р.И.) 

37. Бидејќи се прекумерни набожни, најмногу од сите народи, си вовеле ва-
кви обичаи. Пијат од бронзени садови и ги мијат постојано, по цел ден, и тоа не са-
мо некој, а друг не, туку сите. Носат ленена облека, секогаш свежа испрана, и око-
лу тоа најмногу настојуваат. Половите органи ги обрежуваат заради чистотија, пр-
етпочитувајќи поскоро да бидат чисти отколку убави...“. 

„41. Сите Египќани жртвуваат бикови и телиња, а крави не смеат да жртву-
ваат, зашто тие í се посветени на Исида. Кипот на Исида претставува женски лик 
со биковни рогови, исто како што Хелените ја прикажуваат Ио... 

42. А оние што го почитуваат Зевс Тебански или живеат во Тебанската об-
ласт, сите тие не жртвуваат овци туку кози. Не почитуваат сите Египќани исти бо-
гови. Заеднички им се само Исида и Осирис, за кого мислат дека е Дионис. Нив си-
те еднакво ги почитуваат. Оние пак што го почитуваат Мендет или живеат во меди-
ската околина не жртвуваат кози, туку овци. Тебанците и другите кои, преземајќи 
го тоа од нив, не жртвуваат овци велат дека тој обичај си го вовеле поради ова. Хе-
ракле по секоја цена сакал да го види Зевс, а Зевс не сакал да биде виден од него. 
Бидејќи Херакле постојано молел, Зевс најпосле го смислил ова. Откако одрал еден 
овен, му ја отсекол главата и си ја ставил на својата глава, а го навлекол и руното и 
таков му се покажал на Херакла. Оттогаш Египќаните кипот Зевс го прават со овне-
шка глава. Од Египќаните тоа го презеле и Амонијците кои се доселеници и од Еги-
пет и од Ајтиопија и кои зборуваат некој мешан јазик од двата. Јас мислам дека 
Амонијанците по ова си го добиле името: Амон Египќаните го викаат Зевс. Од таа 
причина, значи, Тебанците ги сметаат овните свети и не ги жртвуваат. Сепак. Во 
еден ден од годината, на празникот на Зевс, колат еден овен и, откако ќе го одерат, 
на ист начин како што направил богот, главата и руното му ги навлекуваат на Зевс-
овиот кип и потоа пред него го динесуваат кипот на Херакле. И откако ќе го на-
прават тоа, сите што се околу светиот овен се удираат в гради, а потоа овенот го 
погребуваат во света гробница. (Никако Ѕевс туку само Зевс- спореди со Зебу, Р.И.) 

43. За овој Херакле сум чул приказна дека бил еден од дванаесетте богови... 
44. Сакајќи да дознам за тие работи нешто сигурно... 
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45. Хелените зборуваат и многу други неверојатни работи. Несериозна е од 
нив и оваа приказна за Херакле. Тие прикажуваат дека Египќаните, кога Херакле 
дошол во Египет, откако го овенчале, го извеле со свечена процесија, сакајќи да му 
принесат како жртва на Зевса. А тој, иако дотогаш бил мирен, тогаш, кога почнале 
да го посветуваат пред жртвеникот, почнал да се брани и сите ги испоубил. За тие 
Хелени што зборуваат така јас мислам дека не го познаваат наравот на Египќаните 
и дека сосем не ги познаваат нивните обичаи. Како тие, што сметаат дека е грев да 
се жртвува кое и да е друго животно освен свиња, теле, бик и гуска, би принесувале 
како жртва човек ? А освен тоа, како Херакле, кој бил еден, и тоа човек, како што 
тие кажуваат, би бил во состојба да убие толку десетици илјади луѓе ? И нека ни 
бидат милостиви боговите и хероите нам што толку многу зборуваме за нив!“. 

Се кажа: „Хелените зборуваат и многу други неверојатни работи. Несерио-
зна е од нив и оваа приказна за Херакле“...„би принесувале како жртва човек ? А 
освен тоа, како Херакле, кој бил еден, и тоа човек, како што тие кажуваат, би бил 
во состојба да убие толку десетици илјади луѓе ? И нека ни бидат милостиви бого-
вите и хероите нам што толку многу зборуваме за нив!“. 

Од изложено се заклучува, жртвување на луѓе било дело на темните раси.Во 
Египет до со Месопотамија живееле и Црнци,чии традиции биле внесени кај Белци. 

II- 102: „Изоставајќи ги нив, ќе се осврнам на тој што бил крал по нив, а чие 
име е Сесострид. За него свештениците зборуваат дека прв испловил со долги кора-
би од Арабискиот Залив и потоа ги покорувал племињата што живеат покрај Ери-
трејското Море... 

103. Тоа правејќи го, минал преку целото копно, сè додека од Азија не пре-
минал во Европа и не ги покорил Скитите и Трачаните. Мислам дека се тие најод-
далечлените народи до кои втасала египетската војска.Имено, и во нивната земја се 
среќаваат тие столбови, а понатаму веќе ги нема. Свртувајќи оттаму, тргнал назад и 
се нашол кај реката Фасис. Не можам со сигурност да кажам дали кралот Сесо-
стрид сам одвоил дел од своите трупи и таму ги оставил да се населат на таа земја 
или на некои од војниците им дошле преку глава неговото талкање, па си останале 
(околу реката Фасис). 

104. Излегува дека Колхите се Египќани. Тоа го зборувам доаѓајќи самиот 
до таков заклучок, уште пред да чујам од други. Бидејќи сакав да разберам, ги пра-
шав и едните и другите, и се покажа дека повеќе Колхите се враќаат во спомените 
на Египќаните отколку Египќаните на Колхите. Египќаните рекоа дека тие Колхите 
ги сметаат потомци од Сесостридовите војници. Јас самиот заклучив и по тоа што 
тие се со темна кожа и кадрава коса. Па и со тоа не се доаѓа до којзнае што; и други 
има такви. Поголем доказ е тоа што единствени од сите народи Колхите, Египќани-
те и Ајтиопите отсекогаш си ги обрежувале срамните делови. Фојничаните и Сири-
јците, оние од Палајстина, самите признават дека тоа го научиле од Египќаните,                            
додека Сиријците што живеат околу реката Термодонт и реката Партениј, а и Ма-
кроните, што се нивни соседи, велат дека не многу одамна го примиле тој обичај од 
Колхите. Од сите луѓе на светот единствено тие се обрежуваат, па изгледа дека тие 
всушност го прават истото тоа што го прават и Египќаните. А од овие два народи, 
Египќаните и Ајтиопците, кој од кого научил, не можам да кажам. Во секој случај, 
тоа е еден стар обичај. А дека тоа другите народи го учеле кога доаѓале во допир со 
Египќаните, за тоа имам голем доказ. Имено, сите оние Фојничани, кои тргувале со 
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Хелада, веќе не го прават тоа што го примиле од Египќаните. Тие не ги обрежуваат 
срамните делови на децата што им се родиле подоцна“.  

Се кажа за Колхите: „што тие се со темна кожа и кадрава коса“. 
Бидејќи Египќаните биле бели, а Колхите Црнци, таму живееле тие две раси. 
Обрежувањето било кај Црнците (Етиопејци и Колхи), што го прифатиле и 

Белците, потврдено со Феникијците- тие се откажале.И денес се обрежуваат Црнки. 
III-101: „Полов однос сите овие Индијци за кои зборував имаат јавно, како 

животни. Бојата на кожата им е иста на сите, најслична на бојата на Ајтиопите. И 
нивното семе, она што мажите го испуштаат во жените, не е бело како кај другите 
луѓе, туку црно, каква што им е кожата. Такво семе испуштаат и Ајтиопите. Тие 
Индијци живеат на поголема оддалеченост од Персијците и се кон југ. Тие никогаш 
не биле под власта на Дареј“. 

Следи Етиопејците биле црни, како што биле Индијците од Индија- на југот. 
VII- 70: „Ајтиопите кои живеат на исток (во походот учествувале две ајтио-

пски племиња) биле во ред заедно со Индијците, а од другите Ајтиопи не се раз-
ликувале во ништо друго освен во говорот и косата; источните Ајтиопи имаат пра-
ва коса, а оние од Либија- најкадрова коса од сите луѓе во светот. Тие Ајтиопи од 
Азија биле вооружени главно како Индијците, но на главата имале кожа одрана од 
челото на коњи, заедно со ушите и со гривата. Гривата им служела како гребен на 
шлем, а ушите од коњите стоеле цврсто исправени. Наместо штитови пред себе др-
желе кожи од жерави“. 

Црните Индијци со црните Етиопејци биле заедно- спротивност на Белците. 
Па овде се разликувале посебни две одвоени раси: Белци (Пелазги) и Црнци.  
II-105: „И друго да кажам сега Колхите, во што се слични со Египќаните. 

Единствено тие ленот го обработуваат како Египќаните и, воопшто. во начинот на 
живеењето, а и во јазикот се слични едни на други. А колхишкиот лен Хелените го 
викаат сардонски, а оној што доаѓа од Египет се вика египетски“. 

Бидејќи во Египет живееле две раси, бела и црна, следи сличност во јазикот. 
„110. Сесострид е единствениот египетски крал,кој завладеал со Ајтиопија... 

Сесострид покорил и други народи, не помалку од него, меѓу кои и Скитите, додека 
на Дареј не му пошло од рака нив да ги совлада...“. 

III- 12: „Откако се распрашав кај тамошното население, видов многу необи-
чни работи. Имено, коските на оние што паднале во таа битка беа расфрлени, но 
одвоено на едните и на другите (коските на Персијците лежеа одделно како што би-
ле од почетокот одвоени, а на друга страна беа на Египќаните), и видов дека чере-
пите на Персијците се така слаби, што, ако фрлиш само со камче, можеш да ги про-
дупчиш, додека на Египќаните се така некако цврсти како и со голем камен да за-
мавнеш, одвај би ги скршил. Причина за тоа, рекоа, е тоа што Египќаните- и, што 
се однесува до мене, јас лесно им поверував- почнувајќи уште од деца, си ги стри-
жат главите и коската, изложена на сончеви зраци, се стврднува. Балагодарение на 
тоа, тие и не ќелават.Имено, во споредба со другите народи, најмалку можеш да ви-
диш ќелави мажи меѓу Египќаните. На тоа се должи, значи, цврстината на нивните 
черепи. А што кај Персијците черепите се слаби, ова е причината: од мали главите 
им се покриени зашто ги носат тие капи, тријарите. Дека е тоа така, видов. А тоа 
истото го видов кај Персијците и кај Папремис, каде што загинале заедно со Ахај-
мен, синот Дарејов, во борба со Либиецот Инар“.    
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Се бореле одвоено Белци од Црнци.Тн.египетски коски биле само на Црнци- 
Египјаните како војници користеле Црнци, чии черепи и други коски се подебели... 
Косата на темните раси е со почврсто влакно, па затоа Темните поретко се ќелави... 

„38. Според сето ова, мене ми се чини дека Камбис бил сосем растроен во 
умот. Инаку немало да оди на тоа да ги исмева и храмовите и обичаите. Зашто, кога 
би им се дало на сите народи да изберат и да кажат кои се најубави од сите обичаи, 
откако би ги проучиле, сите би ги избрале своите. Така, сите си мислат дека токму 
нивните обичаи се најубави. И, природно, никој не се потсмева со тоа, освен ако е 
луд. Дека така мислат сите народи за своите обичаи, има и многу други примери 
што го докажуваат тоа, а меѓу нив и овој. Дареј за време на своето владеење пови-
кал Хелени од тие што биле таму и ги прашал за колкава сума пари би се согласиле 
да си ги изедат татковците кога тие ќе умрат. Хелените одговориле дека такво не-
што не би направиле за никаква цена. Потоа Дареј повикал Индијци, таканаречени 
Калатијци кои своите родители ги јадат, и во присуство на Хелените преку толку-
вач, за да ги разберат и тие, ги прашал за колку пари би прифатиле да си ги изгорат 
родителите кога ќе бидат мртви. Тие надале голема врева и му рекле да внимава 
што зборува. Така е, значи, тоа се обичаите. Да, мене ми се чини дека Пиндар мно-
гу право кажал во песните кога вели дека обичајот е тој што управува со сите нас“. 

„99. Други Индијци, кои живеат на исток од овие, се сточари, се хранат со 
живо месо, а се викаат Падајци. Се прикажува дека имаат вакви обичаи: ако некој 
од луѓето снеможе, било жена или маж, ако е маж, го убиваат мажи, оние со кои е 
најмногу во дружба- велат, ако го разјаде болеста, ќе им се расипе месото. И да 
тврди дека не е болем, тие не го оставаат, туку го убиваат, и се гоштеваат. Ако, пак, 
снеможе жена, тие жени што најмногу живеат со неа го прават она исто што и ма-
жите. А го колат и тој што ќе дочека старост, и си прават гозба. Но бидејќи бидува-
ат убивани од блиските, малку се оние што остаруваат. Имено, тие го убиваат секо-
го и пред да западне во болест“. 

IV-26: „Се зборува дека Иседонците ги имаат овие обичаи. Кога ќе умре та-
ткото на некој човек, сите роднини доведуваат добиток. Потоа, откако животните 
ќе ги заколат како жртви и ќе ги исечат на парчиња, го сечат и телото на умрениот 
родител. Потоа целото месо го мешаат и прирдуваат гозба. Главата, пак, на мртвиот 
ја оголуваат од влакната, ја исчистуваат и ја позлатуваат и потоа ја чуваат како не-
што свето принесувајќи í секоја година големи жртви. Секој син тоа му го прави на 
татка си, како што Хелените ги прават годишните времиња, Инаку, се зборува дека 
и тие се справедливи. Жените кај нив се сосем рамноправни со мажите. Значи, за 
Иседонците постојат веродостојни податоци“. 

„62. На други богови им жртвуваат на тој начин и таков добиток, а на Ареја 
поинаков. Во секоја управна област, на коишто е поделена скитската земја,на Ареја 
му имаат издигнато вакви светилишта. Снопови од суви гранки ставаат на куп, кој 
и во должина и во ширина изнесува по три стадија, а во височина помалку. Над тоа 
се прави четириаголна платформа. Три страни од тоа брдо од гранки се стрмни, а 
по едната човек може да се искачи. Секоја година довезуваат по сто и педесет коли 
суви прачки. Под влијание на дождовите и ветровите тие купишта постојано се 
улегнуваат и се смалуваат.Врз тој куп во секоја област се забодува старински желе-
зен меч. Тоа е она што го претставува Ареја. На тој меч еднаш годишно му принсу-
ваат жртви- рогат добиток и коњи, а освен тоа, му се жртвува и друго, повеќе отко-
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лку на другите богови. Од секоја стотина зарабоени непријатели по еден му се при-
несува како жртва на Ареја, но не на ист начин како добитокот, туку поинаку. От-
како врз главата ќе му прелеат вино, човекот го колат над еден сад. Потоа садот го 
качуваат на брдото, она од прачките, и крвта ја излеваат врз мечот. Крвта, значи, се 
однесува горе, а на подножјето на светилиштето го прават ова. Го отсечуваат де-
сното рамо, заедно со раката, од сите заклани мажи и сите тие ги фрлаат високо во 
воздух, а потоа, откако ќе го заколат и добитокот што се жртвува, се разотидуваат. 
Рацете на жртвуваните луѓе каде што паднале таму остануваат, разделени од трупо-
вите. („Од секоја стотина зарабоени непријатели по еден му се принесува..., Р.И.) 

63. Тие жртвувања се установени кај Скитите, а свињи немаат обичај да жр-
твуваат. Нив во таа земја воопшто не сакаат нив да ги одгледуваат. 

64. Што се однесува до воените обичаи, кај нив вака стојат работите.Скитот, 
кога за првпат ќе убие маж, се напива од неговата крв. Главите, пак, на сите оние 
што ќе ги убие во битка, му ги носи на кралот. Имено, ако однесе глава, добива дел 
од воениот плен што го ограбил. Ако не однесе, не добива. Главата ја дере на овој 
начин: кожата ја расечува кружно во висина на ушите и, фаќајќи ја главата цврсто 
со раце, ја истргнува кожата. Потоа, откако ќе го истружи месото со ребро од гове-
до, кожата ја гмечи со раце и таа омекнува. Така омекната, ја употребува како крпа 
за раце. Ја обесува на уздите на коњот што го јава и со тоа се гордее. Кој има нај-
многу такви кожи- крпи, тој се смета за најдобар воин. Многумина од нив од одра-
ните кожи прават горни палта за неметнување сошивајќи ги како кожуви. А многу-
мина ги одеруваат сосе нокти десните раце од мажите непријатели, кога се веќе жр-
твувани, и си прават капаци за своите тулови. Кожата од човек беше и дебела и сја-
јна, од сите кожи речиси најсјани поради белина. Голем број Скити ги дерат мажи-
те цели и, откако ќе ја оптегнат кожата на дрво, така јаваат носејќи ја со себе. Што 
се однесува  до тоа, такви им се обичаите. 

65. Со главата, не на сите, туку само на најголемите непријатели, прават ва-
ка. Откако со пила ќе го отсранат сето она што е под веѓите, черепот го исчистува-
ат. Потоа, ако е некој сиромашен, на черепот од надворешна страна му оптегнува 
само сурова воловска кожа и така го употребуваат И тој што е богат исто така го 
обвива однадвор со сурова воловска кожа, но тој го позлатува одвнатре и потоа се 
служи со него како пехар. А тие тоа го прават и со главите на роднини дололку им, 
станеле подоцна непријатели или пак ако едниот се здобил со подобро место кај 
кралот од другите. И кога ќе им дојде на гости некој од оние чиј збор има тежина, 
тие главите ги покажуваат и потцртуваат дека тие роднини им биле непријатели и 
дека ги совладале. Тоа го прикажуваат како доблест и јунаштина“. 

„106. Андрофагите имаат најсурови обичаи од сите племиња. Справедливо-
ста ним ништо не им значи ниту имаат некакви закони. Сточари се. Облека носат 
слична на скитската, а говорот им е посебен. Од сите овие племиња единствено тие 
се човекојадци“. 

Во Скитија биле населени Монголи и Црнци- и Скитите биле канибалисти.  
Според Дјуран, „..Вон Европа човечкото месо се јадело како посластица, а 

‘вие Европјаните вистински премногу се гадите’ “. За да се потврди дека канаба-
лизмот бил на темните раси, таму каде што Готите=Татарите дошле во Европа таму 
се јаде и крв, во крвавици, а за Белците таа не е чиста. Кога се коли животното, тоа 
мора добро да искрвари. Со ова се потврдува, само темните раси биле канибалисти. 
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БЕЛЦИТЕ БИЛЕ ЕДЕН НАРОД СО ЕДЕН ЈАЗИК 
 
Белата раса за време на леденото доба, кое траело од 0,5- 1,0 милион години, 

била повлечена во Левантот, каде имала своја цивилизација, која таму се развивала. 
На таа í припаѓала Егејската, на која се надоврзувала онаа од во Подунавјето, каде 
што сè што таму било пронајдено, сè било во готова форма, со развојните етапи кои 
траеле со десетици и стотици илјади години за да дојде до тој степен, како што би-
ле во Подунавјето (Винча...). Од Левантот, со потопите белата раса најпрво се на-
селила на околните левански простори, а тек потоа преселбите продолжиле натаму. 

Белците од Запад се преселувале на Исток- тие стигнале дури и во Јапонија. 
Бидејќи од Индија не можеле да потекнат двете раси, белата и темната, Бел-

ците со говедото стигнале во Индија, а темните Индијци од Индија со биволот на 
Запад- тој до новата ера доспеал се до Месопототамија. Следи без Индо-европјани. 

Бранко Вукушиќ,153 на стр. 70, пиши: „Индуски автори се вмешале во ра-
справата на Европејците за ведските текстови и индоевропската раса тек што гер-
манските истражувачи веќе успеале да ги поистоветуваат Аријевците со Германци-
те. Нивните трудови се поинтересантни, оти, покрај тоа, се растеретени од евроце-
нтричните погледи на оваа тема. Истражувањето на митологијата, ведската религи-
ја и погледот на светот употребувале сличност на индоевропските, аријевски коре-
ни. Тие дошле до сродност на санскритот со некои европски јазици. Први индуски 
истражувачи биле под влијанието на владеачката дифузна теорија за аријевската 
постојбина, ширење на културните влијанија од блискоисточното жариште кон 
Европа и Средна Азија, од југ насевер и од исток на запад. Затоа и староста на на-
станувањето на ведските текстови било ограничено до третиот милениум с.е. Обла-
стите на постанкот на аријевската цивилизација се ограничувани воглавно на Сре-
дна Азија. Тезата за Хималаите, односно Тибет како првобитна постојбина на Ари-
јевците имала, исто така, свои приврзаници“.  

Флората и фауната во Индија и северно од неа не содејствува со белата раса. 
„Трудовите на индускиот истражувач на Ведите Тилак внеле револуција во 

размотрување на овие теми. Овој научник кој се сматра ‘татко на индиското осло-
бодително движење’, бил активен предводник во движењето за ослободување на 
Индија од колонијалната зависност, чие дело го продолжил и остварил Махатма 
Ганди. 

Тилак после сестраното изучување на ведските текстови и првите археоло-
шки резултати објавил сезназциона теорија за артичката аријевска цивилизација, по 
која постанокот на аријевската, ведска традиција и култура и прапостојбина на 
Индоевроојаните се најдува во најсеверните (хипербореални), артички области на 
Евроазија, поместувајќи го времето на постанокот на аријевската култура за повеќе 
илјади години во препотопскиот, меѓугласијален период. Оваа претпоставка, арти-
чка теорија е примена со крајна неверица, одма одфрлена и заборавена“. 

Се кажа: „сезназциона теорија за артичката аријевска цивилизација“. 
Таа била за време на леденото доба со траење 0.5-1,0 милион години-Левант. 
„Меѓутоа, после стотина години од нејзиното објавување, е потврдена со 

‘заклучоците на преисториската археологија, антропологија, геологија и здравиот 
разум’, со трудовите на источно словенските истражувачи. Покрај долгите години 

                                                 
153 Branko Vukušić. O trojansko slovenskoj misteriji, Pešić i sinovi, Belgrad, 2003. 
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на темнување, овој генијален научник напишал три големи дела за ведската, ари-
јевска цивилизација, која до денес останала ненадмината во индоевропеистиката. 

Во книгата ‘Орион’ (1893) Тилак ја утврдил хронологијата на создавањето 
на ведските текстови, го поместил времето на настанувањето на овие текстови до 
најмалку 5. милениуми с.е. а настанувањето и процветување на аријевската циви-
лизација во меѓугласијалниот период на старост преку 20 илјади години. Во книга-
та ‘Артичка прадомовина на Веда’ (The artic home in the Vedas, 1903), Тилак бри-
лјантно ја докажал тезата за северната (хиперборејска), артичка прадомовина на 
Аријевците, првобитна колевка на сите подоцнежни ограноци на аријевското етно- 
културно стебло. Потоа изворно ја изложил аријевската космогонија, ведските му-
дрости и филозофскиот поглед на светот, шастра (Srimad Bhadgvad-gita-Rahasya 
1915). За таа книга Махатма Ганди рекол: ‘Неговото ремек дело ќе остане ненад-
минато за уште долго време во иднината. Никој не презел посовршени истражува-
ња кои се подигаат од Bhadgvad-Gita и Veda’. 

Во ‘Орион’, по истоименото соѕвездие, Тилак ја објаснува основната тријада 
на ведските божанства и одредува за тогашното време мошне смели граници на 
староста на создавање на древните ведски текстови и генеза на ариевската цивили-
зација која ги изнедрила. Тие граници ги поместил за неколку илјади години подла-
боко во минатото во однос на оние кои тогашната историографија ги одредила, 
ограничена со европската антика и смерската цивилизација, како основни параме-
три на древноста. Тилак чврсто верувал во изворната зачуваност на ведската тра-
диција во текстовите на Веда. Затоа поклонил полно поверување на географските, 
астрономските, метеролошките податоци, описите на природата и дошол до мошне 
точна слика за времето и просторот на генезата на ведската традиција. За него вед-
ските обреди биле во чврста врска со процесите на природата, промените на годи-
шните доби, како спрегата измеѓу цикличните промени на небото и во природата. 
Тоа захтевало висок степен на астрономски знаења од ведските свештеници, одно-
сно астрономи. Тие знаеле за коњукцијата на соѕвездието, разликата измеѓу ѕвезди-
ните, сидералните и земјините години, имале прецизна слика на небото на северна-
та хемисфера, нивната година почнувала од зимскиот солстициј, а не од пролетната 
равнодневница. Тилак во ведските текстови воочил милениуми долг период на вни-
мателно пратење и бележење на законитоста во промените, изузетно високо ниво 
на астрономско знаење. Толкувањето на острономските обавестувања од Веда, пре-
цизмо ја утврдил хронологијата на создавањето на постарите и помладите делови 
на ведската книжевност од почетокот на постласијалната ера до Будиното роду-
вање. 

Пред Тилаковото капитално дело ‘Артичка прадомовска веда“ се верувало 
дека најстариот слој на Веда потекнува од 2400. г .п.н.е. Тилак тргнува од тоа дека 
последното ледено доба, односно со потопот (X милениуми с.е.) е уништена прадо-
мовината на Аријевците, дека дошло до нивното поместување од артичката колевка 
кон југ и запад. Во текот на милениумите поместување на југот во постгласијални-
от период, се забележани ведските текстови на нивниот индуски (Веда) и ирански 
(Авеста) огранок“. 

Стр. 128: „Знаци на ведски аријевско- прасловенски традиции...3. Хорс154- 
Родогост син на богот Сонце Ра, брат на Велес. Управува со количките на Сонцето 

                                                 
154 На следната страна е претставен неговиот симбол- тој е квадрат, во кого има круг со својот крст. 
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на небото, во земјиното отелотворење на реката Ра /Волга/ симбол на бесмртноста 
и медовината...7. Маја Златна Маја и Вишна се родители кој е роден на земјата да 
го победи злото и да им го предаде на луѓето ведското знаење...“. 

Белата раса се селела на исток- во Индија...Кина...Јапонија со бригиското да-
тивно у: Меру, Зебу...Бату кан...Аину- Јапонија со крвната група А 38%  на Белци...  

Во Индија белата и темната раса живееле одвоено, а и меѓусебно се мешале. 
Плутарх, под 60, пиши: „Повеќето историчари се согласуваат во тоа дека 

Пор со својата височина од четири лакти и една педа ја надминувал висината на 
обичниот коњаник и поради големината на своето тело бил сосем сразмерен со сло-
нот на кој седел, иако неговиот слон бил најголем од сите слонови...“. 

Според наводот,Пор бил Белец, кој бил висок и крупен наспроти Индијците. 
Белците биле високи, а темните, со потекло од пред да има континенти, биле 

ниски. Косата на темните била со подебели влакна; на темните коските биле поде-
бели- значи, поцврсти...Кожата на белата раса создава витамин Д, но не Црнците. ... 

62: „Тешката борба против Пор...А изградил и жртвеници за елинските бо-
гови: до ден денешен кралевите на Прасијците преминуваат преку Ганг за да им од-
дадат почит на тие богови и да им принесуваат жртви според елинските обичаи“. 

Следи Белците од Источното Средоземје се преселиле во Индија. Па таму ја 
однеле својата митологија, овде означена хеленска, бригиска, поместена на Олимп. 

Кај Плутарх се наведува слонот во Индија, кој му припаѓал на темните раси. 
Следи биволот, кој бил индиско- монголски и афрички: од Индија до Месопотамија 
стигнал до новата ера. А и камилата била азиско- афричка. И Зебу- тој денес го има 
и во Африка, но не во Арабија...Мала Азија и Европа. Во Инд и Нил имало ист кро-
кодил и иста сорта грав, што го заприметил Александар Македонски. Наведеното 
говори, на јужна Африка била споена Индија-темните раси биле/се со исто потекло. 

Харолд Ламб,155 на стр. 347, пиши: „Постепено се дознало за што станува 
збор. Нисијците се сметале себеси за потомци на хероите што го придружувале Ди-
онис во неговите патувања сè до овие краишта. Неспособните за борба, така гласе-
ла приказната, ја основале оваа древна колонија, за да можат да одржуваат бахана-
лии, славејќи го бога“.  

Дионис=Дианис=Пианис=пианиш-опианиш...; упиум=опи ум;Еумен=е умен. 
„Како доказ за тоа тие покажувале на блискиот врв, планината Меру.Таа, ве-

лејќи тие, е наречена по планината Мерое во татковината. И му понудиле на Але-
ксандар да му покажат доказ за вистиноста на своите зборови“.   

Меру=мер у: у=бригиско=брзјачко дативно у донесено и во Јапонија- Аину. 
Па Белците во Индија... донеле мноштво култури од Источното Средоземје. 
„‘Сето тоа’, раскажува Аријан, ‘токму му одговорало на Александар, зашто 

сакал да верува во легендата за патувањето на Дионис. Затоа се искачил со гарди-
стите, и коњаници и пешаци, по падините на планината Меру и ја нашол покриена 
со бршлен и со шуми од ловор, во чии сенки имало жртвеници, а околу нив слобо-
дно шетале диви животни. 

Одушевени кога виделе бршлен, Македонците сплеле венци. Ги ставиле на 
глава како круни и играле наоколу пеејќи, повикувајќи го божеството на сите него-
ви имиња. Александар туку му принесол жртви на Дионис и им приредил гоштевка 
за сите свои придружници. 

                                                 
155 Харолд Ламб, Александар Македонски, патувањето до крајот на светот, Култура, Скопје, 1989. 
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Ова појавување на светата лоза како некакво провидение им дало сила на 
Македонците, кои заклучлиле дека дури и да не ги довела божествената сила во 
Ниса, барем тука нашле доказ дека грчките херои биле тука пред нив. Всушност, 
потаму тие нашле и родендрон, и големи шуми со елки. Нашле една сорта долгоро-
гови волови, толку убави и силни, што испратиле едно стадо во Македонија“. 

Биволот бил индиски на темната раса, а говедото на белата раса. Таа го обо-
жавала Дионис, со својот Наис=Нис=Ниш: Белците биле еден народ со еден јазик... 

Покрај биволот, индиски бил и слонот. Тој живеел во Индија и во Африка. 
Стр. 353: „Селеук бил еден од новите омилени команданти-добродушен џин, 

толку силен што можел да му ги свитка роговите на бик и да го фрли. Селеук ги 
уживал синпатиите на Хефестион и на Неарх морнарот, никогаш не поставувајќи 
прашање за решенијата на Александар. Силата на слоновите толку го воздушевила, 
штом решил да одгледува стадо со располодување. 

‘Кога тоа?’ прашал Неарх. И самиот тој се распрашувал за земските чудови-
шта. 

‘Што ќе можам.’ 
‘Многу добро. Женката на слонот го носи малечкото шестанаесет месеци, и 

тогаш раѓа само едно, како кобила. Тоа цица од мајката сè до осмата година. Колку 
ќе помине додека одгледаш цело стадо ?’ 

Сите многу љубопитно го посматрале чудниот животински свет на Индија, 
како што ја нарекле земјата по должината на големата река Инд- нарекувајќи ги лу-
ѓето Индијци. Неарх се обидувал да фати змии со дамки, откако видел една долга 
дваесет и четири стапки, но открил дека тие се премногу брзи за да може да се фа-
тат. Подобар успех имал со папагалите, за кои открил дека зборуваат како луѓето, 
иако не знаеле грчки. Онесикрит се колнен дека видел мравка голема колку лисица, 
како копа злато од земјата. 

Александар открил дека луѓето што ќе ги касне змија- од оние што прилега-
ат на сликите на главите на египетските фараони- сите умираат од каснувањето. Ги 
собрал во еден шатор Индијците што ги знаеле лековите против каснувањето од 
змија и наредил сите што ќе бидат каснати од змија веднаш да дојдат ве неговиот 
шатор. Многу му била забавна приказната за судирот на Певцес со убави малечки 
луѓе во шумата. Певцест ја водел својата чета по една патека во џунглата кога врз 
луѓето биле фрлени некакви предмети од врвовите на дрвјата. Командирот веднаш 
ги разместил своите луѓе меѓу дрвјата, а тогаш врз нив почнале да паѓаат камења и 
ореви кои ги фрлале малечките луѓе облечени во крзно и покрај жештината. 

‘Тие не се луѓе,’ објаснувал Неарх, ‘туку фини животни кои научиле да ги 
имитираат луѓето. Крзното што го носат е нивното сопствено крзно.’ 

Долго време Певцест, поборник за ситни нешта, не сакал да поверува дека 
наредил на своите војници да се борат против мајмуни а не против луѓе. Но мето-
дичниот Неарх фатил неколку мајмуни, за да го докаже своето тврдење. Зашто Але-
ксандар и наредил на критскиот поморец и на Селеук да навлезат длабоко во нова-
та земја и да донесат примероци од сите нови видови луѓе и животни- а особено 
слонови. Неарх ја искористил таа можност да изгради флота од мали галии, некои 
дури и со триесет весла, за да плови по Инд, бидејќи повеќе сакал тие истражувања 
да ги врши под вода“. 

Па исти животни во Индија и Африка (слонови, биволи, крокодили, змии...). 
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Црнците,Индијците и Монголите биле мали луѓе уште од време кога непо-
стоеле континенти;Индија била споена на Јужна Африка-Монголи север од Индија. 

Плутарх. Под 61, наведува Потамон=потам мон: потам- потаму водата оди... 
Под 63 има фуснота 100 (овде 105): „Малијци (Малави) и Оксидраци (Шу-

драци., Кшудраци) биле независни племиња“. Тие се на тн.словенски јазик. 
Под 72: Глаук=гла ук=уч- ука=уча; глауч=гла уч; ауч=а уч; Селеук=селе ук. 
Театер=те атер=а тер: в + тер = ветер = в етер=е тер; ветерот со етерот тера. 
Фустан=пустан- тој е пуштан да виси, и тој како таков е отворен одздола... 
Квинт Куртиј Руф, во VIII-14, пиши: „Македонците...Копиди ги наречувале 

мечовите, малку извиткани, слични на српови, со кои што ги напаѓале сурлите на 
слоновите...). Следи ножеви како српови за режење на копита, наречени копиди. 

Харолд Ламб,156 на стр. 60, вели: „Во историските записи во кои Херодот го 
опишал далечниот исток сè до Кавказ фактите почнувале да им отстапуваат место 
на легендите.Најдалечниот голем град што Херодот опширно го опишал е Вавилон, 
чиишто скалести висечки градини и кули- облакодери биле светско чудо. Еден Фе-
никиец раскажувал дека името Вавилон навистина значи Баб-ил, божја врата...“. 

Баба бил бригиски збор, кој станал фригијски, а ил=Илиос=Хелиос, со осно-
ва Ил: „Ил врне ил грме“. Следи јазикот на Сумерците и Феникијците бил еден ист. 

Стр. 184: Не сакал повеќе...во Бејрут донесле подароци и покана да го посе-
ти нивниот град- градина изграден спроти моќниот Либан- основан, како што веле-
ле, од морската нимфа Бероа, или можеби од божицата Астарта, која се појавува од 
шумата јавајќи на лав. (Всушност Бејрут е семитски збор а значи Извори)“. 

Бејрут=беирут=веирут=верит=врит- изворот врит=вриет со вода итн. 
Бранко Вукушиќ,157на стр. 136, вели: „Со словенски топоними бил прекриен 

целиот Балкан и Македонија. На пример, 365. г. с.е. Филип Втори ја преселил сво-
јата престолнина од градот Филипи во новосоградена, која имала чист словенски 
назив Извори. Скоро илјада години пред ‘доселување’ на Словените на Балканот(!). 
(Тој податок ја преживеал и римската окупација и романизација на територијата на 
неолитска Кукутена култура во денешна Романија и може да се најде во Архео-
лошкиот лексикон на академикот Срејовиќ)“.  

Густав Вајганд,158на стр.49 пиши, челник бил словенски- и кај Македонците. 
Семирамида + в = Свемирамида=свемир амида: Свемир=све (се) мир=Мир. 
Во Месопотамија и Египет живееле две раси- белата и црната. Во прво вре-

ме се пишело одвоено, а потоа на ист камен...двата јазика- заедно. Следи да бидат 
создадени дворасни јазици: сиријски арамејски јазик и староегипетски јазик. Како 
доказ се на ведуваат Египтјаните. Нивните фараони говореле со јазик кој бил како 
коптскиот. Со додавање на зборови на Црнците бил создаден староегипетски јазик. 
За време на Птоломејците, староегипетски бил реформиран. И без зборовите на Цр-
нците се дошло до коптскиот јазик кој бил само тн.словенски. Од староегипетски 
произлегол коине. Коине го реформирал Кирил- тој истото го направил, и се дошло 
до тн.старословенски јазик.Тој бил пелазгиски-Пелазги биле Македонците (Јустин). 

Кај Плутарх фуснота 113 (овде 115): „Кир, на персиски Куруш (550-529), од 
Персија и Медија создал една држава во 546 год.п.н.е. ја покорил лидиската др-

                                                 
156 Харолд Ламб, Александар Македонски, патувањето до крајот на светот, Култура, Скопје, 1989. 
157 Branko Vukušić. O trojansko slovenskoj misteriji, Pešić i sinovi, Belgrad, 2003. 
158 Gustav Weigand, Ethnographie von Makedonien, Leipzig, Fredrich Brandstetter, 1924. 
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жава, го освоил и Вавилон, а со него и Феникија, Сирија и Палестина. Така, власта 
над Исток од семитски раце преминала во ариски. Кировиот гроб и денес се гледа 
кај Мургхаб“. 

Јазиците, во кои имало зборови на Црнци, биле наречени семитски јазици. 
 
СТАРОЕГИПЕТСКИ, СИРИЈСКИ АРАМЕЈСКИ И ЛАТИНСКИ ЈАЗИК 
 
Овде се говори за дворасните јазици. Тоа бил јазиците на Белци и Црнци. 
Х.Џ.Велс,159 на стр. 72, пиши: „За хотентотски јазик велат дека има сродност 

со хамитските јазици, од кои е одвоен со својата ширина на средна Африка, во која 
се говори банту јазик. Во полутарската источна Африка и сега се говори еден јазик 
сличен на хотетотскиот и сроден со бушманскиот, а тоа само ја потврдува мислата 
дека некогаш во својата источна Африка се говорело хамитски“ . 

Видлива е врската на јазиците на Црците, кои биле колонизирани во Азија. 
На просторите од со Месопотамија до со Египет живееле Белци и Црнци. 

Следи во прво време се пишело одвоено на двата јазика, а потоа заедно на еден ист 
камен...и конечно да се создадат дворасни јазици:староегипетски и арамејски јазик. 

Со создавањето на коине (300 г.п.н.е.), тој почна да го потиска арамејскиот. 
Улрих Вилкен,160 на стр. 348, пиши: „Дури и пред националната реакција на 

Сасанидите против елинизмот, Римјаните му зададоа смртен удар на источниот 
елинизам со срамното уништување на грчкиот град Селеукија на Тигар, што го из-
гореа до темел во 164 година во текот на војната кај Верус со Партијците. Со оваа 
голема несреќа Грците ја загубија тврдината зад реката Еуфрат. Грчкиот јазик има-
ше интенција да изчезне, а арамаичниот, кој веќе имаше широка распространетост 
за време на Ахемнидите, сè повеќе се ширеше“.   

Се потврдува, коине бил млад, а сиријско арамејскиот јазик бил многу стар. 
„И на друго место, исто така, ориенталските јазици, кои никогаш не постоеја 

во земјата надвор од грчките градови, на крајот го истиснаа грчкиот. Во Сирија, 
арамаичкиот јазик беше толку силен во текот на целиот селеукиден период, што 
под империјата беше познат како сириски јазик и стана важен литературен јазик, 
кој можеше да се најде особено во службата на христијанските цркви, а кој исто та-
ка остави световни дела како што е Сириско-римскиот законик, од кој се гледа во 
Сирија, покрај римскиот, и грчкиот закон имал свое место. Губењето на елинизмот 
е означено со факти што исчезнаа македонските имиња на градовите, а им се даде-
ни старите домородни имиња, а нивните елинистички имиња. Така, Алепо и Ако ги 
зедоа своите стари имиња, а нивните елинистики имиња Берој и Птолемеј беа забо-
равени. 

И во Египет домородниот јазик на крајот победи во споредба со грчкиот. 
Последниот грчки папирусен текст- арапско- грчки билингвијален- припаѓа на де-
сеттиот век. Бидејќи најстариот папирус е од времето на Александар, а тоа е голем 
период- околу 1300 години- можат да се следат ефектите на Александровото живо-
тно дело во континуитет на грчкиот јазик во долината на реката Нил. Египетскиот 
јазик преовладуваше во тој период. Наспроти целосниот успех на елинизацијата, 
стариот египетски јазик засекогаш преживеа меѓу народните маси, а откако тие 
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станаа христијани, т.н. ‘копти’, се разви литература која, како и сириската, беше 
предоминантно христијанска, во која беше вклучена и световната литература, како 
коптичка верзија за визијата на Александар. Тоа може да се смета како последен 
триумф на елинизмот што од третиот век во н.е . Египќаните го транскрибираа овој 
коптчки јазик, кој не е ништо друго туку развиен стар египетски јазик, со грчка аз-
бука, со неколку додатни демотички знаци, а подоцна ги отфрлија хиероглифите и 
демотичкиот ракопис. Коптичкиот јазик, наспроти арапскиот, односно на новиот 
освојувач, продолжи сè до осумнаесеттиот, а во не колку случаеви и до деветнае-
сеттиот век. Коптичката библија сè уште се чита во коптичката литература, иако не 
се разбира. Но, во средна Азија арапскиот јазик беше вистински освојувач“.   

За време на Птолемеите староегипетски бил реформиран, отстранувајќи ги 
зборовите на Црнците, се дошло до коптски јазик- тој бил пелазгиски=тн.словен-
ски, на кого говореле фараоните пред да се внесе дворасниот староегипетски. Исто-
то го направил Македонецот Константин Филозоф, што било по налог на Македон-
ската династија- од коине наследникот на староегипетски јазик, кого во Египет и го 
заменил, биле отстранети зборовите на Црнците, и се дошло до тн.старословенски. 

Стр. 351: „Неодамнешните истражувања јасно укажаа дека уметноста на 
исламот и исламската култура воопшто биле под силно влијание на елинизмот. До-
дека Момсен го нарече исламот ‘извршител на елинизмот’, сегашните исламски 
научници гледаат во елинизмот една од компонентите на исламската култура, и 
всушност еден од темелите врз кој беше изграден. Се знае дека Арапите ја презедоа 
грчката филозофија, медицината и другите науки и í го вратија Аристотел во сре-
дновековна Европа. Подоцна беше докажано дека Александрија, во која сè уште 
имаше учени луѓе во времето на арапското освојување на Египет, одигра значајна 
улога во трансмисијата на грчката наука кај Арапите. Неоданешните истражувања 
покажаа дека покрај сасанидската и византиската уметност, елинистичката уметно-
ст беше еден од изворите на исламската уметност кој постепено се развиваше. Но-
вото гледиште може да се формулира авторитативно во фразата: ‘без Александар 
ќе немаше исламска цивилизација’ “.  

Х.Џ.Велс,161 на стр.319, пиши: „Додека царот Ираклиј покушувал да воспо-
стави ред во опустошената Сирија,- било тоа после смртта на Хозрој II, пред заклу-
чување на конечен мир со Персија- му донесле некоја необична порака. Донесител-
от на оваа порака промакнал низ царската претстража кај Бостра, во пустината ју-
жно од Дамаск. Писмото било напишано на арапски јазик, во она време уште слабо 
познат семиски јазик на скитачките племиња на јужната пустина. Секако Ираклиј 
го сослушал само усмениот превод на тоа писмо, и при тоа лесно е можно дека пре-
ведувачот уште на своја рака додал неколку презриви опаски. 

Тоа писмо било необичен позив, напишан со китнасти стил, а од некој човек 
кој се викал Мохамед, божји пророк. Колку се дало да се разбере, тој Мохамед го 
повикувал Ираклиј да го признае едниот, вистински бог и да му служи. Друго ни-
што не можело одредено да се заклучи на ова писмо“. 

Следи арапскиот јазик бил нов јазик на исламот, со кого се одродиле старите 
народи- денес фараонскиот јазик кој бил коптски=тн.словенски никој не го говори.  

Арапски бил само вулгарен арамејски сиријски јазик, како што бил и ново-
персиски. Наспроти нив, коине бил од староегипетски и тоа само во Александрија. 
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Улрих Вилкен,162на стр. 340, пиши: „Влијанието на Александар за ширењето 
на грчката култура не беше ограничено само на Исток. Победоносниот марш на 
елинизмот кон Запад не треба да се сфати надвор од неговото животно дело. Инаку 
тој не ги спроведе своите последни планови, кои беа насочени кон Запад, сепак со 
поставувањето на основата за светското ширење на грчката култура во неговата 
Источна империја, Александар создаде услови за нејзина експанзија и кон Запад, 
надвор од политичките граници на своето кралство. Дури и пред неговото време, 
грчката култура направи извесна експанзија подалеку на Запад; но освојувањето на 
Рим од елинизмот- а тоа е она што е вредно во историјата на светот никогаш нема-
ше да заземе место какво што го имаше, без да се создадат услови за тоа. Бидејќи 
во периодот на кралевите на Рим беа преземени многу елементи на грчката култура 
преку грчките градови во Долна Италија, прво азбуката, потоа култот на боговите, 
уметноста и некои законски норми- сепак тоа беше само капка во споредба на ши-
рокиот поток, со кој во голема мера од средината на третиот век пред н.е. грчката 
култура го засити римското општество.Почетокот на овој процес започна во 240 го-
дина, една година по победоносниот крај на Првата пунска војна, кога грчкиот сло-
бодњак Ливус Андроникус од Тарентум првпат направи латински превод на грчко 
уметничко дело за римските игри. Има две работи каракеристични за Рим во оваа 
смисла. На прво место тоа беше Сенатот по чиии наредби беше изведено делото. 
Многу значајно е да се одбележи дека овој чекор дојде официјално од власта. Ако 
се знае дека тоа беше Сенатот кој пред дваесет и осум години ги иницира сребре-
ните пари со кои ја воведе римската трговија во елинистичката трговска зона, 
многу е значајно што истиот Сенат сега го нареди изведувањето на грчкото дело. 
Тоа го оправдува постоењето на програма за културата, паралелно со економската 
програма. Сега се бараше спојување со елинистичкиот свет преку интелектуалната 
сфера.Затоа изгледа легитимно да се каже дека елинизирањето на Рим го пресо-
здаде животното дело на Александар. Ако грчката култура не постигнеше широка 
светска позиција, Сенатот немаше да согледа и да ја воведе во Рим. 

Второ, тоа беше нависок дострел кога беше направена грчка претстава на 
латински јазик. За идната историја на Европа тоа беше важен момент што Римјани-
те, откако ја презедоа грчката литература, го прифатија латинскиот, односно својот 
мајчин јазик. Оваа независност што Римјаните ја задржаа против странската култу-
ра ги разликуваше од ориенталските народи, а одговара на нивната силна и горда 
национална самосвест, во што лежеше тајната на нивната извонредна моќ. Но, би-
дејќи од почетокот грчката поезија се задржа на латински,латинската проза сè уште 
не беше развиена и првите имитации на грчката прозна литература во Рим беа на 
грчки јазик. Првиот Римјанин кој имаше намера да напише римска историја, Фаби-
ус Пиктор- римско копие на Берос и Мането- на крајот од третиот век го напиша 
своето дело ‘Летопис’ на грчки јазик, а така направија и неговите следбеници. Като 
постариот во вториот век беше првиот кој состави латинска историја во своето дело 
‘Оригиналност’. Оттогаш па наваму Римјаните ја пишуваат својата проза само на 
латински јазик“. 

Се кажа: Римјаните „го прифатија латинскиот, односно својот мајчин јазик“. 
Латински следел само по коине, а мајчин јазик на Римјаните бил пелазгиски. 
Па само Като „во вториот век беше првиот кој состави латинска историја“. 
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„Овде не е местото да се опише како оваа елинизација, свечено воведена од 
Сенатот, претставник на владејачката аристократија, силно се прошири во римско-
то општество во наредните векови, особено во кругот на Скипиосите во вториот 
век. Треба само да се каже дека во јазикот, како и во другите работи, а особено во 
уметноста, Римјаните наспроти целата елинизација, постојано го бранеа својот по-
себен карактер, така што резултатот беше грчко- римското мешање, чиј квалитет, 
иако определен од грчкиот составен дел, сепак поседуваше еден специфичен рим-
ски тон. Кај Цицерон и поетскиот круг на Август ова грчко-римско мешање на кул-
турата постигна дострел што ја издигна многу повисоко од декадентната грчка ку-
лтура во тоа време. За целиот тек на подоцнежната европска историја до денешен 
ден, беше од огромна важност тоа што Римјаните постојано постигнуваа успех во 
ширењето на оваа грчко-римска култура на Запад од континентот, особено во Шпа-
нија и Галија. Тие го поставија каментемелникот на романската нација и нивната 
култура и одлучија латинскиот да биде јазик што ќе се употребува на Запад, како 
што беше грчкиот на Исток. Треба да се одбележи и тоа што грчко- римската кул-
тура која разви една грчко- римска уметност на почетокот на империјалната епоха, 
имаше втор ефект на Исток сега под римска власт, особено во Сирија, каде што Ри-
мјаните изградија големи згради во Балбек и Палмира. Суштествената независност 
и важноста на овие грчко- римски мешани култури присилува да се прекине ели-
нистичкиот период со Август, а со него и да почне една нова епоха на древната 
историја, а тоа беше Римската империја“. 

Х.Џ.Велс,163на стр. 265, пиши: „Катоновите современици ги презирале Грци-
те и грчкиот јазик. Сега во тој поглед многу што- што се променило. За владата на 
царот Антинин Пиј грчки јазик толку исто е ценет како н. пр.на оксфордскиот или 
кембриџкиот универзитет во скорешната минатост, за владата на англиската крали-
ца Викторија. А и тогаш луѓето кои се бавеле со изучување на грчкиот јазик и кни-
жевност покажувале спрема својот предмет колку празно стравопочитување, толку 
и практично несфаќање. Изучувањето на грчката книжевност било грдно распро-
странето. Се пишани многубројни критики и силни толкувања. На големо им се ди-
веле на грчката книжевност, ама слабо кој вистински го сфатил духот на елинство-
то. Аристотеловите запазувања толку се ценети од силни дивења заборавиле да ги 
користат неговите методи за понатамошните испитувања. Треба да се нагласи, дека 
Аристотеловата наука во Рим, мада таму се читала на грчки оригинал, претставува-
ла семе фрлено на гол камен. Напротив, сириските и арапските преводи на Аристо-
тел уште се читале илјада години подоцна биле од најплодно влијание на арапската 
просветеност. Ама, бар само во Рим, во она доба на изучување на грчкиот јазик и 
под неговото влијание, повеле повеќе сметка за естетскиот развој на латинската 
книжевност. Бидејќи Грција имала свои епски песници, Римјаните сматрале дека и 
тие мораат да пејат епови. Добата на владата на царот Август во латинската книже-
вна доба имало слепо подржување на Грците. Во својата‘Енеида’ Вергилиј, со кол-
кава скромност со толкаваи храброст, а секако доста вешто, на своите сонародници 
покушал некој ‘пандан’ на Илијада и Одисеа“. 

Стр. 268: „Како што на неплодното тло...Х.Стјуарт Џонс вели: ‘...Јулије Це-
зар ги обдарил римските граѓани со учители на слободни вештини; Веспазијан во 
Рим основал катедра за грчко и латинско беседништво...“.  
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„Умното опаѓање на она доба јасно ни ја предочува расправата ‘За вовзви-
шеното’, кој го напишал некој грчки книжевник, од вториот или третиот, а можда 
дури и четвртиот век после Христо: можда писателот на таа расправа бил самиот 
Лонгин Филолог (213.- 273.). 

Тој укажува на нарочит знак на болниот римски умен живот...“. 
Стр. 284: „Латинскиот јазик не располагал со доволно умни вредности, не 

обфаќал доволно оригинална книжевност или наука, паметен човек да би можел во 
нему самиот да гледа доволно средство за понатамошен развиток и да би можел да 
издвојува конечно превласт над грчкиот јазик. Никогаш ни еден јазик- па макар и 
цела војска чиновници покушале да го наметнат- не ќе слават победа над другиот, 
ако со својата книжевност бар не е исто толку богат како јазикот кој сака да го по-
тисне и, воопшто, ако не претставува исто толку богат извор на знаење и просвета. 
Јазикот, кој сака да се шири на сметка на другите, мора да биде неисцрпен извор на 
богати дарови. Од тоа гледиште грчкиот јазик имал грдна предност над латинскиот. 
Кога настапило одвојувањето на источното од западното царство, грчкиот јазик по-
ново зел мах на истокот, го обновил елинското предание...“.    

Од наводот се потврдува, латинскиот јазик не бил битен- тој денес е мртов. 
Стр. 264: „Со смртта на Марко Аурелиј...Доволно е ако на тоа доба да спо-

менеме само неколку цареви кои, изгледа, биле поспособни од останатите владете-
ли на тоа доба, а такви цареви н. пр. биле Септимиј Север, Аурелиан и Проб. Сеп-
тиимиј Север бил Картагинец. Неговата сестра целиот свој век не го научила лати-
нскиот. На средина на Рим управувала со својата домашна послуга на пунски јазик. 
Катон Постариот секако во гроб се превртил...“.   

Латински не бил народен туку варварски=пелазгиски- таков бил и пунскиот. 
Дионисиј164 наведува: „Јазикот со кој се користат Римјаните, не е наполно 

варварски, ниту пак апсолутно грчки (хеленски, Р.И.), но претставува мешавина од 
двата, поголемиот дел е истоветен со еолското наречје“. Од ова произлегува дека 
Римјаните говореле со јазик кој „поголемиот дел е истоветен со еолското наречје“. 
Се гледа дека јазикот бил еолско наречје кој бил хеленски, а Хелада била Пела-
згија. Кон ова да се надоврзе и она што рекол Херодот: „Еолците биле и се наре-
кувале Пелазги“. Бидејќи пелазгискиот јазик бил варварски, овде во игра се вклу-
чени само три говори на пелазгискиот (варварскиот) јазик кои како говори меѓусе-
бно биле разбирливи.Овде е чудно,зошто поимот варварски се употребува за говор. 
Истото се случило и за поимот пелазгиски. Ова говори дека постепено старите пои-
ми се потискале, а нивното место го заменувале со други. Токму во ова време нема-
ло латински јазик.Латинскиот следел по коине, во 3 век п.н.е., како негова „копија“. 

Па сите автори го познавале Дионисиј, а него сите го одбегнувале- крив бил 
јазикот на Римјаните, кој бил варварски=пелазгискии еолски. Значи, тн.словенски. 

Дионисиј пиши само варварски=пелазгиски како Македонците и Еладците. 
 
КОИНЕ (ТН.СТАРОГРЧКИ) БИЛ ДВОРАСЕН ЈАЗИК 
 
Херодот, во II- 42, пиши: „А оние што го почитиваат Зевс Тебански или жи-

веат во Тебанската област, сите тие не жртвуваат овци туку кози...Бидејќи Херакле 
постојано молел, Зевс најпосле го смислил ова. Откако одрал еден овен, му ја от-

                                                 
164 Историчарот Дионисиј (60 г.п.н.е.-7 г.н.е.) бил од Халикарнас- Римјаните биле Варвари=Пелазги. 
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секол главата и си ја ставил на својата глава, а го навлекол и руното и таков му се 
покажал на Херакла. Оттогаш Египќаните кипот Зевс го прават со овнешка глава. 
Од Египќаните тоа го презеле и Амонијците кои се доселеници и од Египет и од 
Ајтиопија и кои зборуваат некој мешан јазик од двата. Јас мислам дека Амонија-
нците по ова си го добиле името: Амон Еѓипќаните го викаат Зевс. Од таа причина, 
значи, Тебанците ги сметаат овните свети и не ги жртвуваа...“.  

Токму овој мешан јазик бил меѓу бели Египќани и црни Етиопјани. Тој та-
ков мешан јазик бил само меѓу две раси: на Белци (Пелазги) и на Црнци (Семити).  

Херодот, во II-154, пиши: „На Јонците и на Карците кои му помогнале да 
дојде на власта, Псаметих им дал територии да се населат едни спроти други на 
брегот на Нил, а и сè друго што им ветил, исполнил. Ним им ги доверил и египет-
ските деца да ги подучуваат на јазикот на Хелените и од тие деца што го научиле 
јазикот потекнуваат сегашните толкувачи во Египет...“. 

Бидејќи се говори само за толкувачи на говорни разлики, а не преведувачи 
на посебни и неразбирливи јазици, Балканците со Египтјаните имале еден те ист ја-
зик. Како доказ може да послужи и коптскиот јазик, на кого говореле фараоните, а 
тој станал христијански јазик, неразбирлив со арапскиот. Арапскиот произлегол од 
сиријскиот арамејски, кој бил дворасен јазик на Белци и Црнци (Семити), како ста-
роегипетскиот.Со отстранување на семитските зборови од староегипетски произле-
гол коптскиот јазик,кој бил тн.словенски-исто било од коине до тн.старословенски. 

„158. На Псаметих му бил син Неко. Тој станал наследник на кралскиот пре-
стол на Египет. Тој е тој што прв се зафатил да го копа каналот што води до Ери-
трејското Море, а како втор го завршил Персиецот Дареј...Додека го копале тој ка-
нал во времето на владеењето на Неко, загинале сто и дваесет илјади Египќани. А 
кога едно пророчиште се протиставило на таа работа изјавувајќи дека тое е во по-
лза на барбарите, Неко веднаш се откажал од копањето. Египќаните ги викаат бар-
бари сите оние што не го зборуваат нивниот јазик“. 

Пак, нивни свештенички јазик бил староегипетски, а народен варварскиот. 
„164. Во Египет има седум сталежи. Едниот од нив е сталежот на свеште-

ниците, вториот е на воините, третиот- говедари, четвртиот- свињари, петтиот- тр-
говци, шестиот-толкувачи и седмиот-бродари.Сталежите се толку, а имињата им се 
според вештината со која се занимаваат. Воините се викаат Каласирии и Хермоти-
бии,зависно од областа од каде што се.Имено,целиот Египет е поделен на области“. 

Се разликуваат сталеж свештеници со високи офицери со староегипетски ја-
зик, а сите други со народен=варварски јазик со толкувачи за говорните разлики. 

Сумерите и Египтјаните биле Белци со закосени очи- одбрана од песокот... 
За ова да се образложи, се продолжува со она што Херодот истото го опиша: 
„165. Областите на Хермотибиите се: Бусаритската, Саитската, Хемитската, 

Папремидската, островот наречен Просопитис и половина од областа Нато. Од тие 
области се Хермотибиите и, кога биле најмногу, броеле сто и шеесет илјади мажи. 
Од нив никој не се занимавал со ниеден занает. Можат да бидат само воини. 

166. На Каласириите им припаѓаат овие три области: Тебанската, Бубастид-
ската, Афтитската, Танитската, Мендесиската, Себенитската, Атрибитската, Фарба-
јтитската, Тмуитската, Онуфитската, Анисиската, Миекфоритската; таа област е на 
остров, спроти Бубастис. Тоа се областите на Каласириите кои, кога биле најмногу-
бројни, биле двеста и педесет илјади мажи. И ним не им е допуштено да се зани-
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маваат со други вештини, туку само со воените. Воената служба ја наследува синот 
од таткото.  

167. Дали и тоа Хелените го примиле од Египќаните, јас не можам со сигу-
рност да тврдам, зашто гледам дека и кај Трачаните, и кај Скитите, и кај Перси-
ците, и кај Лидијците и речиси кај сите барбари оние што се занимаваат со занаети 
се сметаат за подолни од другите граѓани; и тие самите и нивните деца. Се смета 
дека оние што не вршат занаетчиски работи се поблагодарни, а посебно оние што 
се во војничка служба. Тоа е присуство и кај сите Хелени, а најмногу кај Лакедај-
монците. Коринќаните, пак, се тие кои најмногу ги презираат занаетчиите“. 

Се кажа: „и речиси кај сите барбари оние што се занимаваат со занаети се 
сметаат за подолни од другите граѓани...“.  

Следи варвари се сите кои „се занимаваат со занаети се сметаат за подолни“. 
Се потврдува, поимот варвари не означувал народ, туку само народен јазик. 
Во предговорот, на стр. 16, се наведува: „Во таа шема...Пред читателот се 

открива светот на древните цивилизации на Истокот и Западот, во кој авторот 
проникнува со независно љубопитство, својствено за јонските Хелени, благодаре-
ние на кое Јонија дала многу гении во областа на науките. Тој се обидува да го раз-
јасни и да му даде смисла на сето она што се гледа или слуша. Држејќи се посто-
јано и цврсто за главниот предмет на делото, тој раскажува и за неверојатни случки 
и доживувања на големите луѓе и владетели, а често и на малиот, обичниот човек, 
за обичаите на барбарите, туѓи на Хелените, за колосалните градби, чудните приро-
дни појави, за невидените и нечуени животни и растенија...“. 

Се говори за: „обичниот човек, за обичаите на барварите, туѓи на Хелените“. 
Па барбари=варвари, со мало б=в, не означувал народ- Хелени со големо х. 
Следи Елада била заостаната во однос на Јонија. Па поттикот бил од Јонија. 
Стр. 18: „Што се однесува...Ако се случело Атињаните, исплашени од опа-

сноста што се заканувала, да ја напуштат својата земја или, и да не ја напуштеле, 
туку да останале и да му се предале на Ксеркса, еве што ќе се случело на копното. 
И да го ‘облекле’ Пелопонешаните Истам со многу ‘камени хитови’, Лакедајмон-
ците, предадени од сојузниците (не затоа што така ќе сакале, туку принудени, би-
дејќи градовите ќе биле освојувани еден по еден од барбарската војска), ќе оста-
неле сами. Напуштени од сите, ќе покажеле храброст и достоинствено ќе загинеле“. 

Македонците и Персијците биле варвари- варвари немало етничко значење. 
Во Херодотовата историја се говори само за говори-тогаш не постоел коине. 
Кај Плутарх од Хиронеја (45 или 46 г.- околу 120 или 125 г.) го немало кои-

не. Исто така, и кај Аријан и Јустин го нема коине- тој не постоел пред 300 г.п.н.е, 
Плутарх, 7., пиши: „Најверојатно, Александар не учел само етика и полити-

ка, туку навлегувал и во тајните на подлабоките науки, што филозофите ги нареку-
вале акроматички и епоптички, па со нив не ја запознавале и широката публика. 

Кога Александар подоцна веќе преминал во Азија и чул дека Аристотел из-
дал неколку книги за тие науки, тој му напишал писмо во кое отворено ја бранел 
филозофијата. Преписот на тоа писмо гласи: ‘Александар го поздравува Аристоте-
ла. Не е добро што си ги издал акроматичките списи. Со што ќе се истакнуваме од 
другите луѓе ако науките на кои им се посветивме станат општа сопственост ? Јас 
повеќе сакам да се одликувам со највозможното знаење отколку со својата моќ. 
Збогум !’  
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За да се смири неговата честољубивост, а во исто време за да се оправда и 
себеси, Аристотел му одговорил дека тие науки и се и не се издадени. Зашто, нави-
стина,неговиот спис за метафизика не може да користи ниту за настава ниту за уче-
ње, туку во прв ред е напишан за оние што целосно í се посветени. 

8. Се чини дека Аристотел најмногу од сите други му ја всадил во срцето на 
Александар и љубовта спрема медицината. Зашто, Александар не ја засакал само 
теоријата на лекарството, туку на своите болни пријатели им помогал во нивните 
болести, им определувал некакви лекови и им давал упатства за начинот на живее-
ње, како што тоа се дознава од неговите писма. Воопшто, тој и по природа ги сакал 
науката и читањето. Илијадата тој ја разгледувал како патоказ на воената храброст 
и така ја нарекувал Од Аристотел го добил неговото издание на Илијадата, кое го 
нарекуваат ‘Издание од ковчеже’. Тоа, како што раскажува Онесикрит, секогаш ле-
жело покрај камата под неговата перница. 

Со оглед на тоа што во внатрешноста на Азија не можел да најде многу дру-
ги книги, му наредил на Харпал да го снабди со нив. Тој му ги пратил Филистовите 
дела, многу трагедии од Еврипид, Софокле и Ајсхил, а покрај тоа и дитирамбите на 
Телест и Филоксен“. 

51: „Меѓутоа. Аристифан, еден од неговите телесни чувари, претходно го 
скрил мечот. Другите, пак, почнале да го смируваат Александар. Но тој не се созе-
мал, туку рипнал на нозе и почнал на македонски да ги довикува своите штито-
носци (што било знак за голема вознемиреност) и му наредил на трубачот да затру-
би, а кога тој се двоумел дали да го стори тоа...“. 

Се кажа: тој „почнал на македонски да ги довикува своите штиотоносци“. 
Македонски јазик бил пелазгиски говор-Македонците биле Пелазги (Јустин) 
Фуснота: „Проблемот со македонски јазик овде сè уште не е решен поради 

скудните остатоци; дали тоа била само една варијанта на дорскиот дијалект или 
посебен јазик што бил неразбирлив за Елините, важно е да се спомене дека Туки-
дид ги опишува Етолјанците (кои биле во близина на Македонија, но сепак Елини 
без сомнение) како ‘сосем неразбирливи по јазикот’ “.  

На Балканот имало само еден пелазгиски јазик и тоа со мноштво говори. 
Преведувачката, на стр. VIII, во предговорот, пиши: „‘Историјата на Алек-

сандар Македонски’ од Квинт Куртиј Руф, е настариот обемен извор, напишан на 
латински јазик, за проучување на животот и делото на големиот завојувач. При не-
достиг на постари извори, особено, составени од современиците на Александар 
Македонски, делото на Куртиј, иако во извесна смисла посреден извор, сепак не гу-
би од својата вредност, зашто е пишувано врз база на записи, достапни на авторот, 
коишто не стигнале до нас, а биле пишувани или од современиците на Александар, 
или од такви, кои живееле близу до времето во коешто тој живеел и дејствувал. За 
нас, овој извор е дотолку позначаен, поради тоа што во него, покрај бројните дета-
лни описи- географски и етнографски на многу земји на Исток и можностите за 
продирање до Индија, експлицитно се гледа и различието на двата етноса- маке-
донскиот и хеленскиот и јазиците на коишто зборувале тие. Како што може да се 
види и кај подоцнежниот антички автор Плутарх, и кај Куртиј е очебијно, дека дре-
вните Македонци се етнос, со посебен идентитет, менталитет и јазик, поинаков од 
оној на Хелените. Тоа особено е видливо во VI книга, глава 9, каде што е прикажа-
но судењето на Александровиот пријател и војсководец Филота: ‘Тебе ќе ти судат 
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Македонците, па те прашувам, ќе им зборуваш ли ним на мајчиниот јазик?’ На ова 
Филота одговора: ‘Освен Македонци, овде има и многу други, за коишто сметам, 
дека полесно ќе го разберат она што ќе го кажам, ако зборувам на истиот јазик, со 
којшто и ти зборуваш, верувам, не поради друго, туку за да можат да те разберат 
повеќемина’. 

Горепосочениот цитат, како и сведоштвото на Плутарх ги прават беспоред-
метни сите дубиози и дискусии околу тврдењето на некои историчари за идентич-
носта на македонскиот и хеленскиот етнос, зашто ако јазикот е основен белег на 
еден народ, а според изворите, Хелените не го разбираат јазикот на Македонците, 
тогаш е јасно тие не се припадници на еден и ист етнос, како што, особено во по-
следно време, се обидуваат да докажат некои“. 

Никаде не се наведува јазикот коине- тие тогаш општеле со јонскиот јазик. 
Па во Александрија Илијадата била преведена на коине само во 3 век п.н.е. 
Збрките настанале што Александријскиот коине бил наречен хеленски јазик. 
Плутарх запишал дека македонските кралеви, кои владееле со Египет, не се 

подрудиле да научат египетски, што не важело и за Клеопатра. Па Египтјаните го-
вореле со народен египетски јазик, кој бил јазик како на фараоните. Имало и старо-
египетски јазик кој бил дворасен на Белци и Црнци- него го знаела и Клеопатра. 

Плутарх за Клеопатра вели:„Беше вистинско задоволство да се слуша звукот 
на нејзиниот глас со кој, како инструмент со многу жици, таа преоѓаше од еден ја-
зик во друг, така што, имаше само неколку барбарски народи со кои разговараше 
преку преведувач, додека со поголемиот дел од нив таа директно разговараше. Та-
кви беа: Етиопјаните, Троглодите, Евреите, Арапите, Сиријците, Медите, Партиј-
ците и многу други, чии јазици таа ги научи. Тоа беше уште поизнедувачко затоа 
што повеќе од нејзините предци кралеви одвај се мачеа да го научат египетскиот ја-
зик, а некои од нив прилично го запоставија и македонскиот јазик“.   

Македонците својот јазик го нарекувале мајчин, што останало до денес.Овде 
се разбира варварски=народни и службени јазици. Службен бил сиријскиот арамеј-
ски јазик, кој го користеле и Евреите=Еднобожци, кои во Александрија го прифа-
тиле коине. Ама службен бил и староегипетски, а народот говорел како тн.коптски. 

Милутин Миланковиќ,165 на стр 65, пиши: „Убавината на таа жена...Клеопа-
тра била најизобразена жена на стариот век. Говорела совршено грчки, латински, 
арапски, еврејски, коптски и персиски, а историјата ја познавала подобро од било 
кој. Но покрај сè тоа, била жена од главата до петицата...“. 

Се говори за коине, латински арамејски(еврејски), персиски и коптски јазик. 
Во предговорот на Херодотовата историја, на стр. 7, се наведува: „Посебно 

место...малоазиските Јонци...Во атичкиот дијалект на класичната епоха...Најзнача-
ен од помладите логографи бил Хеланик Лезбјанинот, кој живеел приближно во 
исто време кога и Херодот и пишувал исто така на јонски дијалект, иако неговиот 
мајчин бил ајолскиот... 

Се говори за атички, ајолски (еолски) и јонски говор а никако за јазик коине. 
Стр. 19: „Од аспект на уметничката вредност, прифатено е стилот на Херод-

от да се нарекува новелистички...Големо влијание врз Херодот извршило усното 
народно творештво, но бил и под влијание на јонската литературна традиција, и тоа 
на оној жанр, кој во антиката се викал ‘милетски раскази’. 

                                                 
165 Milutin Milanković, Kroz vasionu i vekove, Nolit, Belgrad, 1979. 
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Стр. 20: „Новелистичкиот стил...Не ретко кај него ќе ги сретнеме зборовите: 
среќа, судбина (така сакало да биде), пишано е, (завидливо) божество. Авторот се 
одделува од јонската наука и зазема религиозен став...Херодот се јавува како прет-
ставник на јонскиот дијалект, уметнички стилизиран со додавање на старојонски 
елементи на Хомер, но и на други поетски изрази и понекогаш атицизми“. 

Во Атина се пишело на јонски дијалект, но не атички- на него не се пишело. 
Лукијан од Самосата, „Како треба да се пишува историја“, напишана 165/6 

година, под 21. вели: „И следнава грешка не е мала, па мислам дека заслужува да се 
одбележи. Историчарот просто се мачи да пишува на чисто атичко наречје, да го 
прочисти својот јазик, па нашол дека треба и римските имиња да ги преправи во хе-
ленски...“. Па имало само хеленски јазик (коине) и атички говор, но ништо грчко. 

Со наводот се потврдува, во Елада во II век во употреба бил само атичкиот 
говор, кој бил само варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски. 

Понатамо во римско време се пишело на пелазгиски=тн.словенски јазик. Ва-
ков бил и Аријан (II век н.е.). Тој „Индиската историја“ ја напишал на јонско наре-
чје, иако тој ги познавал коине и латински. Па коине немал врска со некаква Елада. 

За време владеењето на Јустинијан државен јазик бил латинскиот, христија-
нски коине и на јонски јазик се проповедало во Платонова академија во Атина. Неа 
Јустинијан како хеленска=повеќебожна на јонски јазик ја затворил во 529 година.  

Илијада била пишана со руни,со јонско писмо од Милет и на коине 3 в п.н.е. 
Херодот, во II- 36, пиши: „Свештениците...Букви и бројки Хелените пишу-

ваат така што со раката одат од лево кон десно, а Египќаните од десно на лево; така 
пишуваат, а велат дека тие самите пишуваат на десно, а Хелените на лево. Се слу-
жат со два вида писмо; едното го викаат свештеничко, а другото народно“. 

Херодот, во V- 59, вели: „Јас лично сум видел кадмејски букви во храмот на 
Аполон Изменски во Теба во Бојотија, врежани на некои триногарници, и тие се 
главно слични на јонските...“.  

Ј. Блајкен,166 на стр. 202, пиши: „Бидејќи Фениките пишеле оддесно налево, 
во прво време и Грците се повеле по нив. Но наскоро (после неколку преодни на-
чини, од кои еден е и бустофедонски, во кој еден ред се пишел оддесно налево, а 
другиот одлево надесно, и така наизменично) почнало да се пиши одлево надесно, 
при што- задржувајќи го дотогашниот дуктус на пишење- знаците ги испишувале 
наопачки, како во огледало ... Колку досега е познато, Грците својот алфабет го 
презеле од Фениките околу почетокот на 9. ст. пр.н.е.. Од тој праалфабет поради 
различното пишење на потребните нови знаци и со понатамошниот засебен развој 
(секој остров према локалните потреби подесени слова) настанале различни алфа-
бети, кои (према А. Кирхоф) можат да се поделат во четири групи викани по боја 
(зелени, темносини, светлосини и црвени); меѓу останатите, тие групи нарочито се 
разликувале по пишење на тв. додатни знаци ζ, ф, х, ψ. На крајот во 5. ст.пр.н.е. тв. 
темносин алфабет, со кој се пишело во Милет (јонски алфабет) ги истиснал оста-
натите и постанал заедничко писмо на сите Грци. Со тоа не придонело само сто-
панството, туку во прв ред во архајското време на неоспорната културна надмоќ на 
Милет како седишен град на малоазиските Јонци. (Атина, во која дотогаш се пи-
шело светлосино алфабет, го презела темносин 403. г.пр.н.е.)“. 

Следи да се говори за јонско писмо од Милет- „темносин 403. г.пр.н.е.“. 

                                                 
166 Bleicken, Die Weltgeschichte, Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau 1971-Naprijed Zagreb 1976. 
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Блајкен и други наведуваат: „Плиниј говори за пасивната согласност на лу-
ѓето била првата причина за употреба на јонската писменост“.  

Наспроти јонското писмо, постоело друго писмо како на Камен од Розета во 
Египет. Па за него се изјаснал Г.Гриневич- тој напишал исти знаци со исто значење 
имало во Русија, Подунавјето, Балканот и на Каменот од Розета во Египет. Ова го-
вори, народот во Русија, Подунавјето, Балканот и Македонците во Египет бил еден 
те ист народ-него македонските автори го одгонетнале со битолски говор од 21 век. 

Х.Џ.Велс,167 на стр. 176, пиши: „Филип бил старински крал, половина крал, 
половина водач, прв меѓу своите војводи, од стар северно- ариски тип. Војската ко-
ја тој во Македонија ја засновал, се состојувала на општа регрутована пешадија и 
благороднички коњички одред кој се викал ‘другари’. Народот се состоел на земјо-
делци и ловци, и бил донекаде склон на пиење, ама погоден за дисциплина и добар 
за војување. Ако народот и бил малку поедноставен, државната управа била и умна 
и подвижна. Дворски јазик низ неколку нарастувања бил атички (атински) грчки. 
Тој двор бил во доволна мера просветен да би можел да даде склониште и да им 
пружи забава на великаните, како што бил Еврипид, кој таму умрел 406. пред Хри-
ста, и уметникот Зеуксис...“. (Зеуксис=зеук...Зеука во Демир Хисар зелка, у=л, РИ)  

Улрих Вилкен,168 на стр. 61, вели: „Доколку... Оваа империјалистичка про-
грама беше подигната на највисок степен во неговата политика со поцелосното во-
ведување на грчката култура, преобразувајќи ја Македонија во вистинска цивили-
зирана држава. Тоа беше она што силно го поттикна неговиот владетелски кара-
ктер. Примерот на Архелај беше следен од Пердика, кој на дворот се здружи со 
платонистот Ефро и од него ја научи геометријата и филозофијата. Филип привлече 
многу истакнати Грци на својот двор. Тој со успех ја реализира идејата, покану-
вајќи го Аристотел да го воспитува наследникот на престолот и презеде чекори за 
големо приспособување на елинската култура во својата сопствена земја; го воведе 
јазикот на Атина во врховниот суд, како и во администрацијата и при формирањето 
на својот милитаристички систем ги следеше грчките модели. Иако се познати само 
мал број резултати од овие напори, сепак тие јасно покажуваат на неговата главна 
намера: да се интензивира елинизацијата на својата земја“. 

Артур Вајгал,169 на стр. 24, пиши: „Вистинските Македонци биле со светла 
коса, сини очи и имале побел тен од просечниот Грк. Тие имале северна крв и до-
шле на југ од земјите покрај реката Дунав,170 пред зората на историјата; и затоа по-
стоело далечно сродство меѓу нив и северните Грци, бидејќи многумина од после-
ниве биле потомци на луѓето кои многу одамна во истите преселби отишле подале-
ку на југ. Меѓутоа, Грците воопшто не биле подготвени да ја признат врската, осо-
бено поради тоа што не можеле да го разберат македонскиот јазик кој немал речиси 
никаква сличност со нивниот, а немало ни литература од која би можело да се 
проучува. На македонскиот кралски двор, меѓутоа, се зборувало атички грчки, како 
втор јазик, а веројатно и принцовите од планинските предели на Линкестида збо-
рувале на истиот јазик, бидејќи нивниот илирски говор бил неразбирлив за нивните 
господари“. 

                                                 
167 Х.Џ.Велс, Историја света, Народно дело, Белград, 1929 година. 
168 Улрих Вилкен, Александар Македонски, Мисла, Скопје, 1988. 
169 Артур Вајгал, Александар Македонски, Мисла, Скопје, 1992. 
170 Преселбите биле само од југ кон север не обратно,со генетско-географска оддалеченост кон север 



 159 

Се кажа, Македонците „имале побел тен од просечниот Грк“. Просек се бара 
меѓу две раси- белата и темната раса. Коине (тн.старогрчки) бил дворасен на Белци 
и Црнци. Бидејќи коине бил само Александријски јазик, наводот немал никаква вр-
ска со она кажување дека Еладците „не можеле да го разберат македонскиот јазик“.  

Стои: „На македонскиот кралски двор, меѓутоа, се зборувало атички грчки“. 
Овде место атички, на кого не се пишело, треба да стои само јонски јазик. 
Стр. 267: „Александар...Атина навистина сега сакала да биде во добри одно-

си со освојувачот, кој, од своја страна пак, секогаш покажувал желба овој центар на 
грчката култура радосно да го поздравува. Александар, дури и на врвот на својата 
моќ, никогаш не можел младешки да не í се восхитува на атинската интелектуал-
ност, и да се ослободи од непријатното чуство дека неговите воинствени Македон-
ци, од кои многумина не знаеле ниту единствен грчки збор, не се според грчкиот 
стандард на културата; како и Филип, така и тој секогаш бесмислено се радувал ко-
га Атињаните го потупнувале по рамо“. 

Бидејќи тогаш непостоел коине не било можно „многумина не знаеле ниту 
единствен грчки збор“. Па Елада била Пелазгија, а Македонците Пелазги (Јустин). 

Стр. 314: „Во тој момент некојси Коин, кој се оженил со ќерката на Парме-
нион, почнал гласно да фрла клетви врз Филота и одеднаш зел еден голем камен, 
очигледно со намера да му ја скрши главата; но Александар скокнал напред и му ја 
фатил раката, а подоцна се мислело дека Коин се обидел да го убие својот шура за 
да го заштеди од агониите на мачењето. Тогаш Александар го запрашал затворени-
кот што има да каже, но на тоа Филота промрморил повторно побарал од него да 
зборува и го запрашал дали ќе им зборува на луѓето на грчки или на македонски. 
Филота одговорил дека ќе зборува на грчки јазик и Александар веднаш создал пр-
едупредување против него, забележувајќи пред војниците дека македонскиот јазик 
очигледно не е  доволно добар за него“. 

Се кажа: „дали ќе им зборува на луѓето на грчки или на македонски“. 
Тогаш не бил во употреба поимот Грци. Исто така, тогаш не постоел ниту 

коине.Хелените(тн.Грци) говореле само варварски=пелагиски како и Македонците. 
Стр. 321: „Куртиј и Диодор кажуваат дека некаде во оваа област Александар 

наишол на колонија на јонски Грци кои воделе потекло од некои свештеници на 
Аполон во Бранхида, близу до Милет во Мала Азија, кои пред  еден и пол век му го 
предале на Ксеркс богатството на својот храм и се повлекле тука на крајот на Пе-
рсиската Империја за да ја избегнат одмаздата на своите земјаци Грци. Овие луѓе 
сега излегле да го пречекаат Александар и да му ја понудат својата лојалност...“. 

На кој јазик говореле Хелените во Јонија ? Само на јонски, кој бил службен 
во Атина со Елада !  Ова било само поради тоа што тогаш сè уште непостоел коине. 
Улрих Вилкен говори за атички, Атина и Спарта. Тој, на стр. 54, пиши: „Почетоци-
те на македонската историја...Македонците...биле едно племе блиско на Дорите...“. 
Страбон пиши:„Илирите, Епирците и Македонците говорат со ист јазик“-ист народ.  

Нак Вегнер,171на стр. 100,пиши: „Грчкиот јазик припаѓа на индогерманското 
јазично стебло и беше говорено старината во Грција, на малоазискиот брег, на ос-
тровите на Егејот, во грчките колонии на Долна Италија и Сицилија како и поедини 
предели во Африка (Кирена) и Галија (Мерсеј). До годината 1453 п.Хр., кога Тур-
ците Константинопол, главниот град на Источното Царство, го освоија, беше стар-

                                                 
171 Nack Wägner, Hellas, Land und Volk der alten Griechen, Ueberreuter, Wien- Heidelberg, 1975. 
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иот грчки, гледано од давнина променуван,пишан и говорен државен и литературен 
јазик на Византиското Царство. Денес додуше се брои како мртов јазик, живее ама, 
ако исто така со продрени страни зборови и форми на словенско и турско потекло и 
понатаму образован, во јазик на новогрчки во едно мноштво на грчки зборообра-
зувања, кои во текот на вековите во нашиот јазик се навлезени. 

Според трите главни племиња, Јонци, Еолци и Дори, се разликуваат три го-
ворни групи на грчкиот, јонскиот, еолитскиот и дорскиот. Тоа од јонскиот разгра-
нет атички, јазикот на Атина, политички,економски и културно неоспорно за владе-
ечко на главниот град на земјата, постепено се спроведе како книжевен јазик, како 
јазик на Тукидид, Ксенофон, Платон, Демостен и основа им беше на големите тра-
гичари грчкиот на нашиот гимназиум. Со израстување на овој општ грчки книжев-
ен јазик, така наречен коине (Koiné diálektos), постепено изумреле старите наречја“. 

Се кажа: „Денес додуше се брои како мртов јазик“. Бидејќи никогаш немало 
старогрчки народ, коине (тн.старогрчки) „се брои како мртов јазик“. Исто така, тој 
немал врска со јазикот на Херодот „Тукидид, Ксенофон, Платон, Демостен“, кои 
пишеле на јонски.Па тој бил службен во Атина, која била пелазгиска=тн.словенска. 

Х.Џ.Велс,172 на стр. 193, вели: „Во птоломејските, македонски и грчки упра-
вувачи нашле во Египет власт далеку поомилена и пооднослива отколку што била 
и една од оние пораните со кои се запознале откако го изгубиле самоуправното 
царство. А повеќе изгледа дека Египќаните победиле политички и ги присоединиле 
Птоломејците, ама Македонците управувале со Египет. Овде сега поново било по-
јако египетското политичко поимање отколку покушување да се елинизира управа-
та.Птоломеј постанал фараон, божански крал, а неговата управа го продолжила ста-
рото предание на Пепи, Тотомес, Рамзес и Неко. Александрија под врховен фарао-
нски надзор имала устав како и грчките градови. Атички грчки јазик постанал дво-
рски и службен јазик. Грчкиот постанал на големо општ јазик на воспитаниот свет 
во Египет, па и тамошната еврејска заедница нашла за потребно својата Библија да 
ја преведе на грчки јазик, бидејќи веќе многу од самиот нивни народ не беше во со-
стојба да го разбира еврејскиот. Атичкиот грчки јазик низ повеќе векови пред и по-
сле Христо бил од Јадранот па до Персискиот Залив јазик на сите образовани луѓе“. 

Атичкиот не бил во употреба(Лукијан) туку јонскиот и во нова ера (Аријан). 
Стр. 194: „Занимливо е да се запази...А во светот од 300. година пред Христа 

немало ништо слично. Александрија тек имала да создаде своја прва граматика и 
прв речник...“.    

Се говори во Александрија како македонска на Птоломејците. Само тек от-
тогаш постоел јазик коине, за кого прва граматика и прв речник биле од 300 п.н.е. 

Стр. 284: „Латинскиот јазик не располагал со доволно умни вредности, не 
обфаќал доволно оригинална книжевност или наука, паметен човек да би можел во 
нему самиот да гледа доволно средство за понатамошен развиток и да би можел да 
издвојува конечно превласт над грчкиот јазик...средиште на елинизмот повеќе не 
бил Грција туку Александрија. Менталитетот негов повеќе не одговорал на слобод-
ниот дух и говор на Аристотел и Платон...“. 

Стр. 297: „Наскоро се појавил друг голем учител...Савле од Тарз или Павле 
...Павле римско име...Бил добро упатен во александриското елинско богослужење, 
а се служел со грчки јазик. Некои истражувачи на класиката најдуваат дека грчкиот 
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јазик му бил доста несовршен.Тој не се служел со грчкиот јазик,како што се говоре-
ло во Атина, туку со александрискиот грчки, а овој го владеел лесно и потполно...“. 

Бидејќи коине не одговарал на говорот на Платон и Аристотел, тој немал вр-
ска со јонскиот јазик кој бил службен во Атина со кого се користел Платон и Ари-
стотел- јонскиот бил службен јазик кај Архелај...Филип Македонски и неговиот 
син. Со тоа што Апостол Павле не го познавал атинскиот службен јазик, Алексан-
дрискиот јазик коине немал врска со Атина. 

Сето наведено од Велс е по ред, како што тој пишел. Следи тој многу убаво 
знаел дека коине бил само Александријски Птоломејов јазик, кој немал врска со 
јонскиот јазик на кого пишел Платон и Аристотел. Ова е очигледен заговор врз нас. 

Морис Дрион173говори дека Сизигамбис, кралицата мајка, и Статира, Дарие-
вата жена, се држеле загрлени во еден агол. Кралицата мајка се фрлила пред нозете 
на Александровиот пратеник молејќи го да го сохрани својот син (Дариј, Р.И.) на 
персиски начин. „Таа зборувала персиски и требало да се најде преведувач, и на-
шле некој евнух (=е внух, х=к, Р.И.) кој можел да ги преведи нејзините зборови“. 

Па таа говореле новоперсиско, кој не го го разбирале војниците. Ако тогаш 
би постоел коине, кој бил сличен на персискиот, нешто би се разбрале. Меѓутоа, за 
време на Александар Македонски коине не постоел. Тој бил само по 300-та г.п.н,е.  

Улрих Вилкен,174на стр. 333,пиши: „Ова сместување заедно на Македонците 
и Грците,кои дојдоа од најразлични места на грчкиот свет да живеат постојано еден 
до друг во градовите на Александар и на Селеукидите, како и во населбите на Еги-
пет, природно изврши големо влијание. Разликите на расите што во нивните земји 
беа силно изразени во јазикот и законот, религијата и обичаите требаше да се от-
странат во овој случај измешан свет.Овој процес е највидлив во случајот со јазикот. 
Локалните дијалекти постепено исчезнувале. Во еден папирусен документ од вре-
мето на Александар се дадени доризми и атицизми во тогаш предоминантниот јон-
ски текст, додека во голем број документи од третиот век наваму не се појавуваат 
вакви мешања на дијалекти или дијалектички форми. Не е пронајдено ништо друго 
освен таканаречениот ‘заеднички говор’. Резултатот на напредокот на културата во 
петтиот и четвртиот век доведе до тоа, атичкиот јазик, јонизиран во зборови и 
идиоми, да се смета небаре е универзален јазик на светот. Ширењето на атичкиот 
јазик беше под влијание на Филиповото усвојување, како што е означено, во него-
виот врховен суд, а подоцна беше прифатен и од Александар. Наскоро заедничкиот 
говор беше употребуван и во литературата и превладуваше во елинистичкото време 
сè до почетокот на империјата кога беше истиснат од атицизмот“. 

Се говори за „Во еден папирусен документ од времето на Александар се да-
дени доризми и атицизми во тогаш предоминантниот јонски текст“. 

Дури за време на Александар Македонски службен бил само јонскиот јазик. 
Па коине (заеднички јазик) бил само по смртта на Александар Македонски. 
Се наведе најбитното: „додека во голем број документи од третиот век нава-

му не се појавуваат вакви мешања на дијалекти или дијалектички форми. Не е про-
најдено ништо друго освен таканаречениот ‘заеднички говор’...“. 

Следи коине „заеднички говор“ бил само „од третиот век наваму“. 
Се заклучува, заедничкиот јазик коине бил само од 300 г.п.н.е.- од трет век. 
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Се кажа: „Наскоро заедничкиот говор беше употребуван и во литературата и 
превладуваше во елинистичкото време сè до почетокот на империјата кога беше 
истиснат од атицизмот“. 

Коине немал врска со атичкиот, затоашто на јонски се пишело и во нова ера. 
„Како дијалектите изчезнаа и различните погледи на законот во измешаното 

општство на новите населби. Луѓето не можеа веќе да ги имаат оние права што ги 
поседуваа во своите полиси... 

Исто така, и во религијата дојде до изедначување... 
Низ сите овие влијанија локалните разлики на населените луѓе сè повеќе 

слабееја, и контрастите меѓу Македонците и Грците, кои сè уште беа силни под 
Александар и неговите најблиски соработници, беа посмирени, иако веројатно ни-
когаш не исчезнаа...Во најголемиот развој на Египет, наспроти можеби седум ми-
лиони Египќани, немаше речиси ни милион Македонци и Грци... 

Друга тешкотија беше извонредната упорност со која ориенталците главно 
беа приврзани кон своите лични стандарди на цивилизацијата: дали тоа беше цвр-
сто или лабилно, тешко беше да се верува дека ќе можат да живеат заедно. Овој по-
даток особено се однесуваше на нивниот јазик зашто и покрај ширењето на грчки-
от, тие го зачуваа својот, со исклучок на еврејската заедница...“. 

Харолд Ламб,175 на стр. 274, пиши: „Освен тоа, тие веќе го држеле она што 
Куруш никогаш го не мал: имале контрола над морето и бродовите. Тоест над Сре-
доземно и Црвено Море. А Александар донесол со себеси и технички средства за 
навигација на морињата кои сè уште требало да се истражуваат, а требало да ги 
употребуваат неговите бродоградители, морнари и кормилари. Одвај чекал да ги 
види тие непознати мориња. 

Веќе имал средство за општење со луѓето; грчкиот јазик кој со општопозна-
тиот трговски говор коине што го разбирале на исток сè до Вавилон. Од Вавилон 
на исток персискиот, јазикот на судовите и на трговските центри, бил општо сред-
ство за општење. А научниците што ја придружувале откриле сличност меѓу двата 
јазика. Сега веќе македонските водачи го употребувале грчкиот јазик во секојдне-
вните разговори. Некои помлади офицери како Певцест брзо го совладале перси-
скиот. Тие можеле да читаат авеста, светото писмо на јазикот Зенд или староперси-
ски, кое раскажувало за вселенски битки меѓу две сили, оние на доброто и на злото, 
во кое секој поединец морал да се бори за спас...“.(Се говори само за во Азија, Р.И.) 

Авторот не пиши каде видел да се говорело за коине- тој тогаш и го немало. 
„Кај Егбатана Александар имал јадро од умни луѓе способни да создадат но-

ва држава. Грчките научници сега се консултирале со халдејските математичари и 
со мудрите луѓе на Магите. Големото знаење на тие луѓе од исток било такво што 
грчките филозофи во споредба со нив изгледале како провинцијалци. Всушност, 
мерени според новите мерила на интелигенцијата, тие и биле провинцијалци. Но не 
биле склони и да го признаат тоа. 

Во Егбатана Александар отпрвин дозволувал да му се обраќаат луѓето од 
исток во ‘Велик крал, Единствен крал меѓу многуте- Крал на сите земји на светот.’ 
Некој му рекол дека таа титула е изрезбарена во некоја жолта карпа недалеку од 
Егбатана, по наредба на првиот Дариј, а овде во Бехистан е напишана на светскиот 
јазик Зенд“. 
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Следи новоперсиски и коине биле слични меѓусебно- двата биле дворасни: 
првиот од сиријскиот арамејски и вториот од староегипетски. И староперсиски (Хе-
родот) и говорите на Македонците биле варварски=пелазгиски=тн.словенски. Пер-
сијците имале тн.словенска митологија,што важело и за Египтјаните- в. мои книги. 

Стр. 421: „Грчкиот јазик станал јазик на дворецот наследниците, заменувај-
ќи го македонскиот дијалект, како што коине станал жаргон на трговците, така што 
како што минувало времето наследниците се стремеле да станат владетели на одде-
лни држави, поврзани со грчката култура која ќе се издигне над азиската. Македон-
ско- иранската фузија кон која се стремел Александар незабележливо се менувала 
во грчко- азиско општество, доминирајќи во она што е познато како елинстички 
свет“. (Стои: „грчко- азиско општество“- само за во Азија, Р.И.) 

Следи коине бил јазик на наследнците на Александар Македонски, кој бил 
азиски јазик во хеленскиот свет, само по смртта на Александар, од Александрија. 
Коине бил наследник на староегиопетскиот, а новоперсискиот на сиријскиот ара-
мејски јазик. Затоа авторот пиши: „Македонско- иранската фузија кон која се стре-
мел Александар“. Па ова било повод, коине да не бил разбирлив за сите Балканци. 

Коине бил по 300-та г.п.н.е., во 3 век п.н.е.- тогаш Илијада била преведена. 
Македонците во Пакистан не го говорат коине- тој тогаш никако го немало. 
Улрих Вилкен,176на стр. 350,вели: „Благодарение на последните изненадува-

чки резултати од истражувањата, еволуцијата на елинстичката уметност во Бактри-
ја, а и нејзиното влијание кон Исток, заслужува посебно внимание. Во оваа земја, 
за која Александар мораше многу да се бори и во која кон средината на третиот век 
Диодот воспостави независно грчко кралство, грчката култура изгледа постигна 
еден висок степен. Во поголема мера се знае само за кованите пари на бактриските 
кралеви,кои со своите пријатни портрети и со своите божествени типови,покажува-
ат извонредна убавина и зрелост на уметнички израз, од кој може да се заклучи ка-
ко тие ја развиваа уметноста во земјата. Одвоени од западниот свет со јакнењето на 
Партија, ескпанзионистичките сили на државата и на културата се свртија кон 
Исток. Во почетокот на вториот век кога овие владетели успеаја да ја окупираат до-
лината Кабул, како и во Пенџаб, а подоцна и јужната долина на реката Инд, ба-
ктријската уметност имаше големо влијание и врз индискиот живот. Бактријските 
уметници ги елинизираа индиските богови, а по аналогија на типовите на грчките 
богови ги претставува пред будистичките потчинети со јазикот на грчката уметно-
ст. Како што покажа последното истражување, тие веројатно, први направиле за 
Индијците медитивен тип на Буда, позајмувајќи го грчкиот божествен тип. Иако 
оваа грчко- индиска уметност е претставена со бројни уметнички дела, прво во 
уметноста на империјата Гангхара, регионот на Пешавар, сепак е веројатно дека 
овие типови се од поново време. Извонредните пронајдоци на пруско-турфанските 
експедиции, што сега може да се видат во Ле Коксовиот оддел на Берлинскиот етн-
нолошки музеј, ги даваат почетните информации дека грчко-будистичката уметно-
ст пристигна до Источен Туркестан, каде што се среќаваат бројни споменици од че-
твртиот до деветтиот век. Дури и далечните резултати од елинстичката уметност сè 
уште не се исцрпени, бидејќи оваа уметност на Источен Туркестан изврши силно 
влијание врз уметноста на Кина, па дури и на Јапонија, посебно во сликарството и 
скулптурата. Така, перспективното становиште навлезе во Источна Азија во оваа 
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медијација на грчката уметност, што ја прифати во петтиот век. Персискиот поет 
Нисами (дванаесетти век) во својата книга за Александар вели дека Искандер до-
шол во Кина преку Индија по патот преку Тибет177 и дека се појавила конкуренци-
јата меѓу грчките и кинеските уметници, во која на крајот победиле Грците. Според 
досегашното сознание во оваа поетична фантазија, може да се види едно длабоко 
значење:грчката уметност немаше да ги донесе своите ефекти до Кина, доколу Але-
ксандар не го покореше Исток сè до Индија и доколу не ја раширење грчката кул-
тура толку далеку.  

Стр. 353: „Најмногу изненадување што, според извештаите на современите 
патници, дури и во наше време, сеќавањата за Александар се незрели и сосема не-
сигурни во многу места. Така, Франц фон Шварц,178 кој на крајот од минатиот век 
живееше подолго во Туркестан, потврдува дека главните водачи на источните пла-
нински предели на Бадакстан се директни потомци на Александар, додека другите 
жители на оваа земја се сметаат за потомци на Александровите генерали и борци. 
Во Маргхелан, главниот град на Ферхана, мажите и денес длабоко го почитуваат 
црвеното свилено знаме, верувајќи дека Александар го употребувал во своите по-
ходи и дека неговиот божемен гроб е задржан како свето место. Свен Хедин изве-
стува нешто слично на ова. Бидејќи Александар никогаш не дошол до овие источни 
предели, Фон Шварц веројатно тоа го поврзува со старото население на Бактрија и 
Согдијана кое беше прогонето од Монголците во овие региони, а ги понесе со себе 
спомените за Александар во своите нови домови. Така, името на Александар не е 
избришано дури и со пљачкашките напади на Јенцин Кан и на Темерлан“.   

Бидејќи на наведените простори не се говори коине,тој бил Александријски. 
Јуџин Н. Борза,179на стр. 102, пиши: „Како да се определи етничкиот иденти-

тет на историските Македонци ? Прво, прашањето на јазикот. Нема никакво сомне-
ние дека стандардниот атички грчки се користел на дворот за персонални работи а 
од кралот за службени должности барем од времето на Архелај кон крајот на петти-
от век п.н.е. Ваквата употреба на грчкиот можеби била резултат на процесот на хе-
ленизацијата. Главни докази за постоењето на македонскиот како посебен јазик до-
аѓа од грска подоцнежни извори кои опишуваат настани меѓу придружбата на Але-
ксандар Великиот, при што македонскиот јазик посебно се споменува. Доказите ве-
лат дека македонскиот бил различен од обичниот атички грчки што се користел ка-
ко јазик на дворот и на дипломатијата. Дали тој бил грубо наречје што било дија-
лектот на земјоделците и горјаните или стил на зборување (како ‘лаконски’) нево-
зможно е да се дознае од овие штури, доцни докази. Во секој случај не можеме да 
кажеме дали тој бил грчки. ‘Цврстиот заклучак’ на Хамонд дека Македонците гово-
реле особен дијалект на ајолскиот грчки не ми е убедлив, почивајќи како почива 
врз едно толкување на дел од мит цитиран од Хеланик, кој го прикажува Ајол како 
татко на легендарниот предок Македон“. 

Се кажа: „...Доказите велат дека македонскиот бил различен од обичниот 
атички грчки што се користел како јазик на дворот и на дипломатијата...“. 

Бидејќи на атички не се пишело (Лукијан), бил само јонскиот говор=јазик. 
Дионисиј пиши за Римјаните со „еолското наречје“, а Еолците биле Пелазги. 

                                                 
177 Според кинескиот амбасадор во Скопје, на Тибет имало мноштво македонски села итн. 
178 F. Von Schwarz, Alexanders der Grossen Feldzüge in Turkestan, 1906, стр. 95. 
179 Јуџин Н. Борза, Во сенката на Олимп- појавата на Македон, Патрија, Скопје, 1999. 
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„Науката за јазици дава друго гледиште и различен метод. Една од каракте-
ристиките на сите историски грчки дијалекти, како спротистава на некои други 
индо- европски јазици, е дека со текот на времето тие претрпеле сигурни промени. 
Грстот преживеани изворни македонски зборови од грчки- не ги покажува проме-
ните до извесен степен, неверојатно е дека тие повторно се вратиле кон нивната 
оригинална форма. Во тој однос македонскиот изгледа поблизок до илирските и 
тракиските дијалекти отколку до грчките дијалекти . Меѓутоа, со ова не се инсисти-
ра дека македонскиот е илирски или тракиски. Само се кажува дека нема доволен 
примерок на зборови за точно да се покаже што бил македонскиот јазик. Мора исто 
така да се нагласи дека со она не се вели дека тој не бил грчки;може само да се ука-
же дека, гледано од лингвистичкиот аспект, тоа сè уште е невозможно да се знае. 

Археологијата дава мала помош во откртивањето на јазикот. Македонските 
гробници се досега практично без натписи, а оние неколку натписи што се окриени 
се напишани на стандрден грчки, како што му прилегало на благородништвото кое 
ја нарачало нивната градба во четвртиот и третиот век. Објавувањето на натписите 
од четвртиот и раниот трет век од тумулите во Вергина (види белешка 28 погоре) 
откри некои тенденции кон дорски грчки. Неодамнешни необјавени прегледи на 
епиграфски материјали од селата близу Верија нудат некои примери на ајолски гр-
чки.Така во рамките на една област од неколку киломтери постојат примери на ста-
ндарни атички плус два други грчки дијалекти од доцнокласичниот и ранохелени-
стичкиот период“.  

Се говори само за говори, кои биле пелазгиски, а Еладците биле Пелазги. 
„Систематското собирање и објавување на македонски натписи е спречено 

од географската изолација на регионот, тешкиот терен, турболентната современа 
историја, и бавниот развој на археолошките испитувања и скопувања. Недостигот 
од организирано собирање на епиграфските докази, почна да се поправа со еден до-
лгорочен проект заеднички спонзориран од Грчкото министерство за култура и На-
ционалната хеленска истражувачка фондација. Како резултат ќе добиеме серија пу-
бликации во кои ќе се презентираат античките натписи од Македонија (фуснота)...“ 

Во фуснотата 34 стои: „Првиот том, што ги опфаќа натписите од горномаке-
донските кантони Елимеја, Јордаја, Орестида, Тимфаја, и јужна Линкестида, веќе 
се појави: Rakis and Touratsoglou, eds., Eigraphes Anõ Makedonias (види Додаток А 
подолу, стр. 321). Додека речисисите 225 натписи се на грчки, најголем дел поте-
кнуваат од хеленистичкиот и римски период, во кое време стандарниот грчки бил 
во употреба за такви формални намени. Никаков староседелски материјал од рани-
от период не се појавува во збиркта. Неодамнешното издание на просопографската 
студија на Татака за натписите од Бероја, Ancient Beroea, на некој начин ќе придо-
несе за нашето разбирање на етнитетот во овој агол на централна Македонија“. 

Се говори за „хеленистичкиот и римски период, во кое време стандарниот 
грчки“. Тоа било во хеленистичкиот период по смртта на Александар Македонски. 
Само по неговата смрт, во Александрија, бил составен Птоломејовиот јазик- коине. 

Стр. 105: „Проблемот не е ни приближно до решение. Колку повеќе дозна-
ваме за Македонците, толку повеќе сме импресионирани од разновидноста на ни-
вните културни изразувања. Овој еклектицизам може исто така да ја опише и ни-
вната употреба на јазикот. Македонија е, во рамките на грчкото изразување, голема 
и разнолика земја со население што не било хомогено, доколку неговите материја-
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лни остатоци се валиден индикатор. Не би требало да нè изненади доколку се ко-
ристеле мноштва дијалекти- со пишување на стандардните дијалекти на грчкиот и 
некои наречја на јазик или дијалект за кого сознанието е сосема изгубено. Може са-
мо да се шпекулира дека тој дијалект изчезнал со порастот на употребата на стан-
дадрниот koinē грчки. До четвртиот век главен јазик на формалниот говор и слу-
жбената комуникција станал грчкиот. Дали дијалект(ите) биле на крајот заменети 
со стандарден грчки, или биле зачувани како дел од еден двослоен говорен систем- 
едниот за службена употреба, другиот идиоматски за традиционални церемонии, 
ритуали, или прост војнички говор- е проблематично и бара повеќе докази за ната-
мошно проучување“. 

Се кажа: „со порастот на употребата на стандадрниот koinē грчки“. 
Коине бил стандарден,кој бил хеленски јазик-само по смртта на Александар. 
Постојат стандарден грчки (коине) и дијалекти- јонски јазик кој бил во упо-

треба во 529 година кога Јустинијан во Атина ја затворил Платоновата академија. 
Според Х.Џ.Велс, првата граматика и првиот речник на коине биле составе-

ни 300 г.п.н.е.Следи Апостол Павле го познавал коине, но не службениот на Атина. 
Бидејќи делата на Хомер од коине биле преведни на латински, се објаснува: 
Улрих Вилкен,180 на стр. 300, пиши: „Владеењето на Селеукидите и Птоле-

мејците беше неограничено, како кога беше на власт Александар со сета своја моќ 
како крал на Азија. Тој, всушност, за нив беше модел. Според преседанот што тој 
го направи за нив, главно, како за елинистички кралеви, обичниот амблем на крал-
ската моќ беше дијадемата, оригинален персиски симбол. Во случај на Птолемеј-
ците имаше посебна разлика, поради фактот што во очите на нивните египетски 
потчинети тие беа фараони. Според тоа, веднаш по станувањето крал (305) Птоле-
меј I, следејќи го примерот на Александар, ја зеде за себе египетската кралска ти-
тула што му беше понудена од свештениците, со која беше изразен египетскиот ку-
лт кон кралот (како Хорус, како син на Ра итн.). Слично на тоа, сите Птолемејци до 
крајот на династијата беа претставени на египетските споменици како божествени 
фараони. Селеук I, а и неговите наследници, како и Александар, вавилонците го 
сметаа за нивни посебен крал, иако во овој случај немаше божествен култ што го 
спојуваше со монархијата“. 

Бидејќи Птолемеј I стапил на власт 305 г.п.н.е., коине бил само потоа:300-та. 
Стр. 336: „Наспроти овие контарасти и многубројната надмоќност на орие-

нталците, идеите на Александар за ширење на грчката култура на Исток беа реали-
зирани со голем успех од неговите наследници во Азија и Европа. Брилијантноста 
со која се развиваше грчкиот живот и нивните главни градови е веќе прикажано. И 
на друг начин градовите изградени од Александар и од неговите наследници се  
одржаа како центри на грчката култура. Грчкиот јазик и живот се ширеа и по раз-
личните населби на Птолемејците. Но, независно од религијата елинизацијата на 
ориенталците во градовите што по правило беа формирани со поврзување на орие-
нталните населби што веќе постоеја, постапно беше ограничувана од ориенталско-
то население што живееше едно до друго со новодојденото. Спротивно на тоа, каде 
што не живееја Грци, ориенталците го задржаа својот начин на живеење. 

Проширувањето на грчкиот јазик меѓу образованата горна класа на ориента-
лците во новоформираните градови на Исток веројатно беше под влијание на факт-

                                                 
180 Улрих Вилкен, Александар Македонски, Мисла, Скопје, 1988. 
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от што грчкиот стана официјален јазик на империјата, јазик што судските управи го 
употребуваа во своите прокламации. Исклучок претставуваше кога за државен 
интерес сите потчинети мораа да се запишат на документите кои се преведуваа и на 
месниот јазик отпечатен покрај грчкиот текст,181 како што беше забележано во Еги-
пет. Според тоа, горниот круг на ориенталците, кои беа во тесна врска со грчките 
службеници, или беа амбициозни да стекнат кариера за себе, наскоро го научија гр-
чкиот јазик како додаток на нивниот мајчин јазик, без да се откажат од својот. На 
пример, во Египет свештениците во почетокот го употребуваа грчкиот јазик кога 
имаа врска со службениците, бидејќи тој беше официјален. Несомнено, ориентал-
ските трговци и занаетчии веднаш започнаа да го учат официјалниот јазик од трго-
вски причини. Евреите во заедницата многу брзо го прифатија светскиот јазик и то-
лку интезивно што во третиот век во Египет требаше да се преведува Светото пи-
смо на грчки, бидејќи јавната служба верниците не можеа да го разберат и ориги-
налниот еврејски јазик.Така,се појави Септуагинт,грчкиот превод на Стариот завет, 
во третиот и вториот век,а и елинистичка еврејска литература.Но, овој елинизам бе-
ше само надворешна фасада. Всушност, Евреите останаа Евреи, верни на својот за-
кон и се конфронтираа со паганците, независно што макабанското движење беше 
возвишено. Подоцна имаше конфликти во многу места меѓу Евреите и Грците“.  

Се кажа: „наскоро го научија грчкиот јазик“. Па тој бил нов од 300 г.п.н.е. 
Се наведе: „јавната служба верниците не можеа да го разберат и оригина-

лниот еврејски јазик“. И кој бил тој еврејски јазик ? Само еден: сиријски арамејски! 
Бидејќи Евреите во третиот век биле само Белци, тие сиријскиот дворасен 

арамејски јазик на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити) не можеле да го разберат. 
„Дури и кај втората генерација по Александар можеа да се најдат некои ис-

такнати ориенталци, кои беа толку многу целосно елинизирани што пишуваа книги 
во грчката литература на грчки. Еден од нив е Берсос, свештеник од Мардук во Ва-
вилон, кој се посвети на Антиох I, книга на старата вавилонска историја што тој ја 
напиша на грчки, употребувајќи клинестоформни преданија. Другиот е Мането, 
египетски свештеник кој во периодот на Филаделф напиша египетска историја на 
грчки, врз основа на преданијата за египетските храмови. Овие книги на Берсос и 
Мането се многу интересни докази за победата на елинизмот, зашто порано ни Ва-
вилонците, ни Египќаните, иако оставија вредни летописи и слично, не мислеа да 
пишуваат историја на својата земја во смисла на грчката историографија“. 

Следи сите преведени и напишани дела на коине биле само по 300-та г.п.н.е. 
„Еден друг Евреин пред нив многу подлабоко навлезе во градскиот интелек-

туален живот. Тоа беше Зенон, од феникиско потекло, од Китум на Кипар, кој при 
крај на петтиот век,182 по завршувањето на филозофија во Атина, ја формира стоич-
ката школа, која многу векови играше водечка улога во интелектуалниот живот, 
најнапред кај Грците, а потоа и кај Римјаните. Елинизирани Евреи се појавија и по-
доцна во грчката филозофија, како картгагинецот Клитомах, првобитно наречен 
Хасдрубал, кој во вториот век стана управник на академијата во Атина“. 

Зенон бил само Феникијец,а Феникијците имале само тн.Олимписки богови. 
Следи на клунот на бродовите стоела глава од коњ, чиј Пастув=Посејдон- Пелазги. 

Хеленизам со коине само по смртта на Александар, а не пред неговата смрт. 

                                                 
181 Каменот Розета бил на три јазика: египетски со хиероглифи,македонски и Александријски коине. 
182 Од 444. г.п.н.е. почнало да се учи еврејската историја- со неа да се создада еднобожци=тн.Евреи. 
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Еуген Н. Борза,183 на стр. 18, пиши: „Нашите литературни податоци за живо-
тот на Александар се скудни, потпорајќи се речиси целосно врз пет биографски и 
историски извори, плус еден роман кој потекнува од античкото време. По хроноло-
шки ред писателите се следниве: Диодор, Грк од Сицилија, од средината на првиот 
век пред н.е., кој напишал општа историја во четириесет книги, од кои петнаесет се 
зачувани,а една од нив (седумнаесеттата) целосно се однесува на Александар. Кви-
нтус Куртиус е латински автор од средината на првиот век од н.е., од кого е познат 
само научниот труд ‘Историја за Александар’ во десет книги, од кои поголем број 
се зачувани. Веројатно најславниот од древните автори за Александар е моралниот 
есеист и биограф Плутарх, чија книга ‘Животот на Александар’ е напишана во по-
четокот на вториот век. Исто така, од вториот век датира скратената верзија за Але-
ксандар во трудот на Јустин, кој, меѓутоа, не е ништо повеќе од епитетот на раната 
општа историја од Помпеј Трог. За несреќа Трог е изгубен, затоа Јустин се смета 
дека има слаб одраз од оригиналналот. На крајот целосно е зачувана книгата ‘Вој-
ничкиот успех на Александар’ од Аријан, која е напишана во средината на вториот 
век, а е најцелосен и најточен извор што постои. За одбележување е и верзијата на 
популарниот роман за Александар од почетокот на четвртиот век. Исто така, инте-
ресен е класичниот роман на Александар, во кој може да се сретне малку нешто 
како сериозна историја“. 

Битно е што коине бил само по смртта на Александар,и тоа од Александрија. 
Кај преостанатите книги на К.К. Руф коине не постои-во I и II на друг автор: 
Во предговорот на книгата на Квинт Куртиј Руф, на стр. I, стои: „Уште за 

време на неговиот живот сите негови дејствија, воени или политички, биле запишу-
вани од луѓе, кои го придружувале во неговите походи, т.н. ‘писари’, кои секојдне-
вно правеле записи за секој негов потег. Сите собитија биле бележени во т.н. Ephe-
merides (Дневник) запишувани под надзор на Евмен од Кардија и Диодот од Ери-
треја од една страна и Калистен од Олинт- од друга страна. По неговата смрт некои 
негови современиции соборци- како Птоломај, синот на Лаг и Аристобул, врз база 
на сведенијата на Калистен ги опишувале неговите походи. За жал, сите тие записи, 
како и записите на некои други историографи, кои живеле еден или два века подо-
цна речиси наполно се изгубени; од нив се останати само некои фрагменти, што C. 
Muller ги собрал и ги издал во изданието на Аријан 1846 г. во Парис. Податоците 
од овие записи се вклучени во делата на неколку подоцнежни историографи, кои се 
сметаат денес за главни извори за проучување на животот и делата на Александар 
Македонски, и тоа се: Диодор од Сицилија, Куртиј, Јустин, Аријан и Плутарх. До-
дека четворица од овие автори своите податоци ги земаат од различни подоцнежни 
извори, Аријан се смета за најверодостоен, зашто основ на неговиот расказ за похо-
дите на Александар се Птоломај, Аристобул и Ефермеридите на Калистен, а тие се 
современици на Александар и би требало да се верува и дека се најверодостојни, 
иако и во нив секако имало многу субјективни согледувања и прикажувања на на-
станите. (Не Евмен туку само Еумен=е умен; опиум=опи ум..., Р.И.) 

Авторот на нашето издание ‘Историјата на Александар Македонски’ Квинт 
Куртиј Руф, спаѓа меѓу петтмина антички историографи, кој се зафатил да ги опи-
ше настаните, врзани со славните походи на Александар Македонски, врз база на 
нему достапни извори; се чини дека главен извор му бил александријскиот автор 

                                                 
183 Јуџин Н. Борза, Во сенката на Олимп- појавата на Македон, Патрија, Скопје, 1999.  
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Клеитарх, кого што го користел и авторот на ‘Историската библиотека’ Диодор од 
Сицилија, современик на Кајсара. 

Што се однесува до личноста и времето во коешто живеел авторот на наше-
во издание на ‘Историјата...’ a dhuc sub iudice lis est. Имено, историчарите сè уште 
не можат со сигурност да утврдат кој е Квинт Куртиј Руф и кога тој живеел, зашто 
тој самиот за себе не ни дава никакви податоци. Сочувани се повеќе манускрипти 
од неговото дело, но ниеден не е постар од IX век; сите тие потекнуваат од некој 
многу стар, но не потполн ракопис; имено, во сите сочувани ракописи недостасу-
ваат првите две книги, а во останатите на неколку места имаме поголеми или по-
мали лакуни. Како најдобри се сметаат Codices Bernensis (B), Florentinus (F), Leide-
nsis (L), Parisinus (P) и Vossianus (V). Полното име Квинт Куртиј Руф е реставрира-
но од Hedicke, врз база на одбележувањето на името на авторот на неколку рако-
писи, но не комплетно туку, или како Квинт Руф, или како Куртиј Руф, за да го до-
бие конечното именување како Квинт Куртиј Руф, какво што име се среќава во 
доцно републиканскиот и раниот царски период. Имено Кикерон во едно писмо до 
брата си Квинт (Ad Quintum fratrem, lib.III, ep 2) спомнува и фали еден добар и учен 
младич, по име Куртиј (laudat bonum et eruditum edulescentem); исто така, римскиот 
историограф Светониј, во списокот на славните ретори вбројува и еден Квинт Кур-
тиј Руф; таква една личност спомнува и големиот римски историограф Такит во 
своите Анали (Annales, XI, 20) и Плиниј (Epistulae, VII, 27). Сепак, останува чудно 
што Квинтилијан во својата Institutio oratoria во списокот на реторите, што í ги 
препорачува за читање на младината, никаде него споменува името на Куртиј, иако 
додава дека има и други ретори, што младите би требало да ги читаат, меѓу кои мо-
жеби спаѓал нашиот Куртиј, иако не е спомнат од него, доколу живеел во време пр-
ед Квинтилијан. Мошне е интересно што учените сè уште не можат да се сложат 
кога тој живеел и нивните претпоставки се движат од времето на Август, па сè дури 
до владеењето на христијанскиот император Теодосиј. Имено, своите претпоставки 
учените ги базираат врз база на неколку скудни податоци што самиот Куртиј ги да-
ва за времето во коешто живее во Десетттата книга, глава 9, од својата: ‘Истори-
ја...’:Местото во ‘Историјата...’,од каде што би можело да се насети времето во кое-
што живеел Куртиј е следното: ‘...’ (‘...’). Во ваква светлина Куртиј го опишува вре-
мето во коешто тој живеел. Што може да се заклучи од ова известување ? Имено, 
дека авторот на нашата ‘Историја...’ живее во време на некој ‘принкепс’, дека тој 
принкепс ја вратил светлината на светот, завиткан во магла, дека ги вратил мирот и 
слогата во царството, кое пред тоа како да ја преживувало својата последна ноќ, де-
ка за време на неговата управа царството станало силно, дури и процутело. Се по-
ставува прашањето кој принпекс би можел да биде тоа.Токму тука учените се рази-
дуваат и досега никако не можат да се согласат на кој принкепс,всушност,се мисли. 
Според едни, тоа би можело да биде Октавијан Август, според други, Тибериј; не-
кои мислат дека тоа се однесува на времето на Клаудиј, други пак на Веспазијан, 
Трајан, Константин Велики, па дури и на Теодосиј. Значи, според иследувачите на 
делото на Куртиј, тој можел да живее во времето од првиот век пред нашата ера до 
червртиот век од нашата ера...“. 

Стр. VII: „И денес останува неизвесно и децидно неутврдено времето во 
коешто живеел нашиот автор, иако во најновите искажувања во врска со овој про-
блем преовладува мислењето дека тоа е времето на римскиот импетатор Клаудиј 



 170 

(41- 53 г. по Христа). Нам, сепак, ни се чини најмалку убедливо ова мислење, зашто 
известувањето на Куртиј за принкепсот на неговото време најмногу би можело да 
се однесува на Клаудиј, ако се имаат предвид сведоштвата на Светониј во врска со 
личноста на овој римски император. Од друга страна, пак, не гледаме сериозни 
причини да не се прифатат известувањата на Кикерон, Такид и Светониј како ве-
родостојни за постоење на личност по име Квинт Куртиј Руф. Впрочем и јазикот, 
на којшто е напишана ‘Историјата...’ припаѓа несомнено кон ‘aurea Latinitas’, бли-
зок до оној на Ливиј и Кикиреон. Затоа сме спремни повеќе да веруваме дека ‘при-
нкепсот’, што го споменува Куртиј во цитираниот пасус поскоро се однесува на 
Октавијан Август, одошто на кој бил друг од останатите посочени императори. Се-
пак, како што посочивме во почетокот, допуштаме прашањето да ‘adhuc sub iudice’.  

‘Историјата на Александар Македонски’ од Квинт Куртиј Руф е прв од петте 
антички извори, што се однесуваат на историјата на античка Македонија, преведен 
во целост од оригиналот на македонски јазик. Нашиот, преводот е работен според 
изданијата: Q. CurtiI Rufi: De rebus gestis Alexandri Magni, cum supplementis J. Fre-
insheimii, Parisiiis MDCCCXXII и изданието Historie of Alexander, Loeb Classical li-
brary. Првото наведеното издание го користевме, зашто во него интегрално беше 
вклучено дололнувањето на првите две неповратно изгубени книги од оригиналот, 
што во XVII век го изготвил проучувачот на делото на Куртиј, Ј. Френсхајм. Тој ги 
пополнил лакуните во ракописитена оригиналниот текст, според податоци, презе-
мени од Аријан, Плутарх, Диодор Сикулски и Јустин.  

Првото печатено издание на ракописот на Куртиј излегува во Венеција 1470 
година, а две години подоцна во 1472 година во Рим узлегува второто издание. Пр-
во издание со суплементите на Френсхајм излегува 1648 година во Стразбург а 
уште една такво издание се печати во 1670 година. Следните изданија на латински 
јазик главно ги содржат дополнувањата на Френсхејм, а во преводите тие или се 
дадени целосно, во скратена форма, или се изоставени, па се преведува само текст-
от на Куртиј, онака, како што е сочуван“. 

Авторот можел да користи литература на Александријскиот јазик коине (300 
г.п.н.е.) и неговиот наследник латинскиот од 240 г.п.н.е. на Греикот Лив Андроник. 
А за изворите и на каков латински јазик тие биле пишани, и авторот колку го по-
знавал латинскиот овде и не е битно. Најбитно е што стои во предговорот, стр. II: 
„...Сочувани се повеќе манускрипти од неговото дело, но ниеден не е постар од IX 
век...“;„Првото печатено издание на ракописот на Куртиј излегува во Венеција 1470 
година, а две години подоцна во 1472 година во Рим узлегува второто издание“. 

Во книгата на Квинт Куртиј Руф, II-12, се наведува: „Откако ги совладал те-
снините крај Памфилското Море, Александар поаѓајќи на пат за Перга, ги пресре-
тил пратениците на Аспенидите, кои биле првенци на државата. Тие од него барале 
да не ги принудува да прифатат посади и му ветиле педесет таленти плата за вој-
ниците, исто толку и коњи, колку што како данок му давале на персискиот крал. 
Оттаму кралот заминал кај Сидетите што се населени околу реката Медана. И овие 
се по род од Ајолида, но зборувале варварски јазик, зашто се беа одвикнати од гр-
чкиот, не поради долготрајноста на времето како што обично се случува туку затоа 
што нивните претци, кога стигнале во овие краишта одеднаш го заборавиле мајчи-
ниот јазик, а паметеле како звучи новиот, пред тоа неслушнат јазик. Откако ја зазел 
Сида, а таа била главен град на Памфилија, заминал за Синај, град безбеден со при-
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родата на местото и одлично утврден со силни чети, составени и од странски војни-
ци и од месните варвари...“. (Грчки јазик никогаш немало туку само хеленски, Р.И.)  

Се кажа: „...како што обично се случува туку затоа што нивните претци, ко-
га стигнале во овие краишта одеднаш го заборавиле мајчиниот јазик, а паметеле ка-
ко звучи новиот, пред тоа неслушнат јазик...“. 

Вакво нешто „одеднаш го заборавиле мајчиниот јазик“ не е можно, и тоа е 
само најголема дрскост. И токму затоа следи „а паметеле како звучи новиот, пред 
тоа неслушнат јазик“. Па ниту во миг тие го заборавиле мајчиниот јазик, никако во 
миг се појавил нов јазик до тогаш неслушнат. А кој би бил јазикот ? Коине ! Јазик-
от бил само по смртта на Александар Македонски-коине бил Александријски јазик. 

Се наведе на стр. II: „Што се однесува до личноста и времето во коешто жи-
веел авторот... имено, во сите сочувани ракописи недостасуваат првите две книги, а 
во останатите на неколку места имаме поголеми или помали лакуни...“; стр. VII: 
„‘Историјата на Александар Македонски’ од Квинт Куртиј Руф...Првотонаведеното 
издание го користевме, зашто во него интегрално беше вклучено дополнувањето на 
првите две неповратно изгубени книги од оригиналот, што во XVII век го изготвил 
проучувачот на делото на Куртиј, Ј. Френсхајм. Тој ги пополнил лакуните во рако-
писитена оригиналниот текст, според податоци, преземени од Аријан, Плутарх, 
Диодор Сикулски и Јустин“. 

Следи фалсификатот го направил Ј.Френсхајм, со потекло само од XVII век.  
Кај Хелените службен јазик бил јонскиот.Овој бил и кај Филип Македонски. 
Затоа Македонците понатаму си говореле со својот мајчин јазик. Па ние до 

денес говориме за мајчин јазик-во Атина службен бил јонскиот со писмо од Милет. 
Квинт Куртиј Руф, во VI книга, глава 9, пиши: „Кога на Филота му било за-

поведано да зборува, тогаш тој, или од сознание за злосторот, или од големината на 
опасноста, избезумен и стаписан, не се осмелувал ни да го крене погледот, ни уста 
да отвори. Потоа, леејќи солзи, изгубил свест и паднал во рацете на оној што го др-
жел; кога му ги избришале солзите со наметката, малку по малку му се повратиле 
здивот и гласот, па се чинело дека нешто ќе каже. Кога кралот го видел, му рекол:   
‘Сега тебе ќе ти судат Македонците; те прашувам, дали ќе им се обратиш на мај-
чиниот јазик?’ Филота рекол: ‘Освен Македонци, овде има многу присутни, за кои 
сметам дека полесно ќе го разберат она што ќе го кажам, ако зборувам на истиот 
јазик со којшто се служиш и ти, верувам, не поради нешто друго туку за да го раз-
берат повеќемина твојот говор’. Тогаш кралот рекол: ‘Еве, гледате ли, дотаму ли 
дошол Филота, та да се гнаси од мајчиниот јазик? Имено, единствено тој презира 
дури и да го научи. Но нека зборува како што сака, а вие спомнете си дека тој под-
еднакво се отуѓил и од нашите обичаи и од нашиот јазик’. Тогаш го напуштил со-
бирот“. (Се говори само за мајчин јазик, а не македонски со мноштво говори, Р.И.) 

10: „И жими Херкул...а јас Филота...Мене ми се префрла што одбивам да 
зборувам на мајчиниот јазик, дека сум се грозел од обичаите на Македонците. Зна-
чи, така јас се заканувам на кралството, со тоа што го презирам. Уште порано, оној, 
родниот јазик беше напуштен во општењето со другите народи, па така и победни-
ците и победените требаше да учат еден туѓ, странски јазик. Но жими Херкул...“. 

Мајчин јазик бил говорен како битолскиот (Камен Розета во Египет- писмо). 
Во македонскиот кралски двор службен бил јонскиот јазик како во Атина. А 

тој за да се знаел, тој морал да се учи. Тој бил службен и во Мала Азија- Милет итн. 
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Овде е најбитно, што тој нов јазик се употребувал во Азија.Токму и затоа тој 
немал врска со Европа. Со ова се потврдува, коине бил само нов јазик, но не европ-
ски.Или инаку кажано, јазикот коине немал врска со Хелените, Елада и Атињаните. 
Следи тој како Александријски јазик се ширел во Азија, и тоа на просторите каде 
што се употребувал сиријскиот арамејски јазик- тој бил битен и за Палестина. Апо-
стол Павле го употребувал коине, но никако службениот јазик на Атина- јонскиот. 

11: „Меѓу војсководците имало некој Болон...дека селаните нему секогаш му 
биле предмет за потсмев; ги нарекувал Фригијци и Павлагонци; дека тој, иако бил 
Македонец, не се срамувал преку преведувач да ги ислушува луѓето што зборувале 
на неговиот роден јазик. Зошто тој сега сака да се чуе мислењето на Хамон ? Нели 
тој истиот го обвини за лага Јупитера, што го признал Александар за  свој син, пла-
шејќи се да не предизвика завист она, што му го доделиле боговите...“. 

Па во книгата на Квинт Куртиј Руф никаде не се употребува поимот коине. 
Како што Ј.Френсхајм додава нешто ново и непознато за нов и непознат јазик, тој 
во I-12, пиши: „Потоа кај него дошле пратеници од соседните племиња и од кралот 
Сирм, со дарови од она, што кај нив се сметало за вредно. Исто така и Германите, 
кои се населени од изворот на Дунав до Јадранското Море, и тие испратиле прате-
ници, зашто Дунав извирал во Германија и тие самите на мајчиниот јазик го наре-
кувале Данубиј. Александар, восхитен од величината на нивните тела и веселоста 
на духот, ги прашал од што најмногу се плашат, сметајќи дека неговата сила им 
предизвикува ужас и дека тие ќе го потврдат тоа. Тие му одговориле дека од ништо 
не се плашат многу, освен, случајно да не се урне небото врз нив, и дека најмногу 
го ценат пријателството со храбри мажи. Александар, повреден од неочекуваниот 
одговор, помолчал малку и потоа рекол само дека Германите се дрски, но сепак, ка-
ко што барале, склопил сојуз со нив. На Сирм и на останатите им дарил мир. Сме-
тал дека во овој поход стекнал доволно слава и пак го свртел вниманието кон пер-
сиската војна, од каде што со помала опасност се очекувало поголема добивка“. 

Како што никогаш немало Грци, немало ниту Германи-само Келти со Дунав.  
И па иако Александар не познавал Јудеи, Ј.Френсхајм, нив ги внесува. II-11: 

„Спротивно на ова, принцовите на Сирија, кои поради жестоките и чести несогла-
сија со Јудеите го следеле Александар, и со казнувањето на непријателите, како 
што мислеле, ќе си ја исполнат желбата на својата непријателски расположена ду-
ша, се запрепастиле и не знаеле вистина ли е тоа, што гледаат, или некаква игра на 
очите со лажна слика ги мами нивните замајани сетила...дека Тир ќе им припадне 
на Македонците, а било напишано и дека Персијците ќе бидат славно победени од 
некојси Грк. Толкувајќи дека тој ќе биде тоа, им допуштил на Јудеите и дома и на-
двор да ги вршат слободно своите обреди и да ги употребуваат своите закони, а би-
дејќи тие секоја седма година не ја обработувале земјата, одредил да бидат осло-
бодени од даноци од тој дел. 

Тој се восхитил од природата на пределот, богат со разни плодови, што се 
вбројувале меѓу најубавите, а единствено таму и се произведувал балсам. За упра-
вител на овие области Александар го назначил Андромах, когошто малку подоцна 
свирепо го погубиле Самариќаните, вечни непријатели на Јудеите. Но ова се случи-
ло откако биле заземени Тир и Газа, а ние, поради околностите, го кажуваме ова 
однапред“. (Ништо еврејско пред 444 г.п.н.е., Р.И.) 

Авторот за Александар внесува од Библијата и тоа по смртта на Александар.  
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Во книгата на Плутарх се говори за сатрап и сатрапии, што се чита и во об-
јаснувањата дадени во фуснототе.Бидејќи поимот сатрап и сатрапија за област бил 
на старо и новоперсиски, а на коине тема која не се наведува во книгата на Плутарх 
кој користел стари извори, за време на Александар коине го немало- тој бил потоа. 

Исто така, во книгата на Квинт Куртиј Руф се говори за сатрапи- сатрапија. 
Пјер Бриан,184 на стр. 56, пиши: „1. Сатрапска управа.- Би било досадно овде 

да се дава преглед на приближно дваесетината сатрапии што ја сочинуваат импери-
јата на Александар кон 325- та година. Подобро е да се обидеме да ги истакнеме на-
челата што го воделе Александар во неговото управување. Најнапред, јасно е, дека 
тој го сочувал ахајменидското уредување, особено сатрапиите, чии граници, освен 
по исклучок, не биле менувани. Би биле поттикнати да прифатиме дека кралот, по-
дучен од немилите примери на побуни на персиските сатрапи од IV-от в. се обидел 
да ги намали овластувањата на своите сатрапи, поради главната грижа да го одржи 
единството на империјата преку неговата личност. Но во оваа област фактите и 
примерите се противречни. Некои решенија одат во тој правец: се знае на пр. дека 
се погрижил да ги подели сатрапиите што биле многу големи; така Сирија (може-
би) била скратена за Феникија во 329-та. Сепак, Александар е прагматичар кој знае 
да уреди според потребите: се чини дека двата монарси назначени во 332/1 -та (од 
кои еден Иранец, Долоапсис)- едниот го добил местото- имале власт само начелно: 
Клеомен наскоро ги приграбил сите граѓански овластувања; вистина е дека Гркот 
од Наукратис бил одличен собирач на даноци! “. 

Бидејќи тогаш не постоел коине, немало теми туку само сатрапии- персиски. 
Еве докази за неточности кај Квинт Куртиј Руф, кои биле повеќе бројни: 
Авторот пиши Епир, а Епир (=е пир) според македонскиот крал Пир како 

римска провинција, ја внел римскиот император Нерон. Па авторот не бил антички.  
Тој го користи поиот Грци, а не Хелени. Поимот Грци како навредливо име 

за Македонците и Македонската династија, која владеела во Јужна Италија, било за 
време на владеењето на Отон I, што се совпаѓа и со IX век од кога потекнувал нај-
стариот манускрипт. Ова може да се дообразложи со тоа што дури се говори, Але-
ксандар сакал да оди кон запад, во Рим, што немало никаква основа за судир сè до-
дека христијанството не се поделило- тоа 1054 година конечно се поделило. На крај 
книгата била печатена само во 15 век. И само потоа следи дотерување на книгата. 

Квинт Куртиј Руф, во X-1, пиши: „Кралот, распален од желбата да дознае  
повеќе, заповедал повторно да доплови до таа земја, додека не стигнат до устието 
на Еуфрат, па оттаму, узводно по реката, да дојдат до Вавилон. Самиот тој, обземен 
од мислата за бескрајноста, одлучил, откако ќе се освои сите крајбрежни области 
на Исток, од Сирија да се упати во Африка, зашто бил лут на Картагина, и оттаму, 
откако ќе се премине пустината во Нумидија, да се упати кон Гад (зашто се збору-
вало дека таму се наоѓа столбот на Херкул), па потоа да појде во Хиспанија, што 
Грците ја наречуваат Иберија, според името на реката Ибер, да дојде и да ги пре-
мине Алпите и да стигне до брегот на Италија, од каде што до Епир е кус пат. Зна-
чи, им заповедал на управителите на Месопотамија, да насечат дрва од планината 
Либан и да ги донесат до градот Тапсек во Сирија, па да направат корита за пет-
стотини кораби; сите да бидат септинреми и да ги довезат во Вавилонија. На крале-
вите од Кипар им заповедал да обезбедат бронза, јажиња и едра. Додека ги извр-

                                                 
184 Пјер Бриан, Александар Велики, Historia antique Macedonica, посебно издание, Скопје, 1997. 
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шувале овие работи, му било предадено писмо од Пор и Таксил, дека Абисар умрел 
од болест, а Филип, намесникот на Александар, починал од рана и дека оние што го 
раниле веќе се казнети. На местото на Филип, кралот го назначил Евдајмон. Тој бил 
водач на Тракијците. Кралството на Абисар му го предал на неговиот син“. 

Александар Македонски го трагал крајот на Светот, походувајќи само кон 
Исток, никако кон Запад што се потврдило со Келтите. За на Запад било можно са-
мо од 1054 година, кога се поделило христијанството на источно и западно- како 
што еден непознат тн.византиски автор пишел за Александар Македонски. 

Кај Плутарх има фуснота 84 (овде 89): „Клитарх- родум од Колофан, ја на-
пишал ‘Историјата Александрова’, која не била веродостојна, меѓутоа поради чу-
десата што се раскажувале во неа била многу читана“. 

Еуген Борза,185 на стр. 25, пиши: „Диодор презентира дури и поголеми про-
блеми. Никаде во книгата за Александар не ги споменува изворите на податоците, 
иако има доста заедничко и со Плутарх и со Аријан. Диодоровото кажување оби-
чно е бледо, често конфузно во одговорите на прашањата за хронологијата и гео-
графијата и заостанува во идентификацијата за големата тема или до мотивот во 
животот на Александар, зад улогата што Фортун ја игра во определувањето на кур-
сот на човековите дејства. Тој е автор кој дава многу подобар материјал, но тој мо-
ра да се употребува со внимание сè додека не се каже за неговите методи и тради-
циите што ги следел. 

Куртиус ни дава најколоритни зачувани историски податоци. Неговата кни-
га Hustory of Alexander е високо реторична, загонетна со невозможен јазик, а содр-
жи добро определени неласкави преданија. Во содржната на неговите книги се да-
дени и информации за бројот на настаните, забележани на различни места, иако че-
сто е тешко да се определи до која мера ваквите кажувања се веродостојни. Приро-
дата на книгата History од Куртиус е таква што ги поведе современите критичари 
да се сомневаат дека неговиот главен извор е Клитарх, како многу популарен автор 
кој веројатно пишувал во третиот век пред н.е., а чија лага за значењето на подви-
зите на Александар можела да биде најшироко позната во класичниот свет.186 
Освен тоа, Куртиус дури и го споменува Клитарховото име во две пригоди, и доко-
лу Куртиус навистина се потпира врз Клитарх, за кого класичната антика има лошо 
мислење како сигурен историчар, тогаш изворот на Куртиус е сомнителен.187 

Ваква е состојбата на литературните податоци за животот на Александар. 
Интерпретациите на неговата кариера се потпираат само врз оваа мала група изво-
ри. Биографите на Александар се разликуваат во зависност од тоа кој извор го из-
брале: се прифаќа Куртиус овде, или се одбива Аријан таму; се прифаќа Диодор 
овде, се одбива Плутарх таму итн. Некои современи писатели го достигнаа врвот на 

                                                 
185 Улрих Вилкен, Александар Македонски, Мисла, Скопје, 1988. 
186 Не помалку од 19 различни антички писатели го спомнуваат името на Клитарх. 
187 Традиционалните погледи дека Куртиус многу зависел од Клитарх се двосмислени. Бидејќи Кур-
тиус го споменува името на Клитарх двапати, не е доказ дека всушност го употребил како извор. Тој 
можеби се потпрел врз Клитарх низ некој посреден извор, или преку колекција на реторички говори 
која содржи некои цитати од Клитарх. Освен тоа, за Клитарх останува (36 фрагменти) да се утврдат 
најнејасните претпоставки за содржината на неговите работи. Има многу мислења и критики за 
Клитарх од античките писатели, но ако повеќе се знае за она што напишал Клитарх, тогаш е опасно 
да се прават споредби со некои современи автори. На крајот, мошне реторичкиот стил на Куртиус, 
пред сè, може да биде поттикнат не од Клитарх, туку од стилот на времето на Куртиус. 
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своето истражување, каде што концептот за Александар стана повеќе определен, а 
тие почнале да го одбиваат или да го прифаќаат податокот во зависност од тоа дали 
тој се содржи во нивната карактеристика188...“. 

Харолд Ламб,189 на стр. 311, вели: „Дали тоа било сторено во еден од нена-
дејните настапи на гнев кои сега сè почесто и почесто го обземале, или се плашел 
да им дозволи на овие преживеани луѓе слични на животни да им се придружат на 
неговите чети, сега никој не може да рече.Тогаш дошла до израз чистата свирепост, 
побезмилосна од убиството на Филота и Парменион. (Аријан не известува за тоа, 
но Квинт Курциј Руфус го опишува). Фалбаџиите што пишувале за тоа наоѓаат оп-
равдување велејќи дека тие Грци му се придружиле на непријателот во Азија и за-
тоа ја заслужиле таквата казна. Но, со оглед на состојбата во која ги нашле, тоа е 
ништожно оправдување. 

Калистен овојпат молчел“. 
Пјер Бриан,190на стр. 85, пиши: „Случајот е мрачен и заплеткан. Сепак, чита-

њето без страст на античките извештаи, веднаш не тера да мислиме дека Филота не 
бил воопшто виновен за заверата, за што бил обвинет: особено Квинт- Куртиј,191 не 
крие дека им верува многу на говорите на обвинителите. Нема сомнение дека, како 
и многу други благородници, Филота бил непријателски расположен кон прифаќа-
њето на ахајменидската носија од Александар. Сепак се чини дека за кралот тоа по-
веќе претставувало изговор отколку вистинска причина за неговата жестокост 
спрема Филота. Всушност, кралот сакал да отстрани едно семејство кое не покажу-
вало секогаш голема воодушевеност кон него; затоа во неговиот говор, тој го повр-
зал случајот на Филота со случаевите на претендентите што се појавиле по смртта 
на Филип“.    

Плутарх: „46. Тука кај него дошла кралицата на амазонките, како што изве-
стуваат повеќето историчари, меѓу кои и Клитарх, и Поликлит, Онесикрит, Анти-
ген и Истар. Меѓутоа, Аристобул, кралскиот пријавувач Харет, Птомолеј, Анти-
клид, Филон од Теба, Филип од Теангела и Дурид од Сам велат дека тоа е изми-
слено.А, се чини, за нивното тврдење сведочи и самиот Александар. Зашто, во едно 
писмо до Антипатар, во кое ги опишува сите детали, тој само вели дека скитскиот 
крал му ја дава ќерка си за жена, а не ги споменува амазонките. 

Се раскажува и тоа дека многу години подоцна Онесикрит на Лисимах, кој 
тогаш веќе бил крал, му ја читал четвртата книга од својата историја, во која пишу-
ва и за амазонките. Притоа Лисимах, насмевнувајќи се, рекол: ‘А каде сум бил јас 
тогаш?’. Меѓутоа, без оглед дали ова ќе се сфати како вистина или ќе се отфрли, се-
пак восхитот за Александар останува ист“. 

Исто така, Квинт Куртиј Руф ги наведува амазонките-сè само се повтрувало. 
Плутарх, под 37, пиши: „Тешко било да се влезе во покраината Персида, за-

што тами земјиштето било шумско, а ја бранеле најугледните Персијци. Дариј таму 

                                                 
188 В.В. Тарн особено избира извори според своите погледи за него кога дојде до доказот што пока-
жува на прекумерно пиење, убиство и хомосексуално однесување. Види од Alexander the Great, II, 
260- 62 и 319- 23, каде што грешно мора да ги потврди своите извори, докажувајќи историски кара-
ктери со цел да ја заштити репутацијата на Александар. За одличната критика на Тарновата методо-
логија, види од Badian, Classical Querterly, VIII (1958), 144- 57. 
189 Харолд Ламб, Александар Македонски, патувањето до крајот на светот, Култура, Скопје, 1989. 
190 Пјер Бриан, Александар Велики, Historia antique Macedonica, посебно издание, Скопје, 1997. 
191 Мора да се укаже дека Кв. Куртиј не е од најверодостојните антички автори. 
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побегнал. Меѓутоа, Александар нашол некаков водич, кој со малку одоколу му го 
покажал патот. Тој водич зборувал два јазика (персиски и елински), зашто татко му 
бил од Ликија, а мајка му од Персија. За тој човек велат дека е оној на кој мислела 
Питија пророкувајќи, додека Александар уште бил дете, дека водач на походот 
против Персијците ќе му биде волк“. 

Се кажа: „Тој водич зборувал два јазика (персиски и елински), зашто татко 
му бил од Ликија, а мајка му од Персија“ 

Под 41, во фуснота 75, овде 80, се наведува: „Певкеста...Како сатрап на Пе-
рсија ја прифатил персиската носија и го научил персискиот јазик...“. 

47: „За таа цел избрал триесет илјади млади Персијци на кои им заповедал 
да ја изучуваат не само елинската просвета, туку и и да вежбаат да го употебуваат 
македонското оружје...“. 

69: „Во Персија...Потоа, кога Александар го нашол раскопан и ограбен Ки-
ровиот гроб, наредил да се убие злосторникот, иако тој грешник бил еден од најуг-
ледните луѓе во Пела, а се викал Полимах. Кралот го прочитал натписот нагробот и 
наредил под него да се вреже натпис и со елинско писмо...“. 

70: „По своето доаѓање во Суса, Александар ја зел за жена Дариевата ќерка 
Статира. Во исто време приредил свадба за своите главатори, при што на најугле-
дните им ги давал најубавите девојки, а за Македонците, кои претходно биле оже-
нети, приредил зедничка свадба. Велат, таму присуствувале девет илјади поканети 
гости и секому му била подарена златна чаша за жртва...“. 

Бидејќи од ваквите бракови немало мешан јазик, и Персијците биле Пелазги. 
И со 10.000 бракови меѓу Македонци и Персијќи се потврдува, Македонци-

те и Персијците биле Пелазги, што важело за Еладците. Ова се потврдува и со Ма-
кедонци во Пакистан, кои со милениуми живеелена на тие простори, нивниот јазик 
содржи мноштво зборови кои до денес се македонски. Исто така, имаат и традиции. 

Следи Македонци биле Бурушите со бурушански јазик. Херман Бергер во 
1935 година вели, јазикот на народот Ханза бил бурушански. Според мелодичноста 
тој наликувал на баскискиот, кој пак имал акцент на третиот слог од десно на лево, 
исто како македонскииот јазик. Олга Луковиќ- Пјановиќ пиши дека Баските збору-
вале како Велешаните, вклопувајќи го тој термин во Цвииќевата теза од 1937 годи-
на дека најархаични зборови имало во околината на Велес (Р.Македонија). Бергер 
ја исклучил можноста за сличноста на тој јазик со грчкиот. Пјановиќ продолжува 
дека баскискиот и српскиот јазик имале најмалку 30- 40% заедничко благо. Бидејќи 
српскиот јазик на Вук Караџиќ бил падежниот тн.старословенски,се останало јасно. 

Стои: „Бергер ја исклучил можноста за сличноста на тој јазик со грчкиот“. 
Херодот, IV-135, пиши: „Кога настапила ноќ, Дареј постапил според тој со-

вет. Ги оставил во тој логор истоштените војници за кои најмалку му било грижа 
што ќе загинат и заповедал да се врзат сите магариња. Оставањето на магарињата и 
заслабените војници било со оваа цел; магарињата- за да нададат рик, а луѓето биле 
оставени во суштина поради слабост, а  им било речено дека тој со здравиот дел од 
војската има намера да ги нападне Скитите, а тие во тоа време да го заштитуваат 
логорот. Откако тоа им било протурено на војниците што останале, Дареј запове-
дал да се запалат огнови и веднаш тргнал кон Истар.Магарињата, оставени без при-
суство на луѓе, рикале многу посилно отколку порано. А Скитите, слушајќи го ма-
гарињата биле сосем сигурни дека Персијците се уште на местото. 
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136. Кога се разденило и кога оставените војници сфатиле дека се предадени 
од Дареј, ги подале рацете кон Скитите молејќи ги за милост и им кажале што се 
случило. Кога Скитите го чуле тоа, се собрале на едно место двете скитски војски, 
и онаа со Савроматите и другите со Будините и Гелоните, и тргнале да ги гонат 
Персијците во правец на Истар. Бидејќи персиската војска се состела главно од пе-
шаци и бидејќи не ги знаеле патиштата, зашто и немало просечни патишта, додека 
Скитите биле коњаници, а знаеле и покус пат,тие се разминале без да се сретнат, и 
Скитите втасале на мостот многу порано од Персијците...“.                                                                    

Бидејќи персиските војници во Скитија не биле убиени, а Скитите и денес 
Русите-Украинците говорат ист тн.словенски јазик, таков јазик имале и Персијците. 

Квинт Куртиј Руф, во V-11, пиши: „А водачот на Грците Партон им препо-
рачал на своите да си го стават оружјето што пред тоа го носеле со товарот и да би-
дат поготвени за секоја негова заповед. Самиот тој ја следел кочијата на кралот, 
очекувајќи можност да зборува со него, зашто тој го претчуствувал злосторот на 
Бес. Но Бес, плашејќи се од тоа, поскоро како чувар одошто придружник, не се од-
далечувал од кочијата. Патрон долго време се двоумел и често бил одвлекуван со 
разговор; колебајќи се меѓу верноста и стравот, постојано гледал во кралот. Кога 
овој најсетне го свртел погледот, му заповедал на евнухот Бубак, кој бил меѓу нај-
блиските што ја следеле кочијата, да го праша дали сака нешто да му каже. Патрон 
одговорил дека навистина сака да зборува со него, но насамо, без сведоци. Дареј му 
заповедал да му пријде поблиску без толкувач, зашто Дареј го знаел грчкиот јазик. 
‘Кралу,’ рекол Патрон, ‘од педесет илјада Грци останавме малкумина, но сите сме 
придружници на твојата судбина; исти сме и во оваа положба, какви што бевме ко-
га тие беше во полна моќ; која земја и да избереш, ние таму ќе одиме како во своја 
татковина и домашно огниште. Твојата среќа и несреќа нè врза нас за тебе. Во таа 
верност те колнам, постави го твојот шатор во нашиот логор и допушти ние да би-
деме твои телохранители. Ние ја изгубивме Грција; за нас не постои никаква Ба-
ктра; сета надеж ни е во тебе, но камо среќа да ја имаме и во останатите. Не можам 
повеќе да зборувам. Јас, туѓинец и инородец, не би барал да бидам твој телохрани-
тел, да верувам дека некој друг би можел да биде подобар’. 

Бес, иако не знаел грчки, но бидејќи совеста не му била чиста, верувал дека 
Патрон го поткажал; кога преведувачот му ги пренел кажувањата на Гркот, исчез-
нало секакво сомнение...“. 

Се кажа: „...да го праша дали сака нешто да му каже. Патрон одговорил дека 
навистина сака да зборува со него, но насамо, без сведоци. Дареј му заповедал да 
му пријде поблиску без толкувач, зашто Дареј го знаел грчкиот јазик...“. 

13. „Дареј знаел грчки јазик и им благодарилна боговите...“.(=хеленски,Р.И.) 
Персискиот народен јазик имал иста основа со јонскиот, а Хелените во Јони-

ја била варвари како Македонците. Кралското семејство на Персија имале службен 
јазик, кој бил новоперсиски, наследник на сиријскиот арамејски (тн.еврејски) јазик. 

Староперсиски јазик, споредено со Херодот за Персијците, Јонците и Дор-
ците, бил пелазгиски=тн.словенски. Пак, новоперсиски немало сè до 515 г.п.н.е. 

Во предговорот, стр. 20, се кажува: „Ова е прв превод на Херодотовата исто-
рија на македонски јазик...Ова е второ дело, преведено од старохеленски јазик...“. 

Хеленскиот период бил само по смртта на Александар Македонски. Следи 
да се говори за хеленски јазик, овде означен само како „старохеленски јазик“. 
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Во предговорот, на стр. 14, стои: „Она што Херодот го истражил и изложил 
(имено, тој на почетокот така го претставува своето дело ‘излагање на истражува-
њето’ во девет книги го поделил не самиот автор, туку некој од големите алексан-
дријски филозофи. Таа поделба, според бројот и имињата на Музите, излегува при-
лично неприродно, зашто раздвојува описи и настани кои, според содржината, би 
требало да се спојат во еден дел, а од друга страна, поврзува такви кои не сочину-
ваат органска целост“. 

Се кажа: „туку некој од големите александријски филозофи“. 
Илијада е преведена во 3 век п.н.е.- ништо на коине нема од пред 300 г.п.н.е. 
 
СПОРЕД ПОИМОТ ХЕЛЕН ДО ХЕЛЕНИ 
 
Поимот Хелен бил нов, поврзан со Илијада, која била дело на Редакцискиот 

одбор на Пизистрат (6 век п.н.е.). Следи хеленскиот период бил оној само по смрт-
та на Александар Македонски, поради што коине (тн.старогрчки), кој бил само 
Александријски Птоломејов јазик, бил наречен хеленски јазик. Бидејќи во Алексан-
дрија Евреите се откажале од тн.еврејски јазик, кој бил само сиријски арамејски 
јазик, тие се прогласиле за Хелени. Коине со Апостол Павле станал христијанки ја-
зик, на кого се проповедало за време на Јустинијан...Ова било во спротивност на 
службениот јазик во Атина јонскиот, службен јазик во Платоновата академија, која 
Јустинијан ја затворил во 529 година. Па овде се разликуваат Хелени како пове-
ќебожци, а такви биле Еладците со својата Атина-не го прифаќале христијанството. 

Х.Џ.Велс,192 на стр. 260, пиши: „Заблагодарувајќи на своите патриотски пр-
едрасуди, западните книжевници се склони да ја преценуваат органзацијата на ра-
ботата и безбедноста на апсолутната монархија, која почнала да се развива во Рим 
бидејќи стапил на престолот Август- Цезар. Од таа монархија тргнуваат полити-
чките преданија на Британија, Франција, Шпанија, Германија и Италија, а таа земја 
како на европскиот писател изгледаат и премногу важни. Меѓутоа, во рамките на 
една историја на светот, римската империја веќе не е од толку претерано значење. 
Тоа царство преживеало неколку четири века до своето распаѓање. Византинската 
империја не била вистински негов наследник, туку претставувала обнова на елин-
ската држава на Александар Велики...“.  

Францускиот византолог Алфред Рамбо, во „Византија“ пишел: „Византиј-
ците, кои сами се нарекувале Ромеи, со презир го отфрлиле името Хелени, кое ста-
нало синоним на неверници“. Во Русија се нарекувала „хеленска вера- варварска 
религија околу Дњепар и Дон“. Хелени биле нарекувани и „Словените идолопо-
клоници од Пелопонез“. (Словени=Склавини, Р.И.) 

Следи поимот Хелени не означувал било каков етнички народ, затоашто та-
ков никогаш и не постоел. Пак, Грци биле само припадници на Цариградката па-
тријаршија, а Еладците биле само Ромејци=Римјани и то сè дури со 19 век нова ера. 

Со тоа што Хелени биле Еладците (тн.Грци),Евреите и Русите повеќебожци, 
никогаш немало хеленски етнички народ-хеленски и словенски народи се само лага 

Х. Сетон-Вотсон,193 на стр. 103, пиши: „Трето...Хеленизмот е протеран од 
Азија и Африка и жалосно редуциран на најисточните грчки острови...“. 

                                                 
192 Х.Џ.Велс, Историја света, Народно дело, Белград, 1929 година. 
193 Hugh Seton- Watson, Nacije i države, Globus, Zagreb, 1980. 
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Стр. 104: „Полска...Вреди да се запамти дека Византијците се сматрале Ри-
мјани (Romaioi). Грчката култура, било во хеленски било во византиски облик, про-
дрел длабоко меѓу народите на целото источно Средоземје. Секако, грчките нацио-
налисти замислувале фантастичен план за идната Велика Грција...“. 

Стр. 121: Во Отоманското Царство на осумнаесеттиот век- отоманската вла-
ст, странците од Европа, па и самите христијани воглавно ги поистоветувале пра-
вославните христијани Грци. Готово сите христијани кои имале висока положба во 
црквата, или поседувале имање или богатство стечено со трговија, или запремале 
важни положби под султанот, биле Грци и се сматрале Грци. Не се називале со кла-
сичното име Хелени, туку со византиското име за Римјани Romaioi, или во турски-
от облик Рум“. (Ром=Рим=Рум до Румелија, Р.И.) 

Стр. 122: „Сè појаката врска со Запад...Запознавањето на образованата грч-
ка јавност со древната Хелада, онака како што виделе француските енциклопедисти 
и сентиментални западни филолози наголемо е дело на Адамантиос Кораис (1748- 
1833). Роден во Смирна, кој спровел шест години во Амстердам и шест во Монтпе-
лер, а од 1788. до крајот на својот долг живот живеел во Парис...“. 

„Грчкиот образован слој...На грчките побуненици им било потребна и вер-
ска и световна реторика, повикување и на античката слава и на православието. Збо-
рот Хелен наскоро е прифатен како име за грчкиот народ, и новиот збор елинизмос, 
збор кој во себе ги поврзал и поимот грчка цивилизација и цела грчка заедница на 
светот,почнал општо да се употребува меѓу политичарите и меѓу интелектуалците“. 

Стр. 124: „Сега, значи, постоела грчка држава, ама тек вреди да се створи 
грчка нација. Тој процес го ометала веќе споменатата поделба на традиционалисти 
и западнаци. Понатамошните компликации искрснале околу прашањето на јазикот. 
Кораис намерувал да створи нов јазик, обогатен со елементи на античката минато-
ст, во што испрво го подржувале либаралите, додека традиционалистите му се 
спротиставиле. Во новата држава новиот уметнички јазик наскоро го прифатил це-
лиот образован слој, и прогресивци и конзервативци. Тој ‘чист’ јазик (kathairevou-
sa) на народот, воглавно, му бил неразбирлив, те тој и понатаму се служел со својот 
‘демотски говор’. Разликата измеѓу двата јазика се претворила во класна разлика, и 
уште појако ја истакнала поделеноста на нацијата; или, подобро да се рече, раздво-
јувајќи го грчкото население, се воспоставило создавање на грчката нација. Во вто-
рата половина на столетието, напредните Грци почнале да се залагаат за употребата 
на демотскиот, и поделбата измеѓу kathairevousa и димитики, која порано се испре-
плетила со поделба на левица и десница во политиката, почнала со неа да се покло-
пуваат. Во уметничката книжевност преовладувал демотски, ама во новинарството 
и службените исправи предност добил ‘чистиот’ јазик. Полемиката траела и во тре-
тата четвртина на дваесеттото столетие, иако демотски непрестално јачал“. 
 Се говори за традиционалисти со хеленскиот јазик коине со потекло од Але-
ксандрија и тоа само од 300- та г.п.н.е., како и: „Во новата држава новиот уметни-
чки јазик“, кој „(kathairevousa) на народот, воглавно, му бил неразбирлив“. Значи, 
никогаш немало било каков стар еладски народ со свој еладски јазик кој би опстоил 
се до денес. Па што бил новиот еладски народ ? Само одродени тн.Словени, чиј ја-
зик бил пелазгиски, како што бил тн.Хомеров=тн.Платонов, а таков до денес е ма-
кедонскиот. Значи, како што било во старата ера опстоило и во 21 век. Со тоа што 
еладскиот јазик личи на јазикот коине, а не на тн.Хомеров=тн.Платонов, сè е јасно.  
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 Дали за ова има докази ? Европските автори мислеле дека коине имал ати-
чко потекло, кој бил хеленски јазик на Хелените од Елада и вон неа на Балканот, 
Мала Азија и Јужна Италија. Ова го знаел и Фалмерајер (1836). Па кога тој дошол 
во Елада очекувал, Еладците како Хелени да го говорат хеленскиот јазик коине. Тој 
се изненадил, што неговите Хелени не го говореле хеленскиот јазик коине туку та-
му имало Словени со словенски јазик. Со тоа што тој бил пелазгиски, а Пелазгија 
била Елада (Херодот и Тукидид), одговорот е јасен: Еладците се 100% одродени 
Пелазги= тн.Словени. Бидејќи тие го ништат својот род останале само изроди. Еве 
и друг доказ: Фалмерајер говори за словенски акцент. Па не е само тн.словенски 
акцент. Следен е и тн.словенски темен вокал- ево го доказот со името тесалиското 
Сскло, каде со во Димини се најдени правоаголни куќи. 

Бидејќи се говори за Еладците кои биле тн.Словени, говореле со тн.словен-
ски јазик кој бил варварски=пелазгиски, значи тн.Хомеров=тн.Платонов јазик, во 
кого имало тн.словенски акцент, темен вокал итн., а Елада отсекогаш била само ма-
кедонска на Македонците кои биле само Пелазги (Јустин), Пелазгите=тн.Словени 
во Елада опстоиле сè до со 19...век. Следи збрките настанале само со коине, кој бил 
хеленски=повеќебожен јазик од Александрија, а европската историографија напра-
виле фалсификат, Хелените говореле хеленски јазик (коине). Еве што Јакоб Филип 
Фалмерајер пиши, „Родот на Хелените во Европа е уништен [...] и ниту една капка 
благородна и чиста хеленска крв не тече низ вените на христијанското население во 
денешна Грција“.194 Со наводот Фалмерајер, што било и со други автори, се потвр-
дило, во Елада живеел еден ист пелазгиски народ како Македонците чиј пелазгиски 
јазик имал мноштво говори, кои до денес во Р.Македонија опстоиле и се развивале. 

Х.Р.Вилкинсон,195 на стр. 48, пиши: „(1) Грчкото национално движење. Кон 
крајот на осумнаесетиот век, грчкото национално движење, во форма на литерату-
рна ренесанса, беше во полн ек, предводено од човек каков што беше Регас (1753- 
98), автор на грчки револуционерни песни и организатор на тајно друштво, и Ада-
мандиос Кораис (1748- 1833), кој ги издаваше грчките класици и помогна во рефо-
рмата и во прочистувањето на грчкиот литературен јазик...“. 

Стр. 53: „Филеинистите на неокласичарите беа грубо продрмани од делото 
на Фалмерајер што се појави во 1830.196 Тој тврдеше дека класичните Грци биле ко-
мплетно збришани за време на периодот на варварската инвазија и дека модерните 
Грци во никој случај не се наследници на Елините...“. 

За Хелените да бидат „комплетно збришани за време на периодот на варвар-
ската инвазија“ и „модерните Грци (Еладци) во никој случај не се наследници на 
Елините“ морало да ја има „варварската инвазија“. Па таа „варварската инвазија“ 
би била од инвазијата на Словените. Бидејќи за таква словенска инвазија нема ни-
еден материјален наод/доказ за преселби преку реката Дунав на Балканот, един-
ствен доказ бил само тн.словенски јазик, кој бил пелазгиски, каков што бил тн.Хо-
меров=тн.Платонов. Збрките настанале, што Фалмерајер мислел дека хеленски ја-
зик бил коине. Секако, коине бил хеленски=повеќебожен, кој немал врска со Елада, 

                                                 
194 „Das Geschlecht der Hellenen ist in Europa ausgerottet [...] Denn auch nicht ein Tropfen edlen und 
ungemischten Hellenenblutes fließt in den Adern der christlichen Bevölkerung des heutigen Griechen-
lands“. (Jakob Philipp FALLMERAYER) 
195 Х.Р.Вилкинсон, Картите и политиката, Македонска книга, Скопје, 1992. 
196 Geschichte der Halbinsel Morea während des Mittelalters (Штутгарт и Тубинген, 1830- 36) 
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туку само со Александрија, и тоа по 300- та г.п.н.е. Токму и затоа во Елада се гово-
рел само варварски=пелазгиски=тн.словенски, кој бил тн.Хомеров=тн.Платонов.  

Стр. 136: „Г.Вајганд...Грчкиот јазик, како и да е, не можеше да се ослободи 
од сопствениот damnosa hereditas, Античката традиција. Разликата меѓу грчкиот и 
народниот јазик беше една карактеристична одлика во историјата на јазикот почну-
вајќи од древниот па сè до современиот период.197 Тој мора делумно да го објасни и 
неуспехот на грчкиот јазик да опстане на поширока област отколку што е тоа само 
на полуостровот. Грчкиот поет Соломос (1789-1856), беше во голема мера свесен за 
опасноста од употребата на националниот јазик, ‘еден јазик кој никој него зборувал 
ниту пак го зборува ниту пак ќе го зборува’, но и покрај неговиот протест во 1832, 
традицијата на мртвиот јазик се претпочитуваше повеќе отколку онаа на живиот 
како основа за рук (службен) јазик на Грција, и Кораис Кathairévous или прочистен 
грчкиот јазик кој се одржа до 1917 година и покрај опозицијата на многумина еми-
нентни луѓе од културата каков што беше и Јон Психарис (1854- 1929)“. 

Следи коине „мртвиот јазик се претпочитуваше повеќе отколку онаа на жи-
виот како основа за рук (службен) јазик на Грција“ отколку „националниот јазик, 
‘еден јазик кој никој него зборувал ниту пак го зборува ниту пак ќе го зборува’ “. Е 
токму со тој јазик кој и никој не го зборувал се создал нов еладски народ- лакрдија. 

Хенри Ноел Брејлсфорд,198на стр. 275, пиши: „Грците, освен поради еден ко-
бен хендикеп, веројатно би биле книжевен народ. Тие, над сè се имагинативен на-
род: имаат брзи инстинкти, жива перцепција и течно говорат. Размислуваат со пре-
терување, ставаат нагласка на книжевноста, поседуваат страст за изразување. Тие 
се навистина свесни за јазикот и лесно ја сфаќаат идејата за стилот. Но оваа нација 
на лингвисти, наследници на говорот на Атика /Attica/ сепак сè уште нема јазик со 
кој да се изрази. Или, подобро кажано- има два јазика. Прво, тоа е народниот грчки 
од катадневнието, димотики /Romaic/ на Левантот. Тоа е жив, експресивен говор, 
полн јадровити изреки, прикладни идиоми и пресврти во фразите што оддаваат 
остер хумор и будна, единствена моќ за забележување.Неговата структура е лабаба, 
едноставно и аналитичка. Речникот му е обилен и многу помалку обременет со ту-
ѓи зборови од било кој друг современ јазик, иако се разбира, според корените од 
италијанско, од влашко и од турско потекло, го одава непостојаностите на народ 
што го зборува. Тој се потпира врз старогрчкиот, како што италијанскиот се потпи-
ра врз латинскиот. Тој е јазик со обележја и сопствена историја, живо, органско би-
тие кој се развива според сопствениот гениј и закон. На него е напишана книже-
вност која можеби нема изненадувачка сила, или убавина, но која сепак поседува 
извесни особености и индивидуалност. Народни песни од островите и борбените 
песни на герилците и мартолозите /Klepths, Armatoles/199се едноставност, искреност 
и жестина го одразуваат активниот, возбудлив живот на луѓето кои ја создале грч-
ката нација. Тие пееле како што зборувале, со зборови што имале боја, значење и 
чуствен ѕун, произлезен од несреќите и страстите на нивната катадневна живејачка. 
Паралелно со овој слободен, природен јазик, се развил и еден вештачки, литерату-
рен јазик. Тој е потомок на бомабастичниот жаргон пишуван од визатијските ско-
ластичари и денешниот углед í го должи на пропагандата на двајца големи патри-

                                                 
197 П.Бајрон, Византиското достигнување, (Лондон, 1929). 
198 Хенри Ноел Брејлсфорд, Македонија, Култура, 2003.  
199 Клепт=клепит=к лепит- раката му лепит (кради); Арматолес=Армат...: Арма=а рма=рама=рамо... 
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оти кои ја подигнале книжевната преродба што í претходела на борбата за незави-
сност. Додека герилците во своите полудиви, полујуначки балади на димотики си 
го воспеале патот кон победата, Кореас и Регас /Coreas, Regas/, изгнаници во Парис 
и Виена, пишувале грижливо изготвени книжевни и политички трактати, на псев-
докласичен диалект што самите го измислиле. Тие, во славното минато нашле вда-
хование за бунт и со грчка слобода тежнееле да обноват една минлива копија на 
старо- грчкиот јазик. Се чинело дека е патриотски да се отфрлат зборовите позајме-
ни од Венецијанците, или од Турците. Се чинело дека е варварски да се користат 
аналитичките форми на демотичка флексија200 и лабавни структури на димотикич-
ката синтакса. Едно движење кое признавало такви силни зборови како достоин-
ство, патриотизам и славно минато, доживеало брз успех. Последицата од тоа што 
денес постои еден јазик за секојдневниот живот и за лирската поезија, а друг за 
книги, весници, соопштенија и официјални говори. Разликата меѓу нив не е таква 
како меѓу пишуваниот и говорниот јазик во друга земја. Ние користиме доста по-
учен и по не така чест стил кога пишуваме, избегнувајќи извесни вулгаризми и нео-
логизми, а без страв од педантерија, употребуваме поголем број зборови. Разликата 
меѓу димотики и пишаниот грчки е во речникот, во флексијата, во синтаксата, па 
дури и во фонетиката.Менито во ресторанот ќе ви понуди οινος λευκος и οινος μελας 
со αρτος ad lib., но гостите бараат ασπρο κραςι, μαυρο κρασι и ψωμι (бело вино, црно 
вино и леб), па ако некој случајно ги употреби на печатените имиња, келнерот ќе го 
протолкува тој експеримент како изблик на духовитост. Еднаш требаше да испра-
там телеграма во која ги употребив зборовите καινουριο σπιτι (нова куќа). Нити 
еден нормален Грк во говорот нема никогаш да употреби некоја друга кобинација 
зборови, за да ја искаже истата идеја. Но чиновникот проговори: мора да сум сакал 
да кажам νεα οικια. И кога се протиставив дека сакам да телеграфирам не на старо-
грчки, туку на современ грчки јазик, тој ми позврати дека како ученик, кога прв пат 
би погрешил и би напишал οπιτι, би добил ќотек, а вториот пат би бил истеран од 
училиштето. А сепак и покрај туѓото потекло, ниту тој ниту било кој друг жив чо-
век во Грција некогаш сонувал во секојдневниот говор да употреби друг збор осим 
οπιτι (hospitium). Тоа е име што детето го користи за својот дом пред да го научат 
дека старите Грци имале друго. Нити еден селанец, а само неколку жени знаат што 
значи οικια. Едниот збор ги содржи сите асоцијации на мајчиниот јазик, другиот и 
покрај тоа што е елинско, е туѓ и непознат, толку безбоен колку и еден алгебарски 
симбол. За книжевноста забраната на првиот збор е катастрофална: тоа значи, дека 
таа нема на располагање ниту еден збор што поттикнува емоционален одглас. Се 
чини како да треба од сета наша поезија да го избришеме зборот ‘дома’ и да го за-
мениме со ‘живеалиште’. Прашањето за флексијата е уште позериозен: димотики е 
јазик што умерено користи флексија. Тој целосно го изгубил дативот, а дури се 
стреми да го отфрли генитивот, додека повеќето соодноси ги изразува со предлог 
што ги определува со акузативот. Разбојникот, во баладата за шеесте аги /Agas/, ве-
ли εκαψα τα χωρια τουσ (Јас им ги изгорев селата). Современиот пурист ќе напише 
των, или дури αυτων, што, како тоа прецизно го искажува г. Психари /M. Psihari/ е 
исто како еден Французин да се обидува да го подобри J’ ai brulè leur villages пишу-
вајќи illorum villages. Најлошо од сè е што не постои јасен став до каде ќе оди овој 
процес на ‘прочистување’. Секој човек претставува сопствена школа, па додека ди-

                                                 
200 Модулирање на гласот (забелешка на преведувачот). 
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мотики има еден јасен начин за изразување едноставна идеја, пуристите не се сло-
жуваат во однос на бомбастичната формула што него би требало да го замени. При 
пишувањето грчки, единствено сигурно правило е-никогаш да не се биде природен. 
Колку повеќе му се приближувате на стариот јазик, толку подобро пишувате, и се-
која чудност во граматиката станува стилска убавина. Единствениот закон на грч-
киот стил е да не се пишува како што зборуваат обичните луѓе, и наместо да се ба-
ра особеност во прикладни зборови, пуристите нејзе ја наоѓаат во старите; наместо 
да тежнеат кон достоинството на убави ритми, или пак кон фрази што отелотво-
руваат некое ново согледување или оригинална мисла, тие тоа го бараат во бомба-
стични архаизми. Всушност, процесот на обновување не толку на атичкиот, колку 
на византискиот грчки, отишол толку далеку, што просто е чудо што не продолжу-
ва и понатаму. Атинскиот архепископ еднаш до весниците напишал еден вид па-
сторско цикркуларно писмо, истакнувајќи дека ако секој ден оживеат само по еден 
стар збор, во текот на две- три години речникот ќе им стане целосно атички. Но 
здравиот разум на луѓето, на некој начин се чини, се плаши од оваа крајна систе-
матска усилба. Последиците од сето оваа педантерија врз книжевноста биле толку 
жалосни, колку што можело и да се очекува. Една книжевност која користи јазик 
на кој ниеден човек никогаш не изразил чуство, осудена на јаловост и искреност. 
Гете превел некои балади од димотики, но кој би сторил дури и толку за денешните 
грчки поети и романсиери ? Учтивиот јазик веќе е толку туѓ јазик, што образовани-
те Грци сè повеќе и повеќе тежнеат да го прифатат фанцускиот, како за разговор, 
така и за пишување. Францускиот е барем природен јазик, кој не зависи од милоста 
на педанти и патриоти“. 

Се кажа: „Прашањето за флексијата е уште позериозен: димотики е јазик 
што умерено користи флексија. Тој целосно го изгубил дативот, а дури се стреми 
да го отфрли генитивот, додека повеќето соодноси ги изразува со предлог што ги 
определува со акузативот“. 

Дативот го има-ло во Бригија=Брзјакија: кому му- нему му, братучед-чедо 
брату...Дативот го нема-ла Пеонија=Мариово и Егејскиот дел на Македонија, Теса-
лија сосе Елада. Бидејќи дативот го немало во Елада, димотики како народен јазик 
во кого „повеќето соодноси ги изразува со предлог што ги определува со акузати-
вот“, дативниот коине не можел да потекнува од Елада. Ова се потврдува и со до-
казот што катаревуса како германскиот јазик бил дативен, а од димотки тој бил от-
фрлен. Па тоа морало така да биде кога Еладците дативот и никогаш го немале. Би-
дејќи во Александрија владееле Македонците, во неа имало и македонска колонија, 
дативот во коине го внеле Македонците, а Македонци биле Птолемеите. Ова се по-
тврдува и со Каменот на Розета од Египет,чиј текст македонските автори го одгоне-
тнале со битолски говор од 21 век. Што ова говори ? Битолскиот говор имал свој 
развиток од постледено доба, што продолжило и по смртта на Александар Македо-
нски, чиј процес не завршил ниту во 21 век- јазикот бил пелазгиски на белата раса. 

Се вели: „Всушност, процесот на обновување не толку на атичкиот, колку 
на византискиот грчки, отишол толку далеку, што просто е чудо што не продолжу-
ва и понатаму. Атинскиот архепископ еднаш до весниците напишал еден вид па-
сторско цикркуларно писмо, истакнувајќи дека ако секој ден оживеат само по еден 
стар збор, во текот на две- три години речникот ќе им стане целосно атички... Учти-
виот јазик веќе е толку туѓ јазик“. 
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Па еладскиот јазик не бил никако со атичко потекло туку само од коине кој 
како христијански јазик дури од времето на Апостол Павле останал тн.византиски.  

Се истакна: „...Додека герилците во своите полудиви, полујуначки балади на 
димотики си го воспеале патот кон победата, Кореас и Регас /Coreas, Regas/, изгна-
ници во Парис и Виена, пишувале грижливо изготвени книжевни и политички тра-
ктати, на псевдокласичен диалект што самите го измислиле...“. 

Бидејќи еладскиот јазик бил „псевдокласичен диалект што самите го изми-
слиле“, кој произлегол од коине, еладскиот народ со свој јазик биле само вештачки. 

Ханс- Лотар Штепан,201 стр. 54, кажува: „Филологот, преведувач, реформа-
тор и лекар Адемантиос Кораис околу 1850 год. (по Христа) од старогрчкиот изве-
де јазик за настава и официјален државен јазик, при што поради неговото ‘братско 
учење’ си создада непријател во православната црква, чиј Патријарх со своето ‘та-
тково учење’, ‘поредокот во врска под турското владеење го сметаше за теолошко 
исправен’. (1850 година има грешка во преводот, Р.И.) 

Иако живееше во Франција, Кораис со својата патриотска определба во на-
родот се здоби со речиси легендарен углед. Како пример можат да послужат забе-
лешките на претставникот Фон Билов (von Bülow) во Атина, кој во напнатата си-
туација на Балканот- тоа беше четири дена пред да í објави војна на Турција во 
април 1877 год.- се чудеше на ‘неземањето удел...на мнозинството народ во Грција 
...во текот на настаните’: 

‘Колку е голема рамнодушноста се покажува и денес, кога цела Атина жа-
леше кога беше положено телото на големиот патриот Кораис, донесено од Парис. 
Ниту една од важните личности, кои земаа збор пред ковчегот на ‘духовниот татко 
на ново-елинизмот’, не ја спомна ниту со еден збор опасноста што се закануваше 
на Дунав.’ (Елада ја ослободиле Русите и со нив Еладците биле православни, Р.И.) 

Катаревуса остана јазикот на весниците, законите и науката. Тој во 1911 год. 
во Уставот беше прогласен за официјален јазик. Дуру во 1917 год. Венизелос го во-
веде Демотике- грчкиот во основните училишта. (Абрадос, Abrados, стр. 288) 

Во 1964 год. Централната партија обата јазика ги сметала за рамноправни. 
Во времето на воената хунта, 1967 год., Катаревуса повторно беше прогласена за 
службен јазик, а Демотике беше ограничен на првите четири години во основните 
училишта. Овој јазичен дуализам дури во 1976 год. (уште подоцна од 1944!) беше 
тргнат настрана: Демотике стана официјален јазик во образувањето и службите. Но 
Катаревуса уште долго време беше јазикот на судовите, црквите и армијата. (стр. 
288). И покрај тоа Демотике, иако мачно, се спроведе. 

‘Секако дека има различни типови на Димотике- грчки...Јазикот што ние го 
нарекуваме новогрчки, не е хомоген, бидејќи содржи...многубројни елементи на 
стариот висок јазик.’ Се е јасно ?“ 

Овде е битно да се одгонетни, од кога би можело еладскиот јазик да биде 
прифатен од Цариградската патријашија, под која од 1767 година, кога беше укина-
та Охридската архиепископија...,беа сите црква на Балканот,а Еладците како припа-
дници на таа црква биле само Грци, никако инаку и друго. Еве најмеродавен доказ: 
Со создавањето на Елада, службен јазик бил само коине. Од време на владеењето 
на Баварците, во Елада покрај коине службен бил германскиот, ама и францускиот. 
Григор Прличев бил роден 1830 година, а се појавил од 1860 година, кој пишел са-

                                                 
201 Ханс- Лотар Штепан, Македонски јазол, Аз-буки, Скопје, 2004. 
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мо на коине. Хан (1865) пиши за коине „византискиот јазик“- па тој бил само хри-
стијански јазик. Со ова се објаснува коине како службен јазик на Елада опстоил и 
по 1865 година. Бидејќи Цариградската патријаршија катаревуса го прифатила само 
од 1868 година, само оттогаш имало еладски јазик. Бидејќи тој не бил народен, 
него народот морал да го учи за него да го зборува. Сè ова укажува, никогаш не-
мало никаков посебен еладски народ со свој посебен јазик и тоа сè до 1868 година. 

Еладците биле одродени Пелазги=тн.Словени. Истото било и со Романците. 
Густав Вајганд,202 на стр. 13, пиши: „Тоа е во кратки црти...Исто така видот 

на музиката и на танците на Романците укажуваат одлучно сосема на Балканот...“. 
Со ова се потврдува,Романците имале балканско потекло-со такви традиции. 
На стр. 15 тој пиши за влијание на грчката синтакса врз старословенскиот, и 

дека Браќата Кирил и Методиј Светото писмо, грчкиот узор го превеле со бојажли-
ва точност само со цел да не се промени Зборот Божји. Ова објаснува, од коине би-
ле отфрлени семитските зборови и се дошло до старословенски (како со коптскиот) 

Старословенски јазик кај Русите и Романците бил не само црковен туку и 
литартурен и управен јазик до во најново време- во Романија сé до 16 и 17 век... 

Х Сетон-Вотсон,203на стр. 50, пиши: „Тој процес...Најдобра европска парале-
ла за тој процес, кој во бит им останал скриен на повесничарите, есте појавата на 
романскот јазик, во кој еден романски говор настанал на темел на латинскиот сто-
пен со словенскиот...“. 

Иако пелазгиски=тн.словенски јазик бил латинизиран, во романскиот јазик 
останал тн.словенски теменвокал, што се случило и во Франција...Португалија итн. 
Истото останало во бригиски и македонски Епир, чии наследници се Власите (Ов-
чарите)- според Велес=Волос, и Арбаните (ар бан: ар=ор- ора-ница) земјоделци. 

Х.Џ.Велс,204 на стр. 667, пиши: „Како што е разбирливо...Ни Балканот не 
останал не оштетен од империјалистичката идеја. Малите држави, кои тек сто годи-
ни пред тоа биле избавени од ропство, почнале да се бават и премногу со смелите 
планови. Фердинант бугарски се прогласил за цар-205бил последен во низ лажни це-
зари- а по атинските излози можело поминувачот да види мапи, кои на хартија го 
остварувале сонот на панелинското царство во Европа и Азија. 

Годината 1913. три држави, Србија, Бугарија и Грција, навалиле на Турција, 
веќе ослабена со војната од Италија, те ја протерале од сите нејзини европски посе-
ди, изземено крајот меѓу Едрење ио Цариград. Потоа, а уште истата година соју-
зниците, Бугарите со издајство ја нападнале Србија, ама и тој судир се свршил со 
победа на Србите. За време на оваа бугарска авантура Турција го повратила Едре-
ње. А за тоа време помоќните империјалисти во Австрија, Русија и Италија со бу-
дно око ги позматрале овие настани, а нарочито мотреле едниот на другиот...“. 

Стр. 668 карта на Балкански држави 1912.-1913.год-Македонија поделена.206 
Па со Балканските војни почна злосторот врз Македонците- тој уште трае. 

                                                 
202 Gustav Weigand, Ethnographie von Makedonien, Leipzig, Fredrich Brandstetter, 1924. 
203 Hugh Seton- Watson, Nacije i države, Globus, Zagreb, 1980. 
204 Х.Џ.Велс, Историја света, Народно дело, Белград, 1929 година. 
205 Веќе порано при една прилика напоменавме дека писателот канда ово добро не  го разбрал. Кне-
зот Фердинант годината 1908. се прогласил „цар на Бугарите“ уз изрична напомена дека таа титула 
треба да се преведува на другите јазици крал. Титулата „цар“ (на бугарски јазик) ја носи и сегашни-
от крал Борис.(Прим.прев.).(До 1908 година Бугарија била кнежество, па држава со свој народ, Р.И.) 
206 Стои:„Нова самостојна кнежевина Албанија“.Па таа во 1913 година не била држава со свој народ. 
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L I T E R A T U R A  
 
Naslovot na knigava e napi{an spored delata na pove}e avtori. Za knigava, isto ta-

ka, 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. 
36. "Makedoncite so ednorasen jazik na Belci (Pelazgi)", evrejski..., страни 73, 18.11.2009. 
37. "Za Prokopij Kesarski (6 vek n.e.) nema Sloveni", strani 100, 15.12.2009. 
38. "Evropa samo makedonska, venetska=sklavinska=tn.slovenska", strani 121, 12.01.2010. 
39. "Rusite ne bile Sloveni", strani 74, 29.01.2010. 
40. "Srbite ne bile Sloveni tuku Tribali, Trakijci", strani 142, 08.03.2010. 
41. "Ednobo`estvoto- zlostor vrz ~ove{tvoto", str. 241, 27.04.2010.  
42. "Belcite eden narod so edna ista simbolika", strani 118, 28.05.2010. 
43. "Anti~ka=etni~ka Makedonija", strani 226, 09.08.2010. 
44. "Aleksandar Makedonski na Rufus- falsifikat", strani 311, 04.10.2010.  
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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. 
79. "Evropjanite so isto~nosredozemno poteklo", str. 325, 11.12.2013. 
80. "Grigor Prli~ev i aziskite Arnauti", str. 192, 30.01.2014. 
81. "Evropjanite Balkanci=Iliri=tn.Sloveni", str. 114, 26.02.2014. 
82. "Tn.neslovenski Evropjani so pove}erasni jazici", str. 119, 03.04.2014. 
83. "Mavro Orbini (1601 god.)- Slovenite samo falsifikat", str. 249, 09.06.2014.  
84. "Brigijskiot=brzja~kiot- prajazik na Belcite", str. 110, 02.07.2014. 
85. "Albancite vo R.Makedonija- samo od 1780 godina", str. 182, 29.08.2014.  
86. "Eladcite (tn.Grci) vo 1904 godina bile samo tn.Sloveni", str.  208, 01.12. 2014. 
A.  "Za makedonckite raboti- napisi od FB- stranici", str. 215, 02.06.2015. 
B. "Korumpirano pravosudstvo, antidr`avno obvinitelstvo i nenaroden pravobranitel", 
strani 232, 04.06.2015. 
87. "Makedoncite domorodci- bez Sloveni i vo "Veda Slovena"", str. 162, 31.08.2015. 
88. "Atlantida- prikazna za potopuvaweto na Levanot", str. 132, 08.10.2015 
89. "Naroden jazik na Evropjanite bil pelazgiski=tn.slovenski", german., str.153, 05.01.2016 
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 89 na makedonski jazik. A i ovaa 90- 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-
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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 zemjodel-
stvo, 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 toj 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 Branko Naumovski. Toj potoa postanal duri i Pretsedatel na Ustavniot sud, 
pa sledi i da se penzionira. Bidej}i od nego za mene nemalo pogolema sviwa, sè dodeka toj 
be{e vo Narodnoto pravobranitelstvo i Ustavniot sud, tie bile najgolemi sviwarnici. 

Od ovie yverovi }e ostanev bez penzija- imav pod 15 godini minal trud. Blagodare-
j}i ñ na Germanija, kade rabotev kako nau~en sorabotnik vo Bavarskiot zavod za sto~arstvo 
4 godini (4.11.1972 do 4.11.1976), a za penzisko samo 3 godini, 3 meseci..., tolku pla}av, jas mo-
`ev da ispolnam 15 godina za tehnolo{ki vi{ok vo Agencijata za vrabotuvawe na Makedo-
nija. Sledi u{te so mojata prva kniga vo 1998 godina da pi{uvam samo za Evropa- obedineta, 
kako i za obedinuvawe na 100% Makedonija, da se vratat site Makedonci nazat, da se vratat 
Nemakedoncite od kade {to bile doneseni, da se registriraat site predavnici, kodo{i itn.  

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 
pro~itala vo "Dnevnik" telefonski me pronajde- jas pismoto go zedov od nejzinoto rabotno 
mesto. Vo Strazburg baraweto ne se prifati: R.Makedonija dotoga{ (april 1997 godina) ne 
bila potpisnik na konvencijata, 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 go-
veda za goewe vo ZIK "Pelagonija"- Bitola- farma s. Dobromiri so preku 300 goenici samo 
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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 nepoznatost- laici. 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-
sko- veterinarnata 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, 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 majki-rodilki 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 
zemjodelstvo- vlasta. 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 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 
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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.   
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 slaboplodni, 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 del- ZK "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. 

Dr`avata mora da donese zakon nejzinite sredstva da se samo namenski- investicii. 
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- 
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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