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ВОВЕД 

 

Историјата произлегува од поимот хистори=х истори=и стори,што означува-

ло нешто да се стори (стори, созрее, погоди...случи).А таа е преполна со невистини. 

Бидејќи првите книги на Библијата биле пишувани на арамејски, еврејските 

автори говорат, арамејски јазик бил само еврејски. Меѓутоа, тој бил сиријски јазик. 

Иако другите книги се пишувани на хеленскиот јазик коине во Александри-

ја,а Евреите во Александрија се прогласиле за Хелени,тие не кажале дека коине бил 

еврејски-па тој бил само македонски Александријски Птоломејов јазик- 300 г.п.н.е. 

Иако коине немал врска со Елада, во кој службен јазик бил јонски јазик, ду-

ри и во новата ера, а коине станал само христијански јазик, авторите без прекин на-

ведуваат,Македонските изчезнале,и од нивниот јазик опстоиле само мал број глоса. 

Со тоа што не е позната некаква космичка катастрова по смртта на Алекса-

ндар Македонски, кој во Индија забележал истоветни божества и традиции, кои би-

ле познати и како тн.словенски, Македонците не изчезнале.Истото важи и за други. 

Со појавата на христијанството историски биле познати тн.Словени (Анти, 

Венети и Склавини) како Повеќебожци и Римјани (Ромејци) Христијани со коине. 

Како Склавините=Повеќебожците биле христијанизирани, тие изчезнувале. 

Иако ваква е состојбата, во Р.Македонија до денес има три историски струи: 

1. Први тврдат: Македонците изчезнале- едноставно „испариле“ во Свемир; 

2. Втори тврдат: Македонците биле Дојденци, само не кажуваат, од каде, да-

ли од Свемирот или од Утробата на земјата. Следи за преселби нема никаков наод; 

3. Третите се најмудри: кога дошле Словените во Македонија ги нашле Ма-

кедонците, и тие меѓусебно се измешале. Па како било нивното „мешање“ ?! Тие си 

имале само еден групен секс, а кој бил на екс и се дошло до еден комплекс, заради 

кого до денес си страдаме без свој завршеток. А ова било повод Домородци да се 

Албанците и тоа како Илири- според Г.Мајер, во албанскиот јазик има татаро-тур-

ски зборови, како во турскиот. Па Македонците во Р.Македонија се монголизираат. 

Дури и кавказко-црноморските Албанци-Арнаути со кавказко бело капче се Илири. 

Еве го мојот повик: секој оној кој пронајде доказ/наод за преселба на тн. 

Словени на Балканот, како што има и за Арнаутите во Косово со монголска долго-

опашна овца...обичаи и традиции од Кавказот..., итно да добие Нобелова награда... 

Во едно треба да се прекинат поделбите на тн.Словени, чиј јазик до денес е 

само варварски=пелазгиски=тн.словенски на кого говорел и Платон во Атина...Ова 

е неминовно, затоа што тие до денес меѓусебно се еден ист народ, како спротивно-

ст на Германите кои сè до денес меѓусебно не се разбираат, а се обединуваат со гер-

манскиот јазик во последените векови. Следи тн.Словени да се обединат со својот 

македонски тн.старословенски кој бил најстар јазик од 9 век со Солунски говор. За 

обединувањето одлучуваат само Русите и Србите, чии падежни јазици не биле на-

родни туку само тн.старословенски. За ваквата цел, тие треба да се откажат од сво-

ите јазици од крајот на 18 и 19 век и да се поврати македонски-тн.старословенски. 

За единство никогаш не е доцна со успех сигурен- да се постане еден народ. 

Еве ја вистината: како што, според Херодот, најбројни биле Траките, кои не 

биле единствени и меѓусебно се карале, истото важи и за денешните тн.Словени. 

Традициите на Траките, кои ги наведува Херодот, биле истоветни со на тн. 

Словени. Па да се разберат и како Траки во своите склавини- склавина била област. 
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БАЛКАНЦИТЕ БИЛЕ ДОМОРОДЦИ НА БАЛКАНОТ 

 

Љубомир Кљакиќ,
1
 на стр. 157, пиши: „Оваа хиерархија на вредноста...Се 

разбира, по цена на ‘чистење’ на временскиот континуитет од противречностите 

кои го отворуваат проблемот на втемелување на таква слика на светот. Оваа пракса 

христијанството ја негува од III век. Тогаш Секстус Јулијус Африканец ги одредил 

6.000 години на човечката историја од постанокот на светот, сместувајќи го Хри-

стовото родување во 5500. година од тој произволен ‘почеток’. На исток, овој мо-

дел го усовршил Еузебио со својата Historia Ecclesiastica, а на запад Јероним со сво-

ите адаптации на Секстусовата хронологија...“. 

Г.Острогорски,
2
 на стр. 116, пиши: „Најважни извори за Ираклиевото време 

и единствени грчки извори со кои располагаме за време на неговите наследници се 

хрониките на Теофан и на патријархот Никифор. Составена меѓу 810/11 и 814/15, 

Теофановата хроника ја продолжува незавршената хроника на Георгиј Синкел. По-

чнува таму каде што Георгиј Синкел застанал, т.е. со Диоклецијан, а стигнува до 

почетокот на владеењето на Лав V Ерменец, го опфаќа, значи, периодот од 248 до 

813 г. Иако монашки ограничена и мошне тендециозна, Теофановата хроника има, 

посебно за VII и VIII век, вонредно значење, бидејќи се заснова на постари во нај-
голем дел изгубени извори. Нејзиниот разгранет хронолошки систем претставува 

основа на византиската хронологија во овие два века. Приказот е поделен по го-

дини, а на чело на секој оддел се наоѓаат хронолошки таблици кои, покрај годината 

на создавањето на светот и раѓањето на Христос, ги наведуваат не само годините 

на владеење на византиските цареви, туку и на персиските кралеви, подоцна на ара-

пските калифи, папите и источните патријарси. Покрај сметањето по години (спо-

ред александријската ера, која од создавањето на светот до Христовото раѓање бр-

ои 5492 години), Теофан смета и по индикатите, иако не ги бележи редовно. Ме-

ѓутоа, покрај извесни грешки во распоредот на граѓата во периодите од 6102 (609/ 

10 н.е.) до 6206 (713) и од 6219 (726/7) до 6265 (772/3) неговите години не се со-

гласуваат со индикатите туку заостануваат зад нив за по една година. Бидејќи се 

покажало дека броевите на индиктите кај него секогаш се точни, треба во споме-

натите периоди бројот на секоја година да се зголеми за еден. Пишувана со народен 

јазик, содржински пристапна Теофановата хроника била мошне популарна во Виза-

нтија. Од неа поаѓа целокупната натамошна византиска хронографија. Запад се за-

познал со неа преку латинскиот превод кој во 70-тите години на IX век го направил 

папскиот библиотекар Анастасиј; овој превод е важен и за модерната наука, биде-

јќи се заснива на текст кој е постар од сите зачувани преписи на Теофановата хро-

ника“. 

Се кажа: „покрај годината на создавањето на светот и раѓањето на Христос“ 

Е познато дека Библискиот потоп бил 2349 г.п.н.е. Пак, Шамполион утврдил 

дека египетската историја била постара од Библискиот потоп. Следат и збрки. 

Ова говори, на Библискиот Потоп врската да се трага со Епот на Гилгамеш. 

Меѓутоа, имало повеќе потопи, а историски се говори за последниот потоп. 

Тие ги задесила Белците во Левантот, каде живееле за време леденото доба. 

Белците имале своја писменост, која се развивала во Левантот- не Црнците. 

                                                 
1
 Ljubomir Kljakić Oslobađanje istorije I-III, Prva knjiga, Početak puta, Arhiv Klakić, Beograd 1993. 

2
 Г. Острогорски,, Историја на Византија, Наша книга, Скопје, 1992. 
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Со преселбите Белците со своите домашни животни (говедо, коњ, свиња, 

овца,коза...)се селеле кон Истокот.Тие таму однеле градежи, пирамиди...писменост. 

Вотсон,
3
 на стр. 262, пиши: „Прво е својството на идеографското писмо, кое 

се употребувало веќе во доба на државата Шанг, ама е разработено и усовршено во 

текот на наредното илјадолетие. Опишувајќи поими а не звукови, тоа им овозмо-

жило на луѓето кои го познавале меѓусебно да комуницираат, иако нивните говор-

ни јазици биле различни. Било, секако, употребувано само за оние кои се подвргна-

ле на напорниот процес на школовање, значи на малобројното малцинство на насе-

ление- иако е прашање колку заправо било малкубројно непрестанат предмет на ра-

справа меѓу историчарите на Кина“. 

Дури со Египет, Евреите и христијанството се поврзува триаголникот-следи: 

Љубомир Кљакиќ, на стр. 77, пиши: „Систематизирајќи го едно постаро 

знаење и искуство, Питагора и питагорците посебно го размотрувале троаголот, ка-

ко за тоа нас не информира Платон во Тимеј. Високиот углед на тројката потврдува 

и тоа што е документирана како ‘златен пресек’ во архитектурата и уметноста на 

аграрната заедница на Дунавската Долина: Лепенски Вир, Старачево, Винча. Три-

аголникот претставува и нулта база, архетипски основ на писменоста. Во Лепен-

скиот Вир се најдени знаци на протописма: Λ, ∆, Α. Триаголникот е една од најче-

сти геометриски слики, кои се врезани или впишани на обработени камени пред-

мети од палеолитски наоѓалишта на Љутовница кај Горен Милановац. Со текот на 

истражувањето 1991. и 1992. година, Љутовица е датирана во период околу 160.000 

години п.н.е.“. 

Тоа било ледено доба, а Дунавската Долина му припаѓала на Егеј- Левантот.  

Левантско било египетското и бригиско говедо, а коњот бил само бригиски. 

Љубомир Кљакиќ, на стр. 75: „Во оделот...расправа за балканско анадолски 

селидби во тоа време, како и напомена за историјата на технологијата. На пример, 

‘пронајдувањето на колата типот на догрчкиот hamax, како што кажува Плиниј 
(n.h.VII, 56, 199), према античката традиција им припаѓа на фригиските Индовро-

пјани’. Фригијците или Фрижаните се оној народ кој, како најстар го познаваат и 

признаваат Египтјаните, како што не обавестува Херодот. Тргнувајќи од својата 

постојбина во централните области на Балканското Полуострово, дел на Фрижани-

сте го населил и Анадол...“. 

Се потврдува дека колата била на Фригите, кои биле Бриги, а Бригите дошле 

дури и во Египет. Па следи коњската кола била само прилагодена магарешка кола. 

Секако, кај Бригите=Брзјаците волската кола останала во употреба со 20 век. 

Кога Бранко Вукушиќ4
 по стр. 63 го истакнува „Дискосот од Фестос на Крит 

од недешифрираното минојско писмо кое е користено од 2.200 до 1450, пропаста на 

минојската цивилизација“, каде се мноштво слова=букви, а и С (с), наведува мно-

штво наоди: Змиска божица од Кносос (3 милениум п.н.е.), статуа кентаур/ Етру-

рија- Вулуи -VI век п.н.е., Химера од Арека/Етрурци- IV век п.н.е./, итн. 

Кентаури биле Бригите, а потоа и Македонците, кен=коњ, таур=говедо, на 

статуата човек исправен, со заден коњски дел; Арека (=а река) била преставена со 

лав (симбол во Солунско и Мариовско), со над грбот прч (јарец=Арес) со два рога и 

опашка змија...Видлива е врската на Етрурците со Бригија=Европа, а и Македонија. 

                                                 
3
 Hugh Seton-Watson, Nacije i države, Globus, Zagreb, 1980. 

4
 “O trojansko slovenskoj misteriji”, Branko Vukušić, Pešić i sinovi, 2003, Beograd. 
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Роговите на бригиското говедо биле симбол на Викинзите=Варезите, што важело и 

за нивната лаѓа, на чиј врв бил поставено тело на бригиска змија со глава на лавот. 

Анадолија била бригиска, б=ф.Па следи на нејзина територија не била Троја. 

Бранко Вукушиќ, на стр. 24, пиши: „Потоа доаѓа Дорска инвазија од илирска 

област на Балканот и Јонска инвазија на Атињаните во цел на колонизација на Ма-

лоазискиот брег, нешто посеверно од местото каде стигнале Дораните. Датумот, 

наравно, е мошне прецизен- 1043. г. с.е. Меѓутоа, Салинас поставува прашање: која 

Атина, онаа хомеровска од Каталогот на бродови во областа на Тарентум на југот 

на Италија која подоцна е позната и како Велика Грција (Magna Grecia) или уште 

непостоечката Атина во Беотија ?...“. 

Следи фуснота: „Такво прашање...Така по Салинас било со Атина во антич-

ко доба, ама се избришало или намерно заборавило која е Атина изворна, онаа на 

југот во Италија во Тарентум, Велика Грција, или онаа во Беотија. Сè тоа може да 

личи и на прашање откаде Троја во Мала Азија“. 

Се продолжува: „Беотија ?...Археолошките истражувања на Атина од Беоти-

ја покажуваат дека таа постанала од мала населба на местото на срушениот Пелаз-

гон до голем град, кој добил хомеровско име... 

‘Така е веќе околу 1000. г. с.е. Хелада...’ ...Изгледа веројатно дека керамика-

та на геометрискиот период со некој пат била инспирирана со старата Атина од Та-

рентум, како што бил инспириран Платон за неговата легенда за Атлантида...“. 

Следи фуснота: „Помалку е познато дека Платон го покренал митот за Атла-

нтида, моќна препотопска нестаната цивилизација, на основ дваесетгодишниот пре-

стој во прогонство во Египет, импресиониран со египетската култура. Како голем 

атински патриот, тој се вклучил во тогашните напори за стварање на митот за нај-
голема слава и древност на Атина. Наводно, Атињаните уште се постари и пона-

предни од Атлантида, дури заблагодарувајќи на Атињаните, овие биле зауставени 

во покушувањето да ја покорат Грција“. 

А„моќна препотопска нестаната цивилизација“ бил Левантој,чиј бил Египет. 

Па на Атина им требало дела за Троја и Атлантида. Следеле и фалсификати. 

Во Мала Азија до Персиските војни немало магаре, а на Балканот шафран 

никако- тој не бил балканско-малоазиско растение, туку од Арабија со соседни про-

стори. Шафранот таму се употребувал за исхрана и лек, а тој оттаму се проширил и 

денес го има сè до со Турција и тоа како културно растение, но не како самоникло.  

Па Илијада била со магаре од Египет сè до со Месопотамија, коњ и говедо 

од Бригија (Европа) и со Јадранските острови- почнале да се населуваат 6 век п.н.е.   

Исто така, во неа место бокал со вино бил внесен Тројанскиот коњ, а за коњ 

нема-ло поволни климатски услови на простори каде виреат смокви и маслинки. 

Следи поради строежот на нозете, говедото било равничарско, а коњот планински.  

Ова е повод да се потврди, дека со Илијада нема врска Мала Азија и Елада. 

И денес во Елада нема благопријатни климатски услови за масовна одгледу-

вање и употреба на коњ, денес е повеќе магарето- Елада никогаш не била коњарска. 

Ова се потврдува и со Далмација- ниските делови се за магаре а врвови коњ.  

Не само да се среќава магарето во Атлантида, се среќава и слон. Ова говори 

дека атинските дела биле само слични дела како во Египет сосе Месопотамија. 

Бранко Вукушиќ, на стр. 46, вели: „Историски чинител дека Илијада и Оди-

сеја им се преведени на Грците од непознат јазик за време на Пизистрат во 6. век 
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с.е. Тоа било бар 500 години после датумот кој самите Грци го одредиле за датум 

на тројанскиот бој (1183. с.е.).Елијан, грчки учител на говорништво во Рим (3. век 

н.е.) соопштува, скоро илјада и пол години после падот на Троја, дека овој јазик им 

припаѓал на илирските Бриги, сродници на Дарданците од семејството на древните 

Пелазги. Веќе сме рекле дека на местото каде подоцна е соградена грчка Атина, пр-

ед дорската инвазија, се најдувал пелазгискиот град Пелазгон. Од Пизистрат до де-

нешната званична верзија, која е направена во Александрија во 3. век с.е, имало 

повеќе грчки доработки на Илијада. Аристотел располагал со другчија верзија од 

нас позната. Платон во својата ‘Република’ моли опростување од Хомер што се бр-

ишани некои места ‘кои го навредуваат моралното чуство на Грците’, со што се по-

дразбира дека ни за него Хомер не бил Грк.
5
 Сите поуздани историски чинители за 

Троја понатаму се замаглувани со хеленската митологија до денешни денови, а 

древното ‘хомерско прашање’, како веќе споменавме, било ‘решено’ со хеленската 

цивилизација, со римската окупација нејзиното наследство да би било вградено во 

темелот на западната цивилизација“.  

Роберто Салинас Прајс,
6
 на стр. 15, вели: „...Самиот Страбон, со кој, по оп-

шта оцена, почнува проучување на хомеровата географија, го предложил местото 

за лоцирање на хомеровиот Илиј различно од она кое тогаш се викало Илиј (најви-

сок слој на Хисарлик означен Троја IX). ...“. 

Стр. 21: „Ама тешкотијата на толкување на грчките и класичните автори... 

Пример може да се види кај Страбон кој го пиши следното за Троада во својата 

Географија, XII, 1, 34: 

...гореспоменатите две равници го раздвојуваат големото парче земја, кои се 

протегнуваат во права линија измеѓу споменетите гребени, тргнувајќи од сегашни-

от Илиј со кој е поврзан, и се протега до Кебренија и заедно со гребените на двете 

страни, формира потполно слово Е (епсилон)“. 

Стр. 22: „Меѓутоа, постои едно јадровито тврдење- едино за кое знам- во ко-

ментарот за Стефан Византиски, географот X век, кој јасно ја оспорува традицијата 

на малоазискиот Илиј во корист на некоја локација во Европа. Тоа се најдува во 

Историјата на кавкаските Албанци, III, 18, Mouses Dasksurencia (London, Oxford 

University Pres, 1961, која ја превел Derset) и гласи: 

Во книгите на Стефан Византиски може да се најде опис на уништувањето 

на Илиј и градењето 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 зе-

мјата Европа... Во она време некој младич од принцевите градски отишол во градот 

Солун, кој е на исток на Македонија, во потрага за забава и убаво го примило бла-

городништвото на градот...“. (Европа=Бригија, Пелагонија и Баба-Божица Ма, Р.И.) 

Стр. 216: „...Овој драгоцен податок на Мојсиј Хоренски го користел и Сте-

фан Византиски, а тој бил црковен поглавар, значи службено државно лице...“. 

Се кажа: „скоро илјада и пол години после падот на Троја, дека овој јазик им 

припаѓал на илирските Бриги “...„земјата на Ахајците, во соседство на Пелопонес, 

западно од Македонија, во земјата Европа“. 

Следи „западно од Македонија, во земјата Европа“, која била само Бригија. 

                                                 
5
 Во англиските преводи за Хелени стои Грци- наполно погрешно, како и за Елада Грција-само лага. 

6
 Roberto Salinas Prajs, Homerova slepa publika,IRO “Rad” i Novinska agencija “Tanjug”, Beograd,1985. 
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Самиот поим Бриг е само Бриг=Бриж=брж=брз + јак = Брзјак- Јаков=јак ков.  

Нада Проева,
7на стр. 11, пиши: „Амфакситида е географско име на подоцне-

жно време, кое ги означувало земјите на обете страни на реката Аксиј, а ги опфа-

ќало некогашните долнопојански области источно од Аксиј (Грестонија, Крусида). 

Во време на Филип V, Амфакситида била една од петте области што во Тесалоника 

ковала сребрени и бакарни монети. Поважни градови во оваа област биле Идомена 

(Idomenai), Гортинија (Gortynia), Аталанта (Atalante) и Европ (Europos)“. 

Стр. 72: „За митскиот предок...Македон бил син на Зевс и на Тија;
8
... 

„Во друга легенда, пак- Македон Ликаонов е крал на Ематија...Атинтан, 

Берос, Европ и Ороп, исто така се синови на Македон...“.  

Стр. 95: „Бриги...Страбон запишал дека Бригите живееле кај реката Еригон, 

а Апијан споменува Бриги во заднината на хеленската колонија Епидамнос. Хеси-

хиј го споменува градот Бригијада (Brygias), а овој податок е зачуван и кај Стефан 

од Бизантиј, кој запишал дека Бригите биле македонско племе, во соседство на 

Илирите. Дека Бригите се дамнешни жители на Македонија сведочи и Херодот, кој 
го соопштил и името на единствениот познат бригиски крал- Мида“.

9
 

Се наведе: „Елијан, грчки учител на говорништво во Рим (3. век н.е.) сооп-

штува, скоро илјада и пол години после падот на Троја, дека овој јазик им припаѓал 

на илирските Бриги“. 

Пак, Стефан од Бизантиј запишал дека „Бригите биле македонско племе, во 

соседство на Илирите“. 

Следи да се говори за илирски Бриги. Еве и доказ: стр. 97: „Во бригиска гру-

па племиња, освен пајонските племиња, се вбројуваат и Енгеланите/Дасаретите, 

како и едонско-мигдонската група, всушност подгрупа на пајонската, составена од 

Едонци, Крестонци и Сидонци...“. 

Ова има совпаѓање и со Херодот. Меѓутоа, Бригите=Брзјаците имаат и да-

тив (кој, кого, кому [кому му- нему му; братучед...], чиј), но не Долна Македонија и 

Пеонците-според Мара Мариовци.Неопходно е враќање на античкото име-Пеонија.  

Стр. 15: „Горна Македонија...Линкестида (Linkestis), Пелагонија (Pelagonia), 

Deriop (Derriopos), Пајонија (Paionia)...“. 

Стр. 16: „Дериоп се нарекувала областа на горниот тек на реката Еригон, со 

градовите Стибера (Styberra), Алкомена (Alkomenai) и Брианион (Brianion)“.  

Овде се говори за Дериоп, а имало и град Дерион=дери он-од водата дерен... 

Реките биле брзотечни и влечеле коњи. За да се потврди наведеното доказ е 

битолската река Курдерес=к ур дерес: к уриш дереш- како на уриш да дереш. Сле-

ди водата на уриш земјата ја дерела, а кон Црна Река и Шемница имало град Дери-

он. Затоа реката само рикала- река=ре ка: де + ре = дере- дери до Дерион. Таа била 

Скамандер=с каман дер: камен дер- Црна Река извира од камен- таа него го дери. 

Па река Еригон=е риг он: риг=рига; рига=рика, и=е, река која наригува земја- црна 

Ама и Семоенс=семенс=семнис=шемнис=Шемица. Меѓу нив се најдувала тн.Троја. 

Пелагонското Езеро истекло кај месноста Скочивир=скочи вир, кој вири + е 

= евири=еври=е ври=врие- секој вир врие: еври + дика = Евридика- мајка на Филип 

Македонски.Пелагонското Езеро опстанало како Битолско Блато сè до 1963 година. 

                                                 
7
 Нада Проева, Историја на Аргеадите, Графотисок, Скопје, 2004. 

8
 Во хеленск. митологија, Тија е ќерка на Девклалион,единствениот човек кој го преживеал потопот. 

9
 Кај Елеонира Петрова Митевска-Наталија Поповска,на стр.29: Мида и Мита-Демир Хисар...Мито. 
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Тн.Троја била во Пелагонија: Исток езеро (море) и запад Баба (Ма)-планина. 

Спрема Британската енциклопедија, поимот Пелазг се поврзува со македон-

ска Пелагонија. (Па Пелагонија била средиште на бригиската цивилизација, Р.И.) 

Според Јустин, „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“. 

Нада Проева, на стр. 62, вели: „Со археолошките извори се проучува најста-

риот староседелечки (автохтон) елемент (т.н. етнички супстрат: во Македонија, тоа 

се Бригите),
10

 ...Најубав пример за ова е една група надгробни споменици со анто-

поморфен облик од крајот на републиканскиот период, откриен во Пелагонија и се-

верна Пајонија. Нивниот облик претставува продолжение од анепиграфските ан-

тропоморфни стели од архајско време откриени во истите области, а пак еден дел 

имиња се епихорски (домашни), од специјалистите определени како бригиски, што 

значи дека потекнуваат од најстарото по име познат етнички елемент во Македо-

нија- Бригите. Понатаму, во духовната сфера особено е индикативен примерот со 

топонимите, хидронимите и оронимите, кои најчесто не е менуваат, туку се адап-

тираат на новиот јазик или се преведуваат на буквално. Тоа може убаво да се види 

преку примерот со името на градот Edessa, формирано од индоевропскиот корен 

*wed- (бриг. *wed-y), со додавање на прединдоеврпската наставка -ssa; Edessa е, 

значи, ‘Град на вода’, што буквално преведено на македонските Словени: Воден 

(град)“. (едес=одес: в + одес = водес + т = водест само од вода до Воден, Р.И.)  

Па Бригите, како Ведите во Индија, биле со пелазгиски=тн.словенски јазик. 

Стр. 75: „За јазикот на античките Македонци во минатото биле искажани ра-

злични гледишта. Некои истражувачи ценеле дека македонскиот јазик бил хелен-

ски (О. Хофман, Г. Хаѕидакис, Р. Катичиќ, М/ Хаѕопулос и други, во прв ред грчки 

истражувачи); други,пак го дефинирале како илирски (Ф. Бариќ, Г. Бонфанте и др.), 

фригиски (О. Хас, И. Пудиќ), а имало и мислење дека јазикот на античките Маке-

донци бил ‘мешан’ (Швицер). Сепак, во најново време, сè поголем е бројот на ли-

нгвистите кои за македонскиот зборуваат како за одделен јазик (В. Пизани, В. 

Георгиев, И. Руси, П. Шантрен и други). 

Иако во античките извори на многу места е јасно посведочено дека македо-

нскиот јазик значително се разликувал од хеленскиот, мошне е тешко за него да се 

даде прецизна дефиниција. Имено, досега не е најдена ниту една единствена рече-

ница на македонски јазик; сиот зборовен материјал со кој располагаме се состои од 

т.н. македонски глоси, односно македонскин зборови кои биле запишани во делата 

на античките и византиските лексиографи, зашто на современиците им се виделе 

интересни и несекојдневни“. 

Глоси до денес си останал македонски: глоси + в = глосви=глосови=гласови. 

„Најголемиот број македонско глоси биле запишани од Америја, Македонец 

по потекло, кој живеел во III век ст.е. Потоа, овие глоси биле преземени од Полукс 

(II век ст. е.), Хесихиј (V/VI век н.е.), понатаму биле внесени во лексиконите на 

анонимниот автор на т.н ‘Голем лексикон’ (Lexicon magnum) од XII век. Голем број 
глоси наоѓаме и на епиграфските споменици, та нивниот број постојано се менува; 

бројот на македонските глоси се проценува од 100- 200“. 

Кога само Македонците ги зафатила некоја космичка катастрофа, од Свеми-

рот или Утробата на Земјата се појавиле Словените, кои никогаш и ниту постоеле. 

                                                 
10

 За жал, нивната материјална култура сè уште ја знаеме малку, со оглед на фактот дека кај нас има 

многу малку ископувања на локалитетите од бронзеното време. 
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Стр. 79: „Втор аргумент на овие историчари е фактот дека Александар III, 

по освојувањето на Истокот, го прифатил заедничкото хеленско наречје (т.н. koiné) 

во неговата држава.Но, ова воопшто не треба да нè изненади. Хеленскиот, како што 

веќе беше истакнато, бил меѓународен јазик прифатен на Истокот, како и на Запа-

дот- јазикот на дипломатијата, на кој, векови пред Александар, Истокот комуници-

рал со Европа. Наметнувањето на каков и да е друг јазик во Империјата, составена 

од разновидни народи, несомнено би предизвикало отпор против македонската вла-

ст. Понатаму, тоа што хеленскиот бил службен јазик во државата на Александар III 

се зема како аргумент за два сосема спротивни мислења за етничката припадност 

на Македонците. За некои, тоа е цврст доказ дека античките Македонци биле Хеле-

ни.Други, пак, размислуваат поинаку. Имено, добро е познато дека хеленските пле-

миња секогаш се служеле со сопствено11
 наречје, па оттаму, ако Македонците биле 

Хелени, тие бездруго би го користеле сопственото, а не јонското, односно јонско- 

атичко наречје“. 

Ниеден антички автор, кој пишел за Александар Македонски, коине не го 

споменал (во книгите)- тогаш коине не постоел. Само еден автор тоа го пишел. Тоа 

бил само Квинт Руфиј. Меѓутоа, неговата книга била печатена само во 15 век н.е. 

Стр. 41: „Квинт Куртиј Руф (Q. Curtius Rufus, околу 50 год. ст. е.)...Куртиј 
Руф денес важи за небрежен писател,кој не се воздржувал да пишува и измислици“. 

Се кажа: „Александар III, по освојувањето на Истокот, го прифатил заедни-

чкото хеленско наречје (т.н. koiné) во неговата држава“. 

Ова говори, коине до времето на Александар Македонски немало за тој да го 

прифати. Пак, коине бил само по смртта на Александар Македонски- од 300 г.п.н.е. 

Бидејќи коине бил дативен јазик, а во Елада го нема-ло дативот, тој немал 

врска со Елада- еве го доказот: Кораис го создал катаревуса (четирипадежен јазик), 

како германскиот: номинатив, акузатив, генетив и датив- димотики е без датив итн.  

Се рече: „Имено, добро е познато дека хеленските племиња секогаш се слу-

желе со сопствено наречје, па оттаму, ако Македонците биле Хелени, тие бездруго 

би го користеле сопственото, а не јонското, односно јонско- атичко наречје“. 

Со наводот се потврди, дека коине не било „заедничкото хеленско наречје“, 

тоа не било можно- во Атина никогаш не бил атичкиот, туку само јонскиот говор. 

Лукијан: „Историчарот просто се мачи да пишува на чисто атичко наречје“. 

Стр. 31: „Херодот (Herodotos, 485/4-430) по потекло бил Кариец од Хали-

карнис, но неговото семејство се преселило на островот Самос од политички при-

чни. Тој живеел во Атина, а подоцна во хеленската колонија Турни во јужна Итали-

ја, во чие основање (443-та год.ст.е.) лично учествувал. Херодот многу патувал, а 

бил првиот хеленски историограф кој, наместо дотогашните локални и митски обо-

ени истории, напишал општа историја“. 

Во Херодотова историја, превод на македонски (1998), на стр. 7. стои: „По-

себно место...на крајот на VII-от и почетокот на VI-от век п.н.е., и тоа кај оние Хе-

лени кај кои се развил епот, т.е. кај малоазиските Јонци, се разбира под влијание на 

староисточната култура...Тие процеси земале посебен замав во Јонија. Со својот со-

цијален и економски развој јонските градови, посебно Милет, биле далеку понапре-

дни во споредба со полисите на Балканот...“. 
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 Ако пак им се верува на застапниците на тезата за хеленската припадност на Македонците (како 
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Стр. 7: „Посебно место...Најзначаен 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...“. 

Стр. 20: „...Херодот се јавува како претставник на јонскиот дијалект...“. 

J. Bleicken,
12стр. 202, пиши: „...На крај во 5. ст.пр.н.е. тв. темносин алфабет, 

со кој се пишело во Милет (јонски алфабет) ги истиснал останатите и постанал 

заедничко писмо на сите Грци. На тоа не придонело само стопанството, туку во прв 

ред во архајското време неспорната културна надмоќ. Милет како средишен град 

на малоазијските Јонци (Атина, во која дотогаш се пишело со светлосин алфабет, 

го презела темно-синиот 403. г.пр. н.е.)...“. (Па во Атина се пишело на јонски, Р.И.) 

Елеонора Петрова Митевска- Наталија Поповска (Античка Македонија, Ско-

пје, Темплум- 2011), на стр. 25, пишат: „Кога станува збор за публикациите кои се 

однесуваат на проучувањата на античката историја во Македонија, постојат одре-

сдени недоследности во објаснувањето и употребата на терминот ‘коине’. 

Коине претставува фаза од развојот на класичниот грчки дијалект. За него-

вото оформување постоеле политички, економски и културно-историски предусло-

ви. Тој станал стандарден јазик на којшто биле создадени најзначителните дела на 

хеленската книжевност. Атина, како центар на значајна економска и политичка 

моќ, придонела античкиот грчки дијалект да се распространи и во најодалечните 

простори на тогаш познатиот свет. Неговото прифаќање од страна на Филип Втори 

како официјален јазик на македонскиот двор и македонската античка држава, а осо-

бено неговото ширење со големите освојувања на Александар Трети, се најзначај-
ните компоненти кои ја определиле судбината на заедничкиот јазик- коине. Тој се 

ширел најнапред како јазик на администрацијата на самиот Александар, а потоа и 

на неговите наследници- дијадосите. Со текот на времето коине се издигнува до 

признаена литературна норма и станува основен елемент за размена и комуника-

ција меѓу бројните народи, кои биле составен дел од империјата на Александар, а 

потоа и на хеленистичките кралства на неговите следбеници. На овој јазик во пре-

столнината Александрија, напишана е огромна литература од сите родови на наука-

та и филозофијата. Во такви историски културни околности коине станал јазик на 

целиот тогаш познат свет во периодот од 3 в. ст.е. до 3 в. н.е., а во поширока сми-

сла до 6 в. н.е. кога се појавуваат зачетоците на модерниот грчки јазик“. 

Стои: „развојот на класичниот грчки дијалект“- без да се каже кој дијалект.  

И потоа: „античкиот грчки дијалект“.И овде не се кажува,кој бил дијалектот. 

Дури и: „Неговото прифаќање од страна на Филип Втори како официјален 

јазик на македонскиот двор и македонската античка држава, а особено неговото 

ширење со големите освојувања на Александар Трети, се најзначајните компоненти 

кои ја определиле судбината на заедничкиот јазик- коине“. 

Ова не е вистина, затоашто „Филип Втори“ го прифатил јонскиот од Атина. 

Најбитно е: „На овој јазик во престолнината Александрија, напишана е огро-

мна литература од сите родови на науката и филозофијата. Во такви историски ку-

лтурни околности коине станал јазик на целиот тогаш познат свет во периодот од 3 

в. ст.е. до 3 в. н.е“. 

Следи едно: коине бил само македонски Александријски Птоломејов јазик. 

Кога некој автор е селективен, тој од интерес пиши сè она што го наумил... 
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Дури и прогрчко пишување, а само едно антимакедонско во сè: „а во поши-

рока смисла до 6 в. н.е. кога се појавуваат зачетоците на модерниот грчки јазик“. 

Македонскиот коине бил само тн.византиски- тоа важело сè до 1868 година. 

Улрих Вилкен,
13

 на стр. 61, пиши: „Доколку тоа се прави сега, Филип...го 

воведе јазикот на Атина во врховниот суд, како и администрацијата и при форми-

рањето на својот милитаристички систем ги следеше грчките модели...“. 

Во Елада со Атина не бил атички јазик, туку јонски-коине бил христијански. 

Нада Проева истакнува дека македонскиот јазик бил „фригиски (О. Хас, И. 

Пудиќ)“: Пак, Фригите биле Бриги. Следи и „илирските Бриги“. Во прилог се наве-

дува и: „го дефинирале како илирски (Ф. Бариќ, Г. Бонфанте и др.)“. 

Овде треба да се потврди, дали Македонците до денес останале домородци. 

За Херодот имињата кај Персијци, Јонци и Дорци завршува со с-и на Бриги. 

Именките се правеле со в-н-т: Windows - n = widows=видовс+ки=Видовски.  

Во Европа постоеле само Бригија и Македонија. Со Филип Македонски Бр-

игија била приклучена кон Македонија. Следи едно: антички=етнички Македонци. 

Овде е најбитно да се одгонетни, дали денешните Брзјаци имаат нешто заед-

ничко со Бригите. Еве го доказот: богот Бригит: ...Бригита, народна светица, на ке-

лтското говорно подрачје...Следи машки род- Бригит, а женски род- Бригита. Пак, 

бидејќи Бриг=Бриг, Бригит=бриг ит- трето лице еднина на денешен брзјачки говор 

завршува со ит=ет: тој одит=одет, а без крајното т само тој оди=оде итн.- едно исто. 

Во прилог на божицата Бригита е Афродита=а фродита=породит=по родит; 

Надополна се наведува Херодот=х е родот=род или Иродот со Ирод=и род; 

Следи и Друид, според дрво: друид=дрвид=дрвит=дрв ит. И затоа тој дрвит; 

Клепт=к лепт: к-ако рака лепит-краде: к=к,л=р,е=а,п=б=д, т=т,крадт=крадит; 

Угарит- глагол угарити: в(б) + Угарит = В(Б)угарит; угар-неплодно (јалово).  

Трето лице еднина ит=ет како во Илијада со непознат јазик: варварски=пе-

лазгиски=тн.словенски јазик,па јонски и на коине само во Александрија-3 век п.н.е. 

Па Пелагонија била главната, во кои се најдувале Линк кај Букри- битолско, 

Хераклеа Линка, Линкестида (Црнобуки), Алкомена, Дериоп (Стибера) итн. 

Па следи Пелагонија била центар не само на Пелазгите туку и митологијата. 

Во претходните книги говорев за симболите на Бригите. Ваков бил прчот, 

кој се најдува во Хераклеа Линка, а според Линк имало и Александар Линк. Ова би-

ло според градот Линка,кај Букри езерото до с. Кременица- Битола, со своја езерска 

фаза... Во Бучин била пронајдена пара од просторот Алкомена. На неа се два јарца, 

јарец во Хераклеа Линка, во борбена положба. Јарец бил богот на војната Арес. 

Херакле...Александар Македонски...Птоломејци биле со рогови како Арес. 

Серијалот на пари со ликот на Персеј е претставен со царска лента,со орел 

кој држел молња. Тој бил Зевс=Перун. Следи Херакловиот стап во дабовиот венец. 

Затоа монетите ковани во време на Персеј се со реверс со натпис МАКЕ, дабов ли-

ст и орел. Зевс на реверсот го има орелот и змијата. Па тие биле Зевсови симболи.  

Во Кносос на Крит била пронајдена глава на Бик, на широкочелно и крат-

коглаво говедо, значи, бригиското. Врската на бригискиот Зевс била во Левантот. 

Нада Проева, на стр. 104, пиши: „И за македонската Атена се зачувани по-

веќе епитети. Во 171-та г.п.н.е.,во градот Кирос (Kyrrhos),кралот Персеј и жртвувал 

на Атена Alkidemnos. Во Пела е најдена статуа на божицата, со шлем украсен со 
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рогови од бик, што укажува дека во најстаро време македонската Атена била за-

штитничка на стадата“. Таа била бригиска, со брзјачкиот поим Алкидемност, алк-и. 

Атина била ватина=ва Атина, натина=на Атина, татина=та Атина, со в-н-т. 

Овде е битен симболот роговите на говедото, кое било Зевс=Зебу (в=б, с=ге-

нетив у=бригиски датив), како што биле преставувани и египетските фараони, што 

важело и за династијата на Птоломеи. Тие биле Бриги. Токму на Бригите и Египтја-

ните говедото било истоветно, со заедничко потекло. А и Амон=Зевс: Амон=а Мон. 

Не случајно садовите имале глава во вид на говедо, Бик, кој бил само Зевс. 

Се знае Бикот=Зевс, а бил „Посејдон како водолија“. Бидејќи Пелагонија би-

ла говедарска=зевска, Пелистер бил само коњарски=посејдонски. Следи Битола го 

добила името според битолија=витолија, водолија.Таа била со многу делти и драги. 

Во Херакле Линка постои мозаик со богот Арес, кој бил само јарес=јарец, 

прч. А таков е поставен на почетокот на Шеталиштето. Како прч во Библијата бил 

Александар Македонски...Следи како прч бил кралот Пир, според кого Нерон име-

нувал провинција Епир=е пир. Исто така, како прч бил и Бригот=Брзјакот Комнен 

Георг Кастриотис, тн.Скендербег. Јозеф фон Хамер пиши дека Скендер-бег го ро-

дила змија. Па Марин Барлети (16 век) говори за бригиска митологија, а таа била 

змијарска. До денес бригиско=брзјачко куќно животно е змија, која не смее да се 

убие. Змијари биле Бригите, а ваква била бабата на Александар Евридика=еври 

дик-а, а и мајкаму Олимпија. Па змијарка била Бригијката Птоломејка, последна 

египетска кралица Клеопатра. Александар Македонски бил претставен со змија на 

главата... Неговото родување го претскажале орлите-орел и змија биле само за Зевс. 

Значи, бригиски=брзјачки биле богот Арес и богот Зевс (орел и змија). Ама 

се пиши и за: „Зевсови атрибути- орел и молња“. 

Се потврдува, Арес бил во Хераклеа, а Зевс орел со в уста змија на Саат-ку-

ла. До денес ние велиме: „Во уста те имам“. Битолчани во 17 век од новата ера биле 

само едно: антички Македонци. Па тие и не знаеле ништо за некакви си Словени. 

За да се потврди дека Бригите=Брзјаците никогаш немале врска со дојденци 

е следниов доказ: Битолчани велат „Але шо праиш“,а Охриѓани „Аре што правиш“. 

Бидејќи але (аре) бил само Арес, тоа значело: „По-боже шо (што) праиш (правиш)“. 

Па бидејќи антички=етнички Македонци, сè нивно се уништува и забранува. 

Во 1930 година во Долна Македонија била забранета гајдата14
 и тоа по из-

говор дека гајдата не била грчки туку бугарски музички инструмент. Следи според 

тн.грчка наука, Птоломејци во Египет... и Скотите- од скот, како гајдаџии, биле са-

мо Бугари-циганскиот музички инструмент бузуки до денес сè уште не е забранет... 

А па таа сè до денес е во употеба во Бригија=Брзјакија и Пеонија=Мариово. 

Иво Вукчевиќ,
15

 стр. 104, има поднаслов: Стара Грција. Во него наведува: 

„Постојат докази дека словенската населба можда датира уште од времето 

на почетокот на старата Грција. Никој друг до самиот Тојнби приметува дека некои 

географски имиња од период имаат нарочит словенски филтер. Тој, всушност, су-

мња дека ‘древните Пајонци можда всушност биле некој од народите кои говореле 

со словенски јазик’. Што се однесува на времето на населувањето на Словените, 

Тојнби пиши: ‘Словените веројатно учествувале во трачката или илирската селидба 

на народите /Volkerwanderung/ во Југоисточна Европа, 1700-1800 година пред ма-
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совната селиба на Словените во VI и VII век христијанска ера.’ Годината 581. Јован 

Ефески го дава следниот опис на масовната селидба на Словените на крајот на VI 

век: ‘Замразен народ по име Словени ја прегазил цела Грција... зазел градови и сру-

шил многу утврдувања... ги одвел луѓето во ропство, се прогласил господар на цела 

територија и се населил на неа со сила и живее на неа како да е негова... Словените 

живеат слободна на земјата и се населуваат далеку и широко колку Бог им дозво-

лува.’ Четири години подоцна, тој пиши: ‘Тие [Словени] живеат во мир на римска-

та територија, без бојазност и страв... И постанаа богати со злато и сребро и крда на 

коњи и оружје, и научија да се борат подобро од Римјаните’ “. 

Тојнби и други автори потврдуваат, тн.словенски поими не биле од некакви 

тн.словенски преселби туку само од на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 

На 23.08.2013 беше изјавено, дека во Хераклеа Линка биле откриени мозаи-

ци од 4-6 век на кои е преставена македонската плетенка-без тн.словенски инвазии. 

Пак, плетенката се правела од долга коса која носеле Повеќебожците. Ова се 

потврдува и со Меровинзите, претходници на Франките, а според Фредегар (7 век), 

Франките и Македонците имале исто потекло- Тројанско (Пријам- Прија тн.словен-

ско божество). Тие како Повеќебожци биле Долгокоси. Хлодвиг I. (околу 466-511) 

бил Меровинг, од 481. крал и основач на Фраковото Царство. Тој го прифатил хри-

стијанскиот правец од Рим, по што следело насилно стрижење и бричење. Следи до 

денес православните свештеници да не се стрижат и косата да се сплетува во пле-

тенка. Ова било во спротивност на католиците кои се стрижат и бричат. Ваквото 

стрижење и бричење, дури насила и со закон, било правено во Русија, Србија итн.  

Димитри Оболенски,
16

 на стр.36, пренесува една поговорка, од кај Прокопиј: 
„...Поговорката оди приближно вака: дивиот ѕвер, можеби волк, и може, ве-

лат, донекаде да ја промени бојата на своите влакна, но карактерот не го менува за-

тоа што природата тоа не му го дозволува...“. 

Поговорката, дотерана од Прокопиј (6 век), важи до денес кај Македонците.  

Димитри Оболенски, на стр. 58, вели: „Меѓутоа, сепак не може да се пове-

рува...Според Прокопиј, Словените ‘веруваат дека само еден бог, творец на молња-

та, е господар на сите нешта и нему му жртвуваат говедо и друго...но длабоко ги 

почитуваат реките и нимфите и некои други духови и на сите ним им принесуваат 

жртви а сите нивни пророштва се поврзани за тие жртви.’...“. 

Ова објаснува, тн.Словени на боговите не им приложувале човечки жртви. 

Г. Острогорски, на стр. 68, пиши: „По верските превирања...Јулијан (361-

363)...Занесот со кој тој ги обновувал заборавените пагански култови и лично им 

жртвувал на боговите култни животни предизвикувал, не само кај христијаните, 

подбивно чудење...“. 

Бидејќи Јулијан „лично им жртвувал на боговите култни животни“, истото 

било и со тн.Словени од 6 век, а никако порано. Следи човечки жртви било лажно 

наметнување во 10 век од Владимир во Русија, чија мајка била Хазарка- Еврејка. 

Владимир за да се христијанизира жртвувал тн.Словени-не хазарски Евреи. 

Па канибалисти биле темните раси. Дури Црнци биле Колхите на Кавказот. 

Димитри Оболенски, на стр. 42, вели: „Меѓутоа, најголемиот брзак...Во слу-

чаите кога сè добро се завршувало при преминувањето на брзаците, флотилата од-

ново се собирала низводно, на островот Св. Григориј (денес Хортица), каде што па-

                                                 
16

 Димитри Оболенски, Византискиот комонвелт, Источна Европа 500-1453, Слово- Скопје, 2002. 
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ганските Руси со олеснување им принесувале на боговите жртви од живи петли под 

еден огромен даб...“. 

Иво Вукчевиќ, на стр. 26, пиши: „...Прокопиј во трудот посветен на рели-

гијата на тн.Словени, од средната на VI век, Сварог го нарекува Перунов атрибут: 

‘Тие, всушност, почитуваат еден бог, творец на светлоста, како владетел и господар 

на свемирот; тие му жртвуваат волови и други животни’ (De bellis Gothico)“. 

Овде се говори за волови. Пак, Бик=Зевс и Дабот му бил посветен на Зевс. 

Следи Русите биле со балканско потекло и на боговите не им приложувале 

човечки жртви.А тие биле само дело на темните раси (Монголи, Индијци и Црнци). 

Бидејќи за Г.С.Гриневич исти знаци за пишување со исти значења имало во 

Русија, Подунавјети, Балканот и Камен Розета- во Египет, тие биле еден ист народ. 

Милош С. Милојевиќ вели дека во Македонија и Тракија, или стара Рашка 

се пиши: сребро то, благо то, пушка та...Тоа истото го најдуваме кај Велико-Русите 

околу Архангелска и Белото,или Леденото Море...Следи тие биле еден и ист народ. 

Според Јован Цвииќ, штокавски се дели на старо-штокавски (Македонија), 

средно-штокавски (Србија североисточно од Стара Србија,одн.Македонија) и ново- 

штокавски (Далмација, Лика, Кордун, Банија, Славонија, Босна, Херцеговина, Црна 

Гора, Косово, Метохија, Војводина и Шумадија, со: поддијалекти; екавски, ијекав-

ски, икаквски“- Македонија бил стар народ, до Крушевац среден а Шумадија нов.  

За македонскиот тн.старословенски Русите велат староруски, Србите старо-

српски и Бугарите старобугарски- одлучат со ждрепка. Македонците најстар народ. 

Преселбите отсекогаш биле кон Север, а не обратно.Па само без тн.Словени. 

На други простори Зевс бил Перун.Ова било повод, Перу со името на Перун.  

Инките... имале тераси, канали... македонски; кај Македонци во Пакистан... 

Вотсон, на стр. 191, пиши: „На тие подрачја постоел низ посебни култури, 

од кои некои се истакнале со величенствената скулптура и архитектура, и извон-

редно познавање на виша математика и астрономија. Највредни уметнички оства-

рувања биле остварувањата на Мајите, кои биле на својот врв отприлика измеѓу пе-

тото и десеттото столетие н.е. во Yucatan и Guatemal. Најмоќни држави за кои се за-

чувани пишани споменици, во облик на извештаите на шпанските очевидци, биле 

држави на Азтеките во долината Мексико и Инки во Перу; во Мексико посебно ва-

жен бил составот на наводнување. Во Перу постоел строго хиерархиски и успешен 

општествен и политички систем, со развиени служби. На несреќа, со свесно уни-

штување на пронајдените документи, за што се криви шпанските освојувачи, и оро-

нулоста на преостанатите граѓевини, мошне им ја ограничиле можноста на истори-

чарите да ја реконструираат природата на тие општества“. 

Се кажа: Јукатан=ј ука т ан; Гуатемал=гвате мал; Азтек=а з(с) тек; Мехико= 

мехик о; Инк=инк-а; Перу=пер у-дативно у.Најмасов слог бил тл=тл=тлас за Атлас. 

Според Бискупот Диего де Ланде (16 век), Маите во Америка имале јазик 

како на Баските. Баските до денес се со традиции како Македонците: бригиски ку-

ќи... река е ерека=е река17
...црвени нижени пиперки...народни песни и игри итн. 

                                                 
17

 Според Олга Луковиќ-Пјановиќ,„можат да бидат најмалку 30 до 40%заедничко лексичко благо во 

баскискиот и српскиот јазик“. Илија Чашуле наведува: „Воопшто не се работи за еден поширок про-

блем.Формулација како ‘д-р Олга Луковиќ- Пјановиќ...напиша дека Баскијците говорат српски’, ‘д-р 

Славеска утврди многу повеќе сличности...според етимолошката анализа’, ‘Македонската наука до-

сега...не се занимавала со истражувањето пред 6 век од нашата ера’ “. Херман Бергер во 1935 година 
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Маите имаат орловски нос, како и Баските, на ист начин ја обработуваат зе-

мјата. Тие не орат, како останатите народи. Тие користат „лајас“, двозапчест рачва-

ст стап, со кој се дупи во меката земја, ја прекопуваат, а потоа во неа фрлаат семе. 

Играта топка кај Баските „јаи-алаи“ со корпа од врбови пруќа, сврзани со ра-

ка, неодоливо потсетува на „пок-а-ток“, древна игра на Маите.(Топка...пк=пок,Р.И.) 

Има и други сличности, како што се тотемските плесови, верување во бе-

смртност на несохранети тела, обичај на вештачко истегнување на вратот итн. 

Монголските Индијанци со ДНК како на Кореа и Тајван и само со крвна гр-

упа 0 живееле во шатори. Значи, немале градежи.А пак, градежите на белите Инди-

јанци биле како на Белците од изчезнатата флота на Александар Македеонски. Тие 

таму однеле традиции од Персија,Месопотамија, Египет и Балканот (Македонија...) 

со приложување на човечки жртви на богот, како Перун=Зевс, египетски начин на 

балзамирање, египетски хиероглифи, тн.грчко писмо...и вадење срце (Семирамида). 

Бранко Вукушиќ, на стр. 42, пиши: „Патот кон вистината за Америка водел 

најпрво од оние со најмлади култури и народи кои имале несреќа да дојдат во непо-

средно сретнување со европските освојувачи- Астеци, Маји, Кеќуи, Ајмари и др, 

чија култура и наследство било унуштено, и врз кои е извршен најголем геноцид во 

историјата, а самите прогласени за дивјаци, дури канибалисти. Нивните градови, 

пребогати библиотеки, величенствени и автентични уметнички дела се уништени. 

Ниеден од ‘живите’ градови на тие ‘најмлади’ народи не преживеал. Од најголеми-

от град на своето време на планетата Теноќитлан, престолнина на Астеките, не ос-

танал ‘ни камен на камен’. Меѓутоа, останале ‘мртви’ големоубавите веќе напу-

штени градови, кои конкистадорите никогаш не ги запознале оти ги сматрале безо-

пасни, мртви остатоци на нестанатите народи. Во ним се зачувани вклесани остато-

ци на алфабет, во Копан во Хондурас цели книги Маја писма. Биле тоа дела на ку-

лтура кои во тв. Нов Свет се развивале во мирољубива еволуција, достигнувајќи го 

својот зенит и се усмерувале без војни и меѓусебни разорувања, толку карактери-

стични за цивилизацијата на Стариот свет, кои ги уништиле. Археологијата, после 

деколонизацијата, обилно откривала по џунглите на Централна Америка или беспу-

ќите на Анди вистински чуда на Древна Америка,дури илјада пирамиди Тиауакана, 

Монте Албана, Теотиукана, Паленке, Ушмала, Туле, Чиќен Ице, Копана, Тикала 

итн. или неповторливите градителски дела на андските цивилизации со Тиауанака, 

Ќавина де Уантар, Саксуаман, големоубавиот Маќи Пикќу итн. Покрај несреќните 

Маји, Инки, Астеки, кои биле непосредни жртви на конкистите, изрониле од дла-

бина милениуми многу постари култури на Олмеките, Тиауаканците, Ќавините и 

други“. (Флотата патувала по Patifik=пат тифик=тивик=тивок: ф=п=в; ќ=ч, Р.И.)
18

 

Бидејќи од Месопотамија до со Египет имало Црнци, постоел канибализмот. 

                                                                                                                                                 
наведува дека јазикот на народот на Хунза бил брушански јазик. Според мелодичноста тој наликува 

на баскискиот, кој пак имал акцент на третиот слог од десно на лево, исто како македонскиот јазик. 

Олга Луковиќ- Пјановиќ, вели дека Баските зборувале како Велешаните, вклопувајќи го тој термин 

во Цвииќевата теза од 1937 година дека најархаични зборови имало во околината на Велес (Р.Маке-

донија). Староштокавски (старосрпски) бил во Р.Македонија, средно до Крушевац и ново до Дунав. 

Пак, српски и руски јазик биле тн.старословенски јазик.Значи, рускиот и српскиот биле македонски.  
18

 Еве митолошки: Маја, Тиа=Тија, Тео, Ман, тл=тлас + а = Атлас во Теноќтитлан=теноќ титлан=ти 

тл ан=он.Па: Копан=коп ан; Анда + г = Ганда; Паленка=пален ка, Ушмала=уш мала (дрога Амала=а 

мал а); Туле; Чичен Ице; Тикала; Уантар=у ант ар (Тантар); Чавин=чав ин; Саксауаман=сакса у а 

ман; Олмек=ол мек; Mexiko=мехи ко; Боливија- болив; Еквадор=а к вадар... Мачу Пикчу- дативно у. 
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Митолошки од Маја=Маиа, ќерка на Атлас, со Зевс го дала синот Хермес... 

Следи Маја како Бригијка била Девица- Богородица. Врската била со Дајбог 

кој бил бригиска Баба- божицата Ма (мама), дури Индра бригиски Јарец. Ова не би-

ло сè, дури „Кришна (Водолија)“ била: Водолија=Видолија=Битолија=Битол-а. Па 

тој бил пелагонски град, со Пелистер на кого Зевс фрлал секајца: Σ=С-ила=ила=Ил. 

Белците стигнале во Индија, а и Сумерците биле Белци- со закосени очи. 

David Icke пиши: „Dr. Nagy наведува голем број примери како би ја покаж-

ал лингвистичката подударност измеѓу сумерскиот, старомаџарскиот и современи-

от маџарски јазик. Се повикува и на неколку дела напишани во текот на првото ил-

јадолетие, вклучувајќи го Арпадскиот кодекс и De Administrando Imperio, а 50 го-

дини водел и сопствени истражувања. Кажува дека тука само две стотини маџарски 

зборови доаѓаат од угро- финскиот јазик, ама повеќе од две илијади зборови кои се 

блиски на сумерскиот“. Слично е кај Вотсон кој пиши само за околу 5% Унгарци. 

Тој станал службен. Следи 95% население биле со тн.словенски јазик, чиј јазик бил 

монголизиран. Тоа што David Icke пиши за Dr. Nagy само се заскрива вистината, 

англискиот исто така како германскиот бил трорасен јазик. Следи најголемото зло. 

Лу- човек; Ман-Мин=Мон=Мун... мина=луѓе... како ка + рава = крава + вака. 

Деникен го наведува аргентискиот истражувач Јуан Мориц, кој утврдил де-

ка старото царство Квито, во јужна Америка, пред освојување од Шпанците, збору-

вале унгарски. Тој пронашол исти презмиња, исти називи на местата и исти погре-

бни обичаи. Кога старите Унгарци закопувале мртви, нив ги испраќале со зборови-

те- тој ќе се качи во ѕвездата, Велика Мечка-. Во јужноамериканската долина Квин-

ка и Кочаскви постојат, меѓу другото, гробни хумки кои верно се однесуваат на се-

думте главни ѕвезди на Великата Мечка.
19

 

Овде е битна Аркадија. Пак, Аркадија доаѓа од Аркадци- народ на мечката. 

Златната Маја и Вишња се родители на Кришна кој е роден на земјата да го 

победи злото и да им ги предаде на луѓето ведските знаења...: Зевс=Зебу во Индија. 

Не случајно, Богородица е претставена како Бригијка,а не како Семирамида. 

Бранко Вукушиќ, на стр. 107, пиши: „Словенските зодијачки знаци, према 

Велес книгата, ги носеле следните називи: Белојар (Овен), Лада (Бик), Купала (Бли-

знаци), Коледе (Рак), Дајбог (Лав), Маја (Девица), Велес (Вага), Перун (Шкорпија), 

Китоврас (Стрелец), Индра (Јарец), Кришна (Водолија), Род (Риба)...“. 

Стр. 108: „...Време на Шкорпија-Перун (од 19-16. мил.) е борба на злите и 

добрите богови...“. Значи, на доброто и злото кај бригиските Богомили- Бабуни ... 

Бидејќи Анадолците и Ерменците биле Бриги, има само историски заблуди... 

Белците стигнале во Јапонија. Следи денес Јапонците ја имаат крвната група 

А на Белци 38%, а има прилив на генот тој да биде 40%- па тие биле повеќе Белци. 

Бидејќи сојата не ја поднесува монголската крвна група В,таа била на Белци. 

Самото име е Јапон=јап он: он[ан] до денес е тн.словенски завршеток, а Бел-

ците поимите ги правеле со в-н-т. Нивни симбол било сонцето, што останало на Бр-

игите со своето дативно у како во аину + в + л + к = влакину. Следи влаи до влачи... 

Пак, основата јап е за Јапет, што значи Џафет за Белци. Ама и Јапет=Јапит...   

Врската на Евреите била со Давид=давит: тој давит лав...- тн.еврејски имиња 

биле само на тн.словенски јазик, а еврејски јазик бил арамејски и тн.грчки (коине). 

Иво Вукчевиќ, на стр. 23, говори за Персонификација на небото: 

                                                 
19

 Квито=к вито, Квинка=к винка и Кочаскви=кочаск ви: кочаско=кочаскво- поими со в(а)-н(а)-т(а). 
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„Чуениот руски научник А. Н. Афанасјев го опишува Сварог со следните 

зборови: ‘Сварог, како персонификјација на небото, некогаш осветлено со сончеви 

зраци, некогаш покриено со облаци и осветлен со секајца, е сматран за татко на 

сонцето и огнот. Во сенката би го палел пламенот молњата, појавувајќи се така ка-

ко творец на небескиот оган. Земскиот оган пак, бил боженски дар донесен на Зе-

мјата во вид на светлост. Затоа е разбирливо зошто Словените го почитувале огнот 

како син на Сварог’ “.
20

  

„За врската на Сварог со словенскиот соларен култ Афанасјев пиши: ‘Пона-

таму разбивајќи ги облаците со муњевити стрели, Сварог би предизвикал појава на 

сонцето или, со метафоричен јазик на старината речено, би го палел сонцето кое го 

угаснале демоните на темнината. Оваа поетска концепција исто така била приме-

нета на утринското сонце кое се помалјало испод вела на ноќта. Со родувањето на 

сонцето и обновување на неговиот пламен била поврзана идејата за поновното ро-

дување’ “. 

„Треба да се истакне дека дури и денес некои одат толку далеку, говорејќи 

дека сега соларниот култ претставува повисока вистина. За тоа Lloyd M. Graham 

пиши: ‘Сонцето е космички суд во кој е створен оној крст викан материја, со други 

зборови, трансфоматор на космичката енергија- тоа е чинител познат со илјади го-

дини кој е претворен во мит: ‘Прометеј бил прв кој ги трансформирал атомите при-

лагодувајќи ги на човечкото тело.’ Прометеј, кој го украл огнот од рајот и го донел 

на Земјата, не е ништо друго до персонификација на сончевата светлост. Овде 

огнот е заробена во материја. Тоа се ‘Прометејеви окови’. Ослободената радијаци-

ја, таа е ‘Прометеј ослободен од оковите’. Сè ова древните луѓе го знаеле и на свет-

от му го оставиле во она што го називаме со ‘древна мудрост.’ (L. M. Graham, Dece-

ptions and Myths of the Bible, 1975)“. 

„Не е реч божја. Према ова гледиште, јудео- христијанската теологија не е 

ништо друго до конфузија на извртување на древната мудрост и космичка вистина: 

‘Библијата не е ‘реч Божја’, веќе е украдена од паганските извори. Нејзиниот Едем, 

Адам и Ева се преземени од вавилонските списи; нејзината Поплава или Потоп не 

се ништо друго туку делче околу четири стотини записи за поплавите; нејзиниот 

Арк и Арарат имаат свои еквиваленти во митските верзии на Потопот; дури и ими-

њата на Ноевите синови се копирани; така и со Исаковото жртвување, Соломоно-

вата мудрост и Самсоновиот подвиг на рушењето на столбовите, Мојсиј е вообли-

чен по углед на сирискиот Мизес; неговото право по углед на Хамурабиевиот зако-

ник. Неговиот Месија е изведен од египетскиот Махдија, Спасот, поедини стихови 

се дословна копија на египетските ракописи. Измеѓу Исус и египетскиот Хора Џе-

ралд Мејси (Gerald Massey) најдува 137 сличности, додека измеѓу Христо и Кри-

шна ги има на стотини.’ 

Мешањето на законите на природата и процесот на стварање со Божја волја, 

јудео-христијанската теологија, по верување на Грахам, го меша Пеколот со Рајот. 

Тој така пиши: ‘Волја Божја !- тоа е општопознат узвик на секој масовен убиец’ “. 

Наведеното објаснува, историјата само се присвојувала, а што важи и денес. 
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Херодот (5 век п.н.е.) не ги познавал Евреите. Тој ги наведил сите оние кои 

тогаш се обрежувале. Но никаде ги нема само Евреите. Па тие тогаш и не постоеле. 

Вотсон, на стр. 360, наведува: „Евреите двапати насилно искоренати. После 

што се депортирани во Вавилон во седмото столетие пред н.е., Кир персискиот цар, 

им допуштил да се вратат во шестото. Бидејќи Римјаните поново ги депортирале 

после буната во првото и второто столетие н.е., се вратиле во дваесеттото, да би ја 

наметнале својата власт на народите кои во меѓувремено таму живееле.  

Во столетија дијаспора Евреите дошле во Рим, и се преселиле во европските 

провинции на царството, посебно во Шпанија и во долината на Рајна. Номадските 

народи кои ја населиле степата на Црното, Хазари, ја прифатиле Мојсијевата вера и 

постанале територијална сила во осмото столетие н.е. ...“. 

„Во тоа раздобје...Тие Евреи, кои понатаму говореле некој облик шпански 

јазик, се познати како сефардим (сефарди). Бројчано ги надминале полските Евреи, 

познати како ашкенази...“. 

Библиската приказна историски не е потврдена- за личностите нема наоди. 

Околу 444. п.н.е. учениот свештеник Езра ги повикал Евреите на свечено со-

брание и им ја читал од утро до пладне „Книгата закони на Мојсиеви“. 

Следи само од таа 444 година да се делува за да има Евреи- само со свој Бог. 

Кај Макајевци под 6 се говори како на Македонците им се свртеле слонови-

те и така тие биле победени: „19. Тогаш слоновите се свртеа против вооружените 

војници, кои ги придружуваа, ги газеа и ги убиваа“. Бидејќи војници биле Маке-

донци, а македонска боја била црвената, која за животните (слонови, говеда, коњи 

...) претставува крв, животните тепани ги напаѓаат нивните водачи. Следи наведе-

ното „слоновите се свртеа против вооружените војници“ не држи затоашто Маке-

донците не биле слоноводачи, туку само вооружени војници и нивни старешини. 

Водачи на слоновите биле Индијци. И затоа наводите во Библијата се без основа.    

Се наведува и: монетите од време на Персеј се со реверс со натпис МАКЕ. 

Па МАКЕ е основа за МАК- афион=апион=опиум=опи ум, познат во Египет. 

Опиумот се вадел од макот-афионот, а дивиот мак бил/е црвен. Бидејќи по-

лињата биле со дивиот мак,македонска боја била црвената-за војно заскривање итн. 

Ниеден автор кој пишел за Александар Македонски не ги познавал Евреите. 

Тие биле познати само во Александрија со јазикот коине, познати за Хелени. 

Им требало обединител со Александар Македонски и од Александрија стои-

цизмот-ослободување на робовите и братство, бил создаден Исус со Кришна=Хора. 

Се говори за историја од ...Епот Гилгамеш сè до со Александар Македонски. 

Еуген Н. Борзо,
21

 на стр.11, пиши: „Биографијата на Александар...Аристотел 

смета дека само Грците можат да владеат, 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 прокламираше братството на народите, братството меѓу 

луѓето...Александар ја прифати визијата 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 да се покорат и во слога со основниот закон што постои во 

светот, да бидат обединети во еден социјален живот, не со принуда, туку по со-

пствена волја или (како што тој прокламираше) со љубов“. 
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Улрих Вилкен, на стр. 337, вели: „Еден друг Евреин пред нив многу подла-

боко навлезе во грчкиот интелектуален живот. Тоа беше Зенон, од феникиско поте-

кло, од Китум на Кипар, кој при крајот на петтиот век, по завршувањето на фило-

зофија во Атина, ја формира стоичката школа, која многу векови играше водечка 

улога во интелектуалниот живот, најнапред кај Грците, а потоа кај Римјаните...“. 

Улрих Вилкен, на стр. 351, кажува: „Неодамнешните истражувања...Неода-

мнешните истражувања покажаа дека покрај сасанидската и византиската уметно-

ст, елинистичката уметност беше еден од изворите на исламската уметност кој по-

степено се развиваше. Новото гледиште може да се фомулира авторитативно во 

фразата: ‘без Александар ќе немаше исламска цивилизација’ “. 

Филип Шерард,
22

 на стр. 17, пиши: „Константин е роден во Мезија, римска 

провинција која постанала домовина на Србите и Бугарите. Неговиот татко бил 

еден од Диоклецијановите гувернери на Запад и постанал подоцна еден од запа-

дните совладатели. Негова мајка биле Елена, подоцна света Елена, христијанка и 

бивша служавка, која наводно во Палестина го пронашла и ископала Христовиот 

крст. Уште додека бил младич, го испратиле Константин на Диоклецијановиот 

двор во Никомедија, а подоцна Константин служел војска во Персија и Египет...“. 

Па Елена не го пронашла Христовиот крст, нити Маријевата хајлина итн. 

Стр. 34: „Секаде во својот нов град Константин наредил да се постават хри-

стијански симболи, како и крстови и реликвии на светците. Други предмети кои би-

ле поврзани со новата вера- секира, со која Ное наводно ја изградил својата барка, 

нардово масло за кое се говорело дека Марија Магдалена со него ги мачкала Хри-

стовите нозе... 

Со текот на векови..во црквата...Влахерна, е чувана една од најдрагоцените 

реликви на градот, халјина на Богородица, која е донесена од Палестина во Ца-

риград за време на Лав I (457-474). Тука се најдувала и чудотворната икона на Бо-

городица, покриена со вело кое, према легендата, понекогаш, на таинствен начин, 

се раздвојувало и го откривало лицето. 

Во една друга Маринија црква се чувал нејзиниот појас, реликвиј кој ство-

рил многубројни чуда. Во доба на големата опасност, како при прилика на многу 

опсади на градот, овие реликвии и икони на Богородица имале мошнме важна уло-

га. За време на еден напад на Русите, годината 860, кога градот веќе ја изгубил се-

која надеж, ја носеле хајлината на Мајката Божја околу бедемите и утврдувањата и 

Русите отстапиле од опсадата. (Русите биле нападнати од Татарите..., Р.И.) 

‘Навистина’, пишел еден од очевидците, партријархот Фотиј; ‘ова најсвето 

парче на облека, оделото на Мајката Божја ! Тоа ги обфатило ѕидините, а непри-

јателите на необјаснив начин го свртиле грбот. Градот се оденал во тоа одело и не-

пријателот го дигнал својот логор како на некој даден знак. Градот со оделото се 

украсил и непријателот бил лишен на надежта која му давала полет, оти кога оде-

лото на Богородица е носено околу ѕидините, варварите одма ја напуштиле опсада-

та и го дигнале својот логор, додека ние сме го избегнале заробеништвото кое ни се 

заканувало и доживеале изненадно спасување’. Реликвиите се донесувани од сите 

делови на христијанскиот свет во главниот град. 

Тие почивале во црквите, светилиштата, ковчезите, во златните и сребрени-

те садови, украсени со драги камења, често свиткани во свила. Градот постанал 
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еден едини ковчег за реликвии. Овде можело да се види платното кое го носел деч-

кото Исус; потоа, со крв натопената ткаенина која го покривала Христо на крстот, 

копје кое го прободило, трвновата круна и надгробен камен. Овде почивале часни-

те мошти на апостолот Лука и Андреј и св. Тимотеј, сопатникот на апостол Павле, 

како и главата на Јован Крстител“. 

Фалсификат бил на Рим копјето се кое бил прободен Исус Христос. Тоа би-

ло на Рим од VIII век, што го носел Карло Велики, како свето копје на сите цареви, 

а се чувало во Виена. Него го зел и Хитлер за тој да биде непобедлив. Тоа по вој-
ната било вратено назад во Виена- во ист простор и на исто место. ... 

Алберто Ривера,
23

 на стр. 69, кажува: „Зошто Римската црква сака да се пре-

сели во Јерусалим ? Зошто да го остави тргот Свети Петар и неговиот престол во 

Рим ? После сè, нели Петар наопачки е разапнат вон Рим, како Римската црква со 

векови говорела за тоа ? Нели неговите коски се во Ватикан ? Нажалост, нешто ко-

мпромитирачко се случило за римската црква недавните години. Гробот на апостол 

Петар е откриен во Ерусалим на локацијата на Фрањевачкиот самостан виканиот 

Доминус Флевит. Какво разочарување за Ватикан ! Било мошне тешко таа инфор-

мација да се одржи тајно“. 

Филип Шерард, на стр. 34, вели: „Со текот на вековите во целиот град се 

уможиле спомениците, статуите и светите предмети, поврзани на некој начин си 

христијанската вера. Многу биле посветени на Богородица, која ја сматрале специ-

јална заштитница на градот. ‘Не може да се најде ниеден трг, ни царска палата, ни 

поугледно свратиште, ни приватна куќа на некој дојстојанственик, каде не имало 

црква или капела во слава на Божја Мајка’, пишел еден познавач на оваа епоха. Во 

црквата на крајниот северозапад на градот, во четвртот познат под името Влахерна, 

е чувана една од најдрагоцените реликви на градот, халјина на Богородица,која е 

донесена од Палестина...“ 

Д. Оболенски, на стр. 56, пиши: „Моралот бил уште еден важен фактор...626 

година...Ираклиј...поглаварот на Византиската црква патријархот Сергеј...Благода-

рение на него тие и спасот на своите градови му го припишувале на личното за-

лагање на неговите натприродни бранители, св. Димитрија, покровител на Солун и 

Богородица,небеската заштитничка на Цариград...Низ зборовите на химната Акати-

стас која и понатамну се користи во литургии на православната црква, најјасно се 

искажува ова верување во небеската заштита што му е доделена на Царството: 

‘На тебе о Богородице, непобедив војводо...да можам да ти се обратам: сла-

ва Ти, невесто невенчана’ “ 

Стои „Богородица, небеската заштитничка“ и „слава Ти, невесто невенчана“. 

Меѓутоа, таа не била Семирамида- „Кралица на Небото“ од Палестина... ту-

ку само бригиска божица Ма, Баба, како во бригиските икони во цркви во Охрид... 

 

ПЕРУН НЕ-СЛОВЕНСКИ БОГ: СЛОВЕНСКИТЕ НАРОДИ БИЛЕ ЛАГА 

 

Бидејќи се говори Перун бил тн.словенски бог,еве докази дека тоа било лага. 

Белците од Источното Средоземје се селеле кон Исток. Тие стигнале дури и 

во Јапон-со крвна група А 38%.Па Јапон=јап он: јап-Јапет-Џафет означувало Белци. 
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За Белците било симбол Сонцето. Следи тие се селеле кон Исток дури во зе-

мјата на изгревот на Сонцето. Тоа во Јапонија се разликува од она на Западот- ѕве-

здата (Сонцето) за време на Нарамсин (околу 2270-2233),внукот на Саргон од Акад. 

Тој подигнал на тоа место споменик за неговата победа над планинските народи од 

областа Загрос (Загора- Загорје, Р.И.), која го раздвојувала Елам од Сумер. Ѕвездата 

на царот била висока два метра и тој го основал првото царство во Месопотамија. 

Па оваа ѕвезда била истоветна со на Македонците, кои биле еден пелазгиски народ. 

Бранко Вукушиќ на задна корица поставил златна маска, „Погребна златна 

маска од Требениште (кај Охрид, VI век с.е.): „Оваа маска готово е истоветна со 

Шлимановата, пронајдена во Малоазиската Троја и припишана на митолошкиот 

Агамемнон, маски откриени во Атриевската ризница во Микена и другите култури 

на Балканот.Недавно откриените кај Охрид, македонски погребни маски очигледно 

кријат дел од словенско-тројанската мистерија, чија непобитна историска припа-

дност на македонските владетели,се словенскиот карактер на македонската држава, 

словенскиот назив на македонската престолнина Извори кој Филип II го променил 

во Филипи. ‘Пријамовото благо’ и ‘Агамемновата златна маска’ остануваат во сфе-

рата на митологијата. Култот на сонцето од македонската Вергина, изворна аријев-

ска свастика, откриен широко во Европа, укажува на ведска традиција на словен-

ската цивилизација и аријевско-словенско-тројанска врска“.(Вергина=вер Гина,РИ) 

Во близина на јапонскиот остров Окинава има зачуван древен град на Белци 

Вотсон, на стр. 263, вели: „Зад Кореја биле Јапонските острова. Тука изра-

снала држава околу Внатрешното море и се проширила власта на исток и на север 

на средишниот остров Хонш, на штета на староседелскиот народ Аину. Нејзинот 

владетел бил царот кој по преданието потекнувал од божицата на сонцето. Додека 

вместо недорастениот цар владеел регент, кнезот Шотока (572-622, н.е.), влијание-

то на Кина под династијата Танг мошне ја ојачал. Јапонците го освоиле кинеското 

писмо, а нагло почнал да се шири и будизмот...“.   

Се истакна: „царот кој по преданието потекнувал од божицата на сонцето“. 

Се говори за еврејско име Елисабет=Елисавет=ели завет, што означува: Бог 

мој завет.Па ели-Хелиос- Илиос, кратко ил=Ил.За нас останало: „Ил врне, ил грме“. 

Ангелија Станчиќ Спајиќева,
24на стр. 2, има карта. На неа се чита планински 

врвови Гебел Банат (1610), Гебел Сербал (2070), Гебел Муса (2285- Мл. Синај), ка-

ко и Вади Вирас и Вади Мир. Во објаснувањето стои: „...Тогаш господин Воислав 

Хаџи- Девиќ ни покажал една, за нас необична географска карта. Тоа била совре-

мена туристичка карта на Синајскиот Полуостров. Нобичноста на таа карта била во 

тоа што во близина на Мојсијевата гора наидуваме и на планини со имиња Српска 

гора, Гора Банат, потоа реки со имиња Мир, Вирас итн...“. 

„Воедно текстот од VIII век пред нашата ера, во кој се споменува Тиглат- 

Пилес III (744-727), се споменува еден поход сè до планината Либанон, и тука, кај 
описот на тие походи, се споменува планината Saua и Srbua (на друго место е на-

пишана планината Sarbua)“. 

Се говори за пелазгиски=тн.словенски поими, а и самата Палестина била на 

Пелазги: Палестина=палест ин а; палест=пелест=белест- токму врска е со белест... 
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Се кажа Либанон=либан он=ан: Либан=ливан=леван со вода налеан- Левант. 

Белците во ледено доба биле повлечени во Левантот- тие биле еден народ. 

Стр. 45: „После Моша Израелците со својата вештина ја зазедоа земјата обе-

ќана. Позната е борбата на староседелците за одржување на светковањето на ‘Богот 

Бал’, како Израелските свештеници пред својот Бог Јехова метнувале жртва а Бало-

вите на својот олтар. Јехавините свештеници говореле, дека тоа е вистински Бог, на 

чиј олтар падне оган, од небото и ја запали жртвата. Се разбира, дека на нивниот 

олтар паднал оган, оти тие од Моша научиле а овој поново во Мисир тој оган, кој 
‘сам се пали’, што сме виделе, кога двата сина Аронови погинале.  

Израелците после се стопиле со староседелците, кои всушност биле ист на-

род како и тие, со ист јазик, само се држеле на старата вера со вишите Богови а пра-

знувале и домашни Богови (Давид му служел да домашниот Бог Трпим- Терапим), 

како и сите останати племиња а почитувале и еден вишни Бог Сава, покрај Св. 

Илија, первог (-Перун)“. 

Следи Зевс=Св.Илија бил „первог (-Перун)“- тој бил само прв- врховен Бог. 

Слободан Јарчевиќ,
25во насловот „Тајни на старите писма“, го пиши и ова: 

„Нема изгледи да би можело да се оспори ишто од ова тврдење на Светислав 

Билбија. Посебно не содржината на текстот на еден камен, зачуван на околу 60 ми-

лји северозападно од Рим. На него пиши: ‘Ала сипа жер на Перуна’. 

Сите тие зборови, ги гледаме, во истиот облик и во денешниот српски јазик, 

со тоа што ние денес кажуваме ‘жар’, а не ‘жер’. Оваа етрурска реченица така е чи-

тлива, да може да се прочита, почитувајќи го нашиот денешен правопис. Дека со-

држината е правилно декодирана, го потврдува и сликата на каменот, за која говори 

оваа реченица Насликан е словенски бог Перун со копје и друга војна опрема, а ис-

пред него се гледа аждаја. 

Така, уверливо, декодирање на реченицата за аждајата и Богот Перун, С. Би-

лбија применува и кај други текстови. Поинтересно е да се наведе и текстот во кој 
соопштува дека рашански племеник (Етрурците себе се викале Рашани) ги посма-

тра боречките такмичења кои се одржуваат секоја четврта година ! И овде, вкле-

саните слики ја потврдуваат точноста на оваа содржина на оваа порака- е насликан 

племеник и мноштво народ на еден стадион“. 

Иво Вукчевиќ, на стр. 50, говори за Изгубени јазици и дијалекти: 

„Многу древни индо-ирански и со ним поврзани индоевропски јазици се из-

губени или останале непознати, со иземање на изоловани фрагменти. Таков е слу-

чајот со граничните индоевропски јазици на Анадолија, северниот Кавказ и Бли-

скиот Исток. Некои преживеани зборови побудуваат нарочито интересирање (нпр. 

хетитски бог Перунас, каситски бог на сонце Суриас, хетитски господар Ishan).Пре-

живеаните индо-ирански јазици и диалекти остануваат недоволно истражени по 

прашање на врската со старите и модерните словенски јазици. Има разлог да се ве-

рува дека во зафрлените брда се крие вистинско лингвистичко благо. На високите 

планини и оддалечени долини на Хиндукуш, на пример, Парун е кафирски бог на 

војната; во Авганистан, неговото име на јазикот пушту е Перун“. 

Анадолија и Ерменија ја создале Бригите- Бригија во Македонија ја приклу-

чил Филип II Македонски. Нивниот јазик бил варварски=пелазгиски=тн.словенски. 
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Во војската на Александар Македонски имало покрај Скити со својот Перун 

и од наведените простори со својот Бог Перун- таму до денес е македонската капа. 

Следи исчезната флота на Александар Македонски да го понесе името Перу- 

Перу=пер у- бригиско дативно у... Не само ова, Индијанците во Перу... ја носат тра-

ката на главата што ја носеле античките Македонци; наметката со реси- со ваква 

наметка по барање на мојата мајка (Бригијка=Брзјакина) беше погребана...Дувачки 

инструменти немале Монголите, а Индијанците со крвна група 0 и крвна група А 

на Белци имале македонски дувачки инструменти; и поврзан склоп на дувачки ин-

струменти-секој следен е пократок според должината на тонскиот отвор на кавалот.  

Луј Леже,
26

 на стр. 19, вели: „...Во еден старословенски превод на легендата 

за Александар Велики, која ја наведува Афанасијев, зборот Перун есте превод на 

грчкиот Зевс. Во српските народни песни, каде се најдуваат јасни траги на пага-

низмот, често се најдува една заклетва во ‘вишниот Бог и свети Јован’. Овој вишни 

Бог очевидно е христијански Бог“. 

Со наводот се потврдува, дека богот бил еден ист само со различни имиња. 

Иво Вукчевиќ, на стр. 35, говори за: Перун/ Ведска Лага:  

„Постој исто така една, повеќе комична, врска на Босна со Перун. На среди-

ната на XIX век фратарот Стефан И. Верковиќ (1821-1893), Србо-Хрват од едно се-

ло близу на Градац во Босна, го напуштил фрањевачкиот ред и постанал упорни тр-

агач за слава. Неколку години подоцна Верковиќ објавил свој magnum opus Sloven-

ska Veda (1874-1881), двотомна збирка на народни песни и слични материјали од 

најзафрлени и најизоловани села на Родопските планини. Засновано во потполност 

на истражувањата на својот помошник, извесен Ј Економов, самовикан авторитет 

за македонско- булгарскиот фоклор, Словенска Веда не само да ги потврдила вед-

ските корени на паганската словенска митологија, туку и покажала дека Веда, Пе-

рун и останале живи во Родопите.Тоа бил еден проблем. Била тоа огромна лага“.  

За врската со Ведите и Македонија, се потврдува со санскритски јазик, кој 
како јазик на Белци бил само едно:варварски=пелазгиски=тн.словенски.Меѓутоа,во 

античка=етничка Македонија не бил во употреба поимот Перун туку само Зевс. Би-

дејќи б=в следи Зев-Зевс претставен како Бик, се дошло до говедо Зебу во Индија. 

Кога се говори за античките Македонци, се крие вистината за нив. Па следи: 

Љубомир Кљакиќ, на стр. 226, пиши: „Во текот на XX век Алберт Лорд одел 

по овој траг компаративно анализирајќи ја српската и општата југословенска епска 

традиција и Хомеровите спевови.Индексот на мотивите на народните песни на бал-

канските Словени на Бранислав Крстиќ претставуваат драгоцена систематизација 

за секој истражувач на истиот траг. Интересна е појавата на Стефан Веровиќ (1821-

1893), кој собрал и објавил збирка на древни словенски песни од централниот Бал-

кан под насловот Веда Словена. Во песните на Верковиќевата Веда Словена, се пее 

за Орфеј, Александар Македонски и другите словенски архајски херои. Верковиќе-

вите објавени збирки после извесно време се прогласени за современ факсификат. 

Се разбира, тој самиот до крајот на животот ја докажувал нивната автентичност. 

Крстиќ, без обѕир на овој- воостанатото до денес неразјаснет- сплет на околности, 

се повикува на Верковиќевиот ракопис наведувајќи го во својот индекс управо 

Александар Македонски, како еден од хероите од народните песни на балканските 

Словени“. (Па за „Орфеј, Александар Македонски“...Букефал пишеле и други, Р.И.) 
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За обединител и за равноправност им бил потребен Александар Македонски, 

негов наследник бил Исус Христос со неговата мајка Бригијка, но не Семирамида. 

Да не се изуми дека Спасител имало не само на старите континтнети, тоа би-

ло и во Америка со изчезната флота на Александар Македонски- дури Семирамида. 

Бидејќи христијанството било македонско, негов центар станал Цариград. 

Следи Цариград да постане главен град на македонското христијанство. 

ЦАРИГРАД 

 

Филип Шерард, на стр. 18, пиши: „Втора важна Константинова одлука се 

состоела во тоа Рим, позорницата на завери и противзавери, издајства и сплетки, да 

го напушти како престолнина...“. 

„Меѓу овие градови бил и Ерусалим...Тука бил Наисус (Ниш), родно место 

Константиново, во денешна Србија, тука била Никомедија, чие значење како твр-

дина на Андолската граница Диоклецијан уште ја појачал, соградувајќи неколку 

царски граѓевини... 

Помислувал и на Троја, антички Илион, позорница на битки измеѓу Грците 

и Тројанците, овековечена во Хомеровиот еп. Константин патувал во тоа чуено ме-

сто во Мала Азија и го прогласил како погодно место на својата идна престолнина, 

Према преданието, тој лично ја обележил линијата на утврдувањата и наредил одма 

да се почне со градење. По легендата, делото веќе било во полн ек и капиите на 

главниот ѕид веќе биле вглавени кога богот на ноќ му се јави на царот во сонот и 

му нареди новата престолнина на Римското Царство му додели друго седиште. 

Дали оваа боженска интервенција била разлог или не, царот ја напуштил 

Троја и го избрал Визант, мал трговски град од стратегиско мошне со поповолна 

положба на земјоусот во Мраморно Море“.
27

 

Стр.115: „Жените се покривале на главата со шал, чии краеви паѓале на ра-

мења...Дамите од општеството се кителе...со обетки во облик на полумесец...“.  

Се поставува прашањето, од каде во тн.Византија дошол симболот на божи-

цата полумесц ? Овој како месечев срп било симбол на божицата Хекате. Се по-

тврдува, дека Турците биле само едно: во сè само исламизирани тн.Византијци. 

Се наведува како постанал симбол на исламот месечевиот срп и неговиот 

начин на молење. Според Вајгал, Филип тргнал кон Визант. Една ноќ во зимата на 

340-339 г.п.н.е., Филип ги предводел своите луѓе во напад на тврдината. „Една чу-

десна светлина на небото, веројатно предизвикана со паѓањето на некој метеор, го 

открила движењето на Македонците. Нападот бил окриен и во знак на сеќавање на 

својот успех, Византијците исковале монета со слика на месечевиот срп, симбол на 

божицата Хекате, која како што сфатиле благородните граѓани, обично си ја гледа-

ле својата работа во темнината, при лаежот на кучињата“. Овој симбол „бил уште 

популарен во Визант, речиси седум столетија подоцна, кога градот бил повторно 

основан под името Константинопол, и така, кога Константинопол станал многу го-

лем центар на исламот, овој месечев срп, симболот на заборавената божица Хекате, 

станал симбол на отоманската власт и најпосле на мухамеданската вера“. Пак, ма-

кедонскиот обичај бил да му се поклонат и да добијат формален бакнеж; но перси-

скиот обичај барал од благородниците и дворските офицери да паднат на коленици 

на земја пред кралот, допирајќи го подот со челото. За Велс, во текот на манифе-
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стацијата на грчко-турското пријателство, по повод посетата на Исме паша и Тефик 

Ружди беја во Туни, во октомври 1931 година, споменувано е повеќе наврати поте-

клото на „турската“ полумесечина. (Султаните биле Комненови- Бриги, Р.И.) 

Од кажаното, Турците и Еладците имале исто наследство- верски различни. 

Кон ова се и другите тн.византиски традиции, музика, облекување... ништо 

различно од бригиското и пошироко македонското- Турците биле одродени Бриги. 

Димитри Оболенски, на стр. 18, кажува: „Иако е опкружен од сите страни, 

освен од една, со вода, градот бил речиси неосвоив од море. Брзата струја што од 

Босфор оди кон Мраморно Море и пристанишниот синџир кој во моментите на 

опасност го препречувал влезот во Златниот Рог како и големите бедеми кон мо-

рето, го бранеле Цариград од бројните напади од море...тука градот бил отворен за 

напади од Тракиската низина. Тоа уште во вториот век пред нашата ера го забе-

лежал грчкиот историчар Полибиј; неговите забелешки за трагичната изложеност 

на древниот грчки град Визант на нападите од северозапад, заслужуваат да бидат 

цитирани затоа што нудат живописна и точна слика за воените проблеми со кои во 

средниот век биле соочени државниците на Источното Римско Царство во нивните 

односи со балканските соседи: ‘Бидејќи Тракија’, како што пишува Полибиј, ‘од 

сите страни ја опкружува територијата на Византијците и се протега од едно до 

друго море тие се вовлечени во бескрајни и мачни војни со Тракијците; затоа што 

не можат, ни после обемни подготовки, да издвојуваат одлучувачки победи врз нив 

и еднаш засекогаш да се ослободат од нивното непријателско дејствување. Варвар-

ските народи се премногу бројни. Ако совладаат еден доаѓаат три, полоши од први-

от и ја напаѓаат нивната земја. Не можат да стекнат никаква предност ниту со пла-

ќање на данок, ниту со некакви цврсти договори затоа што ако му попуштат на 

еден кнез, таквата отстапка создава пет пати повеќе непријатели. Затоа тие се во 

постојана и мачна војна. А што е поопасно од лош сосед и што е пострашно од во-

јна со варвари ? И освен другите зла кои ја следат војната, тие мораат да ги трпат и 

(кажано поетски) Танталовите маки затоа што кога...ќе имаат среќа летнината да 

им биде исклучително добра и богата, ете ги варварите откако ќе соберат дел од 

жетвата и ќе го земат со себе, ќе го уништат она што не можат да го понесат. Ви-

зантијците само гневно негодуваат и трпат.’Ако Тракијците за кои зборува Полибиј 
ги замениме со северните непријатели на Византиското Царство- Готи, Хуни...“. 

Димитри Оболенски, на стр. 19, пиши: „Исходот на оваа борба од која често 

пати зависел опстанокот на Византиското царство, повеќе пати бил одлучуван под 

бедемите на Цариград. Овие утврдувања, долги четири милји, од Марморното Мо-

ре до Златниот Рог, сè уште се, иако разурушени, највпечатливи световен споменик 

што е сочуван од Византиското Царство и се сведок за постојаните предизвици со 

кои Византијците биле соочени од правецот на Тракиската низина. Изградени во 

423 година и проширени во длабочина во 447 година за време на владеењето на Те-

одосиј II,овие бедеми биле тројна линија на утврдувања: внатрештен ѕид висок еди-

наесет метри, надворешен висок осум метри, секој од нив поткрепен со бројни кули 

и надворешен јаз широк осумнаесет метри со заштита долж внатрешната страна. 

Овие ѕидови на Теодосиј биле обновувани повеќе пати во текот на средниот век и 

останале несовладливи илјада години. На 29 мај 1453 година биле жестоко напа-

днати од Мехмед II: таа ноќ во борбата кај пробојот што го направил турскиот топ 
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загинал последниот цар на Источното Римско Царство, а со него паднала и Виза-

нтија. 

Позицијата на Цариград на јужниот излез на Босфор, од каде може да се на-

гледува и копнениот пат од Европа во Азија и морскиот од Црно Море во Средо-

земното, направила од него центар на една светска империја. Благословен во едно 

од најдобрите природни пристаништа на светот, Златниот Рог- морал да стане и ме-

ѓународен трговски центар и пристаниште во кое доаѓале бродови од три контине-

нти. Сè до пред крајот на единаесеттиот век, сè додека Византија била господарка 

на морето, нејзината флота била способна да пружи подршка на политичките и во-

ените потези на Царството, дури и кога тие биле далеку во Венеција и на Крим, мо-

жела да врши притисок на непријателски настроените балкански племиња одржу-

вајќи ред во долниот тек на Дунав како и да одржува врски меѓу царската пре-

столнина и пристаништата на бреговите на Егејското и Јонското Море а била спо-

собна на Византија да í обезбеди и постајано присуство во Далмација. Таа пози-

ција на Цариград како фокус на меѓународните врски била дополнително засилена 

со фактот дека тој бил последната и појдовната станица на неколку копнени пати-

шта кои го пресекувале Балканскиот Полуостров. Овие патишта не биле само прав-

ци на освојувачки напади со кои варварите од другата страна на Дунав доаѓале до 

балканските градови и до срцето на полуостровот, туку биле редовни користени, 

особено од деветтиот век натаму, и од трговците од источниот Рим, амбасадорите и 

мисионерите кои византиската цивилизација ја ширеле низ целиот Балкански Полу-

остров, сè до Средна Европа, Романија и далечна Русија. Најважниот пат бил оној 
од Цариград до Белград кој ја пресекувал Тракиската низина и долж Морава доаѓал 

до Дунав, а преку македонските планини, и со јадранското пристаниште Драч. Тука 

биле и патиштата кои преку Тракија и превојот Балкан воделе до долниот тек на 

Дунав. 

Третата, помала рамница, јужномакедонската ‘Кампања’, играла, како и 

Тракија, улога на канал за врска меѓу Царството и северните соседни. Опкружена е 

со јужните делови на Родопите, полуостровот Халкидики и планините на југоисто-

чна Македонија. Нејзината оска е алувијалниот базен на јужниот Вардар (Аксиос), 

а политички и економски центар бил градот Солун. Позицијата на Солун, според 

важноста втор град во Византија, може во многу нешта да се споредува со пози-

цијата на Цариград: богато пристаниште во дното на добро заштитен залив кој до-

минира со северниот дел на Егејско Море, главна мета на варварите кои од средни-

от дел на Балканскиот Полуостров и од другата страна на Дунав, јуришале на југ, 

кон Топлото море. Иако се покажало дека не е така неосвојива тврдина како Цари-

град- во 904 година го зазеле Арапите, во 1185 година сицилијанските Нормани, а 

пред крајот на средниот век Турците- тоа била тврдина со забележителни димен-

зии. Нејзините гломазни утврдувања на врвовите на бреговите над градот од север-

ната страна í помогнале во почетокот на средниот век да ги издржи постојаните 

напади на Готите, Словените, Аварите и Бугарите. Преку Солун, како и преку Ца-

риград, сировините од внатрешноста на Балканот биле извезувани за главните при-

станишта на Средоземното Море. Градот стоел на југоисточниот крај на големиот 

копнен пат што го пресекувал полуостровот: патот ја следел долината на Вардар и 

Морава и водел сè до Белград, средниот Дунав и Средна Европа. Како и патот Ца-

риград- Белград долж Марица, и овој бил канал за ширење на византиската циви-
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лизација на север. Постоењето на овој град и неговиот блескав културен живот ни 

го објаснува и фактот дека Македонија, од сите балкански области освен Тракија, 

во средниот век била најмногу под влијание на оваа цивилизација“. 

Се кажа: „Македонија...била најмногу под влијание на оваа цивилизација“. 

Пак, најбитно било, во Македонија ништо нема донесено северно од Дунав. 

Секој оној кој пронајде било што тн.словенско, итно е за Нобелова награда. 

Народот говорел на варварски, а службен во тн.Византија останал коине. 

ВАРВАРИ НА БАЛКАНОТ 

 

Димитри Оболенски, на стр. 44, пиши: „Распаѓањето на Хунската држава 

после смртта на Атила во 453 година, довело до промена на рамнотежата на моќта 

во земјите надвор од северните граници на Византиското Царство. Врз урнатините 

на едно кралство што се протегало од Касписко Море до Рајна, ја притискало, а не-

каде и ја преминувало византиската граница на Дунав, сега пред историчарите стои 

шареното мноштво на тукушто ослободени народи кои се борат за потврдување на 

сопствената тукушто освоена самостојнот. Пред крајот на петтиот век во степите 

на јужна Русија се појавила група племиња што делумно биле составени од Хуните 

кои се преместиле на исток после раслојувањето на царството на Атила, а коишто 

Византијците ги нарекувале Бугари. На средниот Дунав, два германски народа, Ге-

пидите и Лангобардите, едните од источната, а другите од западната страна на Ти-

са, започнале да се борат за Панонската Низина којашто некогаш била центар на 

Хунската држава. Уште позначајно е тоа што северниот брег на Дунав, од Белград 

до сливот, бил населен од Словените уште во 500 година“. 

Бидејќи имало тн.Словени (Анти, Венети и Склавини) и Словени (од слово, 

имало и Божјо Слово, а Слово=Логос=Реч), се работело само за население кое од 

југот се селело кон север само со својот варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 

А тоа било „уште во 500 година“. Тогаш уште немало Склавини- тие биле од 5 век. 

Следи Склавини да има од „од Касписко Море до Рајна“, како и во Шпанија. 

Бидејќи сите Склавини не смеат да бидат еден народ, еден склавински народ 

немало туку мноштво склавински народи. Па склавините биле само едно: области. 

Прва склавина северно од реката Дунав била само римска гранична единица. 

Бидејќи денес Романците не смеат да бидат Словени, тие биле/се политички.  

„Овие Словени уште од поодамна тргнуваат од својата првобитна европска 

позиција кон југ. Одредувањето на точното место на нивната татковина има пре-

дизвикано многу расправи, но точните граници и понатаму се донекаде подложни 

на преиспитување. Меѓутоа, податоците со кои денес располагаме го оспоруваат 

стојалиштето- популарно пред пеесеттина години (а и сега се појавува во некои 

учебници)- дека Словените во почетокот биле осудени на мрачниот, тесен појас на 

Припетските мочуришта во Полезија. Сега веќе нема сомневање во тоа дека висти-

нската татковина на Словените се наоѓала на широкиот простор на источноевроп-

ските рамници, меѓу долна Висла и горен Њемен на север, и Карпатите на југ. На 

исток се протегале барем до срединиот Дњепар, а западната граница главно се од-

редува со Одра или Лаба. Сè уште не знаеме кога и во кои околности Словените ја 

започнале својата преселба на југ; најраниот недвосмислен податок потекнува од 

половината на петтиот век кога некои жители од словенско потекло, како поданици 

на Хуните, се населиле околу средниот Дунав и Тиса, во денешна Унгарија. Сло-
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вените се движеле кон југ најверојатно долж старите трансконтинентални правци: 

првиот минувал низ Моравската Врата, едно вдлабнување меѓу Судеите и Карпати-

те од главните текови на Одра и Висла до долината на северна Морава (не треба да 

се меша со реката со исто име што се наоѓа на Балканот) која се влева во Дунав на 

западната граница на денешна Словачка. Низ овој премин кој Северноевропската 

рамница ја поврзува со Панонската, во денешна Унгарија, и низ кој уште во пра-

историско време се носел на југ килибар од брегот на Балтикот, а на Панонија í 

овозможувал пристап кон Италија, а преку Дунав и на Балканот. Вториот пат водел 

кон југ преку ниското плато на Галиција и Подолија, ги заобиколувал Карпатите, 

врвел долж југозападниот раб на степата преку долините на Дњестар и Прут, доа-

ѓал до Црното Море. И ова бил стар килибарен пат преку кој била првезувана трго-

вска стока од Балтичкото до Црното и Егејското Море; го користеле и Готите во 

нивните преселби на југот од Русија. Од Јужна Бесарабија, степскиот простор меѓу 

долниот тек на Дњестар и Прут, на Словените им се отвораат други патишта: кон 

југозапад, во Влашката рамница и јужно, преку делтата на Дунав, во Добруџа“. 

Наведените простори за потекло на авторовите Словени биле/се без основа.  

Врската на тн.Словени била балканско- малоазиска со балканско- малоази-

ските Анти и Венети, а и Склавини само од 5 век.Пак, Русите се изјаснале за Слове-

ни, според слово, само 860 година, што го пишел Фотиј (860)- Европа била римска.  

„Ништо не знаеме за околностите при кои Словените се задржале на севе-

рните брегови на Дунав; можеме само да претпоставуваме дека во желба да ја пре-

минат реката и да го населат Балканот, започнале да се вршат сè поголем притисок 

на византиските граници после падот на Хунската империја. Кон средината на ше-

стиот век започнува да се крева мракот од Долниот Дунав. Словените што Виза-

нтииците ги запознале лично и на многу болен начин им припаѓале на две главни 

групи: првите наречени Склавини, биле населени по целата должина на долниот 

Дунав сè до Дњестар на север. Особено бројни биле во Влашко. Втората група што 

Византиците ја знаеле како Анти (или Антаи) го заземале прилично големиот про-

стор на јужноруската степа, од Бесарабија до Доњец. Без оглед на нивното вистин-

ско потекло (некое време можеби биле во конфедерација со делумно несловенски 

племиња под управа на персиските Сармати во Јужна Русија), Антите во шестиот 

век биле сметани Словени кои се во блиска врска со Склавините. Таа разлика меѓу 

Склавините и Антите не смее да се заборави, бидејќи нивната географска распо-

реденост во шестиот век без сомнение потврдува дека овие првите се предци на ба-

лканските Словени, додека барем вторите, барем во оној предел меѓу делтата на 

Дунав и Дњепар, биле дел од групата источни Словени, кои подоцна ќе станат по-

знати како Руси“. 

Се говори само „Ништо не знаеме за околностите“ и „претпоставуваме“... 

Па ништо да не се знаело за најбројниот народ од 300 (350) милиони и за не-

го сè само се претпоставувало,објаснува-ло дека тој народ непостоел во историјата. 

Токму и затоа за сите народи (Хуни, Готи, Авари, Бугари...) и преселби има 

материјални докази, но не само за тн.Словени- од нив ништо нема на Балканот. По 

се изгледа, дека само тн.Словени на Балканот дошле сосема голи само со свој јазик. 

Пак, нивниот јазик тн.словенски бил варварски=пелазгиски,јазик на Платон. 

Ако би имало посебни словенски народи, тогаш за нив би морало да постои 

материјален доказ. Меѓутоа, за било какви преселби на Белци северно од реката 
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Дунав на југ на Балканот сè до денес нема ниеден материјален доказ/наод. Пак, Бе-

лците имале преселби со говедо и волска кола. Следи би морало да има дел од 

таквата кола, колце на таа кола или дел од колце и други делови на таа волска кола. 

Исто така, тие со себе би морале да понесат и нешто друго: животно, растение, об-

лека, оружје, сад-че, пари-чка итн. Па тие не биле потполно голи за без докази. 

Бидејќи досега ништо не е пронајдено, никогаш немало посебни словенски народи. 

Следи општ повик-секој кој било што тн.словенско пронајде, да се награди... 

Ако Склавините би биле посебни склавински народи, такви народи би мо-

рале да бидат сите Склавини. Бидејќи тоа не се прифаќа, се искривува вистината.  

„Историјата на земјите од Средоземјето во шестиот век е обележана со Ју-

стинијановите освојувања. Обновата на римската власт во Италија, Јужна Шпанија, 

Северна Африка, на Сицилија, Сардинија и Корзика, ја претворила Византија, ба-

рем на одредено време, во господарка на Средоземното Море. На неговите источни 

рабови долготрајните војни со Персија кои се повлекувале цел век, речиси воопшто 

не ја промениле рамнотежата на силите меѓу двете најголеми светски сили. Непо-

средните наследници на Јустинијан биле сведоци на пропаста на неговиот план да 

го обноват стариот Imperium Romanum, особено во Италија. Меѓутоа, силата на 

овој сон за царство била толку голема што главната воена задача на византиските 

власти во втората половина на шестиот век се состоела од продолжување на војни-

те на западниот и источниот фронт. Образованиот Византиец бил длабоко свесен за 

своето грчко-римско наследство28
: војната против Персија којашто го будела сеќа-

вањето на Маратон и Саламина и сочувањето на кралската власт во Рим и Картаги-

на, ја одржувале историската мисија на царството и ветувале враќање на древната 

слава. Се чини дека така верувал и Јустинијан и дека немало многу негови совреме-

ници кои му се противеле на таквиот став, иако гледаме колку оваа опседнатост со 

спомените на класичната епоха била опасна за безбедноста на нивното царство. Ве-

ќе во време на владеењето на Јустинијан (527-565) станало очигледно дека на севе-

рната, дунавска граница на царството, се развива жариште на бунт. Меѓутоа, тешко 

можеле да одвојат пари за долготрајните вообичаени гранични кавги со јадните ва-

рвари. Јустинијан и неговите наследници платиле голема цена за нивната неспосо-

бност или непоготвеност да ја бранат северната граница на соодветен начин. Токму 

на Дунав, а не на Еуфрат или По, ќе се решава судбнината на средновековното Ви-

зантиско Царство, само педесет години по смртта на Јустинијан.  

Првите проверени упади на Словените на византиска територија се случиле 

уште во време на владеењето на Јустин I (518-527). Меѓутоа дури и почетокот на 

владеењето на Јустинијан, овие напади добиле огромни размери. Нивната редовно-

ст и длабочината на упадите на територијата можат да се согледаат од следниот, 

инаку често цитиран текст, на тогашниот византиски историчар Прокопиј: 
‘Илирија и цела Тракија, од Јонскиот Залив до предградијата на Цариград, 

вклучувајќи ги и Грција и Херсон (односно полуостровот Галиполи), речиси секоја 

година ја пустошат Хуни (тоест Бугари), Склавини и Анти, речиси секоја година 

откако Јустинијан го презеде Римското Царство; а и да не ги споменуваме нивните 

неподносливи постапки кон населението.’ (Па без продирање на Склавини..., Р.И.) 

                                                 
28

 Се пиши „грчко-римско наследство“.Грчко немало туку само македонско-Елада била македонска. 

Во неа за време на тн.Визатија сè до 1868 година трговски...јазик бил само еден: македонски коине. 
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Областа што ја споменува Прокопиј зафаќа голем дел од Балканскиот Полу-

остров. Овие годишни рации за плен, после кои варварите се повлекувале преку 

Дунав, во почетокот биле ограничени главно на пустоешење на полињата, а резу-

лтатот сè уште не се сведувал на постојано населување на Словените на Балканот. 

Меѓутоа, околу 550 година сликата започнува да се менува: грабежите траат подо-

лго а Словените се охрабриле да ги напаѓаат и византиските утврдувања и градови-

некои од нив успеале да освојат и да ги држат неколку години. Можеби за ваквиот, 

сè поголем успех на овие напади делумно било заслужна и воената вештина на Бу-

гарите кои Балканот го пустошеле уште на крајот на петтиот век и често ги помага-

ле и ги воделе словенските освојувачи за време на Јустинијан. Овие Бугари, нареку-

вани Кутригури се пробивале како главна воена сила во степите западно од Дон. Во 

540 година Кутригурите, веројатно здружени со Словени, извршиле силен напад на 

Балканот заземајќи 32 утврдувања во Илирик и ограбувајќи ја земјата сè до пред-

градијата на Цариград. Оттогаш, со исклучок на краткиот период на релативен мир 

меѓу 552 и 558 година, ретко опаѓа зачестноста на овие освојувачи. Нека ги спо-

менеме само најнезаборавните: во 545 година Словените ја плачкосуваат Тракија; 

откако ги истерал Јустинијановиот прочуен генерал Нарсес, се вратиле во 548 годи-

на, но овој пат сè до работ на Драч; во 550 година големи орди на Склавини упаѓаат 

сè до околината на Ниш и од таму, најверојатно преку патот Белград-Цариград, до-

аѓаат на шеесеттина километри од престолнината победувајќи ја византиската во-

јска кај Адријанопол; вратени пред големиот ѕид кој ја сочинувал надворешната 

одбранбена линија на Цариград, се повлекла отаде Дунав. Највеличествениот упад 

за време на Јустинијан бил во 559 година. Во марта војската на Кутригурите, за-

едно со одредот од Склавини го преминале замрзнатиот Дунав, минала низ Мезија 

и низ балканските клисури сè до Тракија. Тука се поделила на три дела: еден преку 

Македонија и Тесалија стигнал сè до Термопилите каде што бил запрен од визан-

тиските одбранбени сили; вториот го нападнал полуостровот Галипол, но на сами-

от влез бил поразен; третиот дел продолжил кон Цариград, ја нападнал одбраната 

на големиот ѕид и ги опустошил предградијата. Во овој момент на непосредна опа-

сност царот го повикал стариот ветеран Велизар. Тој успеал да ги натера варварите 

да се повлечат зад големиот ѕид, а истовремено ја засилил византиската флота на 

Дунав со намера да го пресече нивното повлекување. Оваа стратегија кај Византиј-
ците често пати ќе ја повторуваат се покажала многу ефикасна; фатени меѓу два 

огна, Кутригурите побарале примирје и се вратиле во своите куќи во степата. Ни-

когаш повеќе не преставувале смрттна опасност за Царството“. 

За сите кои навлегувале има докази, не само за тн.Словени- без ваков народ. 

Бидејќи најстара склавина била северно од реката Дунав, која била гранична 

единица и за време на Јустинијан,обласните Склавини биле само едно: повратници.  

„Успешното одбивање на Кутригурите покажува дека Византија во момен-

тите на најголема опасност била способна воено да ги одбрани своите провинции 

на Балканот. Навистина, Јустинијан ја занемарувал воената одбрана на тоа сепак не 

треба да се преувеличува. Прокопиј наведува список на над 600 утврдувања што 

Јустинијан ги изградил или ги обновил на полуостровото. Некои од нив веројатно 

биле само утврдени места за набљудување; останатите делови на овој исклучителен 

градителски потфат можеби во поголемиот дел целосно останале само на таблите 

на оние кои ги планирале.Но дури и во тој случај, успесите на Јустинијановите гра-
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дители биле импресивни. За разлика од стариот римски утврден лимес кој бил из-

граден долж Дунав, неговите утврдувања се дел од еден систем на речиси паралел-

ни појаси кои биле распоредени во длабочина со што се обезбедувала барем делума 

сигурност пред разбојничките банди на Словените и Бугарите кои продирале во 

внатрешноста на полуостровот, но и засолниште за селаните во време на војна. Ге-

нерално, оваа мрежа се состоела од три зони на утврдувања. Првата зона ја следела 

старата римска граница од Белград до устието на Дунав. Ги опфаќала римските гра-

дови на јужниот брег на реката, вклучувајќи ги Сингидунум, Виминациум, Август, 

Нове, Доростолон, Новиодунум. Сите тие градови биле обновени во времето на Ју-

стинијан. Јужно од таа зона се наоѓала втората утврдена линија: се протегала од 

запад кон исток преку римската провинција Горна Мезија (која ја пресекува доли-

ната на Тимок), Долна Мезија (рамница на северот од Бугарија) и мала Скитија 

(Добруџа). За време на владеењето на Јустинијан, во овие последни две провинции 

биле изградени вкупно осумдесет утврдувања, а 27 во областа на Тимок. Јужната 

граница на таа одбранбена линија ја сочинувале балканските планини: северниот 

влез во двете главни клисури што водат преку планините бил чуван од големата 

тврдина Никополе на Хем и Маркијанопол. Третата утврдена зона досегнувала дла-

боко во внатрешноста на полуостровот. Ги чувала провинциите Хемимонтус и Тра-

кија, намалувајќи го на тој начин притисокот врз Андријапол и Филипол; ја покри-

вала Dacia Mediterranea (денешна Источна Србија и Западна Бугарија) чиишто гла-

вни тврдини биле Наисус и Сердика, како и Дарданија којашто ја пресекуваат теко-

вите на Морава и Вардар; допирала дури до бреговите на Јадранското Море кај 
Епир, зацврстувајќи ја мрежата на утврдувања што се потпирала на Драч и Валона. 

На југ се протегала низ Македонија и Тесалија сè до Термопилите и Коринт. Пода-

токот дека воените градби на Јустнијан биле особрно бројни долж патот Белград- 

Цариград зборува дека тоа бил еден од главните патишта на нападот; значајно е 

исто така дека многу утврдувања биле смислени и изградени после нападот на Ку-

тригурите во 540 година“. („...банди на Словените“ со традиции на Ведите, Р.И.) 

Се кажа: „Прокопиј наведува список на над 600 утврдувања што Јустинијан 

ги изградил или ги обновил на полуостровото“. Такви биле и оние во склавината од 

која имало повратници- незадоволници. Тој изградил и град како Хераклеа Линка... 

„За ефиканоста на вака разработениот систем на утврдувања може да се ди-

скутира. Се чини дека ниту тие, како и многу други нешта во воената програма на 

Јустинијан, не биле изградени да траат. Во текот на втората половина од векот, вар-

варските напади станале сè почести и сè поуспешни. За одбрана немало ниту дово-

лно луѓе, ниту доволно пари, па иако топографијата на Балканот и денес памти не-

колку големи градители- царевите Константин, Адријан, а особено Трајан- многу 

Јустинијанови тврдини исчезнале и биле толку темелно заборавени, што на совре-

мениот научник му е многу тешко да ја одреди нивната точна локација. 

Бидејќи Словените и Бугарите, во освојувањето на Балканот не можеле да ги 

спречат ниту војски, ниту утврдувања, Јустинијан бил принуден да побара друг на-

чин за одбрана на границите на Дунав. За да ги сопрат Готите, византиските држа-

вници се вратиле на методите на римска дипломатија кои биле испробани уште во 

четвртиот и петтиот век. Владата на Јустинијан само ги усовршила тие методи, а 

самиот тој ја разработил и им ја пренел на своите наследници концепцијата на ди-

пломатијата како заплеткана наука и убава вештина во која воениот притисок, по-
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литичката мудрост, економското измолкнување и верската пропаганда, се спојуваат 

во моќно оружје на одбранбениот империјализам.Главните правци и начела на оваа 

политика ќе ги разгледуваме подоцна. Сега треба само да укажеме на некои дип-

ломатски мерки што Јустинијан ги презел за намалување на притисокот врз дол-

ниот Дунав. Некојси Хилвуд, словенски поглавар со извонредни способности кој 
бил наговорен да стапи во служба на Византија во 530 година, бил назначен за гла-

вен заповедник на Дунав и неколку години успешно го бранел од Кутругурите, 

Антите и Склавините. Во 545 година Јустинијан им понудил на Антите значителна 

сума на пари, земја на северниот брег од долниот Дунав и статус на царски федера-

ти под услов реката да ја бранат од Бугарите. Старовременскиот метод на предиз-

викување неслога меѓу варварите, Царот со особена дволичност ја користел во од-

носите со Кутригурите и Утигурите: во 551 година, додека Кутригурите го пљачко-

сувале Балканот, ги поткупил Утригурите да го преминат Дон и да ги нападнат од 

грб; потоа ги известил Кутригурите за овој напад на нивната земја, им подарил па-

ри за да го забрза нивното повлекување преку Дунав, склопил договор со нив и на 

една група í допуштил да се насели во Тракија. Незадоволството кај Утигурите се 

изразило со протест на нивниот кан Сандилк што овој му го упатил на Јустинијан 

(еден дел од тој протест е наведен во претходното поглавје). Се чини дека визан-

тиската влада успеала да го ублажи бесот на Утигурите затоа што тие веќе после 

неколку години повторно служеле како сојузници на Царството во степата. Нивна-

та полезност и алчност одново доаѓаат до израз во 559 година, за време на големата 

Кутригурска инвазија на Балканот; додека Кутригурите се повлекувале кон Дунав, 

Јустинијан му испратил порака на Сандилк и со додворување и поткуп го нагово-

рил да го поведе својот народ против Кутригурите. Таквото додворување му се бе-

ндисало на утигурскиот водач па истапила војна што византиските дипломати то-

лку вешто ја смислиле, а обата завојувани народи ги довела речиси до пропаст“. 

Стои: „Некојси Хилвуд, словенски поглавар...во служба на Византија во 530 

година“. А тој бил само римски Склавин „назначен за главен заповедник на Дунав“. 

„Таа разработена шаховска игра што владата на Јустинијан ја играла со Ути-

гурите и Кутригирите ни покажува колку заштитата на дунавската граница била те-

сно поврзана со потребите да се одржи поволна рамнотежа на силите во степите на 

јужна Русија. Нема никакво сомневање во тоа, Јустинијановата дипломатија во го-

лема мера е заслужна за тоа што долниот тек на Дунав во периодот на неговото 

владеење, без оглед на честите упади на Бугарите и Словените, останал цврста по-

литичка граница. Во една царска новела е забележано не потполно неосновано фа-

лење: ‘и така, со божја помош, територијата е зголемена и на двата брега на Дунав 

се наоѓаат градови што му припаѓаат на нашето царство.’ Повеќето современици на 

Јустинијан, на пример историчарите Агатија и Менандер, многу добро знаеле ко-

лку за оваа состојба е заслужна царската дипломатија којашто ја фалеле заради неј-
зината ‘далекувидност’, ‘мудрост’ и ‘остроумност’- одлики што Византијците од 

секогаш високо ги ценеле. Менандер дури тврдел ‘дека дури и без војна, само со 

неговата мудрост, можел да ги уништи варварите, само ако живеел подолго’. Меѓу-

тоа, зад ова тврдење не стојат факти: царската дипломатија на север имала две сла-

бости што во голема мера ја поткопувала нејзината ефикасност. Од една страна ог-

ромните суми на пари што византиската влада редовно им го давала на варварите 

не би ли ги спречила нивните напади претставувале опасен одлив од и онака оси-
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ромашената царска каса и довеле до широко распространето незадоволство меѓу 

поданиците- многумина биле гневни заради фактот дека царството толку понижу-

вачки го уценуваат разбојници од зад границата. Од друга страна, Јустинијановата 

широкоградност ги охрабрувала истите тие варвари да ја подигнуваат цената и да 

се враќаат по дополнителен данок и земја. За тој самоуништувачки ефект на оваа 

дипломатија, лишена од соодветна подршка од страна на војската,Прокопиј ни збо-

рува со горка иронија: ‘отако го вкусиле римското богатство овие варвари никогаш 

не го заборавиле патот што води до него...Според тоа сите тие варвари станале го-

сподари на римското благо кое или го добиле на подарок од Царот или го ограбиле 

низ царството, продавајќи робови за откуп и тргувајќи со мирот’ “.  

Се кажа: „без оглед на честите упади на Бугарите и Словените, останал цвр-

ста политичка граница. Во една царска новела е забележано не потполно неосно-

вано фалење: ‘и така, со божја помош, територијата е зголемена и на двата брега на 

Дунав се наоѓаат градови што му припаѓаат на нашето царство’ “. 

Бидејќи „двата брега на Дунав се наоѓаат градови што му припаѓаат на на-

шето царство’ “, тогаш Царството тие два брега ги владеело. Следи тие сè запишале 

кои го преминале Дунав, а за премините сите си платиле, но не само Склавините.  

А бидејќи Дунав не бил преминлив, пиши Вајганд (1924), се крие вистината. 

„Владеењето на Јустинијан се завршило во 565 година, а Словените и пона-

таму притискале на долниот тек на Дунав. Меѓутоа набрзу веригата на настани што 

била покрената неколку години порано во Понтските степи, уште повеќе ја ослаби-

ла позицијата на Царството на север. Во 557 година, византиските застапници на 

Кавказ одненадеж се соочиле со нови проблеми. Царскиот заповедник Лазика при-

мил, благодарение на љубезноста на аланскиот крал, повик за сојузништво и одбра-

на од Аварите. Овој номадски народ, составен најверојатно главно од племиња од 

монголско и турско потекло, бегајќи низ степата пред непријателот, во лицето на 

Турците од Средна Азија, само што стигнал во областа северно од Кавказ. Порака-

та била итно пренесена во Цариград и следната година Јустинијан ги прима прате-

ниците на Аварите во византиската престолнина. Жителите на Цариград биле нави-

кнати во егзотичниот изглед на варварските емисари, но појавата на Аварите со до-

лго плетена коса што се спуштала низ грбот и простачко однесување сепак предиз-

викало блага сензација. Тие го барале необичаеното: скапи подароци, годишен да-

нок и плодна земја. На ова последното барање, царската влада не му посветила вни-

мание, но Аварите сепак биле опсипани со подарени синџири со златни украси, се-

дла, оглави, дивани и свилена облека. Склучиле договор со Царството и ветиле де-

ка ќе го бранат од непријателот. Јустинијан одвај ја дочекал оваа шанса да си обез-

беди сојузник во степите во јужна Русија. Верувал, како што ни толкува Менандер, 

дека ‘без оглед на тоа дали Аварите ќе победат или ќе ја загубат битката, Римјаните 

секогаш ќе добиваат.’ Аварите ревносно ја играле улогата на царски федерати: веќе 

во 561 година стигнале до долниот тек на Дунав, покорувајќи ги во тој покор кон 

запад и Сабирите и Утигурите, Кутригурите и Антите во Бесарабија. Односот со 

Византиците стигнал до нив, покритичен период. Нивните територијални амбиции 

сега биле насочени кон Добруџа каде што можеле да најдат засолниште пред одма-

зничкиот гнев на непријателот од степата, а можела да им обезбеди пристап до бо-

гатите пасишта на Тракија. Но византиската влада немала намера да им допушти на 
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Аварите да го преминат Дунав, па таквите неисполнети стремежи набрзо довеле до 

затегната ситуација на северната граница на Царството“.   

Се наведе: „Аварите. Овој номадски народ, составен најверојатно главно од 

племиња од монголско и турско потекло, бегајќи низ степата пред непријателот, во 

лицето на Турците од Средна Азија, само што стигнал во областа северно од Кав-

каз. Пораката била итно пренесена во Цариград и следната година Јустинијан ги 

прима пратениците на Аварите во византиската престолнина“. 

Имало пораки до Цариград за Хуни...Готи...Бугари...Авари..., сите Монголи. 

но не само за Склавините.Само за Склавините немало ништо: ни пари,ни поклони... 

Ова говори, дека Склавините биле гранични единици. Следи и повратници. 

„Неколку дена после доаѓањето на Јустинијан II на престолот во 565 година, 

во својот двор ги примил аварските емисари. Царевиот дворски поет Корипиј напи-

шал извештај за тој разговор на кој се чини дека и самиот присуствувал. Напишан 

во украсен латински дванаестерец, овој извештај сликовито и низ очите на еден Ви-

зантиец ни ги претставува реагирањето на варварите на мачниот прием кај Царот. 

Додека ги воделе низ вестибилите кон одаите за прием емисарите, како што вели, 

со страв ги гледале огромните стражари и нивните позлатени штитови и копја, ни-

вните шлемови со пурпурни перјаници мислејќи дека царската палата наликува на 

божји дом (et credunt aliud Romana palatia caelum). Биле видно задоволни кога некој 
ги гледал и чекореле, вели поетот, како хиркански тигри пуштени од кафез во цир-

кус, горди што на себе ги чуствуваат погледите на римскиот народ во арената. Кога 

се тргнала завесата пред царските одаи, го кренале погледот кон богато позлатен-

иот таван и го здогледал царот на издигнатиот престол, облечен во пурпур, со свет-

кава дијадема на главата. Водачот на емисарите трипати го подвил коленото и по-

тоа паднал ничкум пред Царот. Истото го сториле и неговите сопатници и додека 

аварските емисари лежеле ничкум, теписите биле покриени со нивната разбрану-

вана коса.’  

Решен да прекине со понижувачката политика на својот претходник кој вар-

варите на север ги купувал со дарови, Царот арогантно ја одбил аварската молба. 

Во меѓувреме, тие се заплеткале во борба за средна Европа: здружувајќи се со Лан-

гобардите, ги победиле Гепидите и ја зазеле нивната земја Дакија и источна Па-

нонија (567). Од овој потег произлегле две сериозни последици за Царството. Лан-

гобардите, очигледно уплашени од новиот освојувач, заминале во Италија (568), за-

земајќи еден голем дел од територијата што била под византиски надзор. Истата 

година Аварите ја населиле територијата што останала празна по заминувањето на 

Лангобардите и така ја зазеле целата рамница на денешна Унгарија, востоличува-

њето на Аварите како водечка сила во средна Европа, и господар на територијата 

што се пружала од Чешка до долниот тек на Дунав и која, како и таа на Атила, била 

сосредочена околу долината на Тиса, ја пресвртила рамнотежата на силите долж 

северната граница на Византија. Во текот на следните триесет години Аварите ги 

предводат варварските напади на подрачјето на Источното Римско Царство, го одр-

едуваат ритамот на преселувањето на Словените на Балканскиот Полуостров и ви-

зантиската политика на Дунав и претставуваат речиси постојана закана за безбед-

носта на Царството во тој дел. Врховниот поглавар на Аварите, каганот Бајан, без-

обѕирен освојувач и суптилен дипломат наскоро покажал какви му се намерите. 

Непосредна цел бил римскиот град Сирмиум на долниот тек на Сава (на местото на 
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сегашната Сремска Митровица) кој бил вклучен за византиската стратешка позици-

ја на север од Балканскиот Полуостров. Но во тој момент тврдината била непробој-
на и Бајан бил принуден да се договори со Царството (574). Ваквиот договор некое 

време им одговарал на обете страни. Подготвувајќи се за нов голем напад преку 

Дунав, Склавините станувале сè понемирни под власта на Аварите. Со намера да ги 

казнат Склавините, Византијците во 578 година ја превезуваат преку Дунав авар-

ската војска од 60 илјади коњаници. Војската тргнала по римскиот пат долж јужни-

от брег на Дунав, пристигнала до Добруџа и преминувајќи ја реката влегла во Вла-

шко да ги казни Словените. Бајан се надевал дека ќе пронајде големи количества 

злато што било одземено во грабежите по Балканот. Во таа пригода Аварите осло-

бодиле неколку илјади византиски граѓани кои биле заробеници на Словените“.   

Се истакна: „Подготвувајќи се за нов голем напад преку Дунав, Склавините 

станувале сè понемирни под власта на Аварите. Со намера да ги казнат Склави-

ните, Византијците во 578 година ја превезуваат преку Дунав аварската војска од 

60 илјади коњаници“. 

Се говори за „ја превезуваат преку Дунав аварската војска од 60 илјади ко-

њаници“. Меѓутоа, вакви нешто не се случило само за Склавините кои биле Белци 

со потекло само од југ, а северно од реката Дунав немало ни говедо, никако свиња. 

Историски во Романија била најстара Склавина. Па следи таа била домовина 

на Склавините. Бидејќи во секоја домовина опстоило најизворното население, а де-

нес во Романија нема Склавини, склавински етнички народ немало туку обласен. 

Се кажа: „Во таа пригода Аварите ослободиле неколку илјади византиски 

граѓани кои биле заробеници на Словените“. 

Бидејќи латински бил службен, а коине христијански јазик, на кој јазик го-

вореле авторовите тн.Византијци и Склавини ? Тој бил само варварски=пелазгиски. 

„Меѓутоа, предавничкиот сојузник Бајан како и секогаш наскоро ги покажал 

забите. Со принудна помош на византиските градители што царот ги испратил да 

му изградат палата и бањи, тој изградил мост преку Сава, низводно од Сирмиум. 

Бидејќи сега градот бил отсечен од Сингидунум и од другите византиски утврдува-

ња на Дунав, Аварите можеле да бараат предавање. Тогаш царот Тибериј изјавил 

дека попрво ќе му даде една од своите ќерки на каганот, отколку што своеволно ќе 

ја напушти тврдината.Меѓутоа Бајан не можел лесно да се залаже: знаел дека царот 

има полни раце работа во војната против Персија. После двегодишна опсада, лошо 

бранетиот и слабо снабдуван Сирмиум, им се предал на Аварите (582). Аварите се-

га го држеле клучот на северозападниот Балкан. Првата од големите северни твр-

дини паднале во рацете на варварите. Од тој голем град не останало ништо освен 

малку ископани урнатини и еден беден натпис на лош грчки јазик кој веројатно по-

текнувал од последната агонија на Сирмиум: ‘Господе Боже, помогни му на градот 

и покоси ги Аварите и будно внимавај над Романија и над овој кој пишува.Амин’ “. 

Па „еден беден натпис на лош грчки јазик“ бил пронајден, затоашто коине 

како христијански јазик и свештениците доволно не го познавале. Со ова се обја-

снува само едно: народен јазик на Ромејците=Христијаните и Склавините=Повеќе-

божци им бил само еден и единствен- само варварски=пелазгиски=тн.словенски.  

„Во текот на таа страшна деценија како целото полуострово да тонело во по-

плава на дивјаштво и истребување. Додека траела опсадата на Сирмиум Словените, 
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во 581 година, извеле огромен напад на Балканот. Сирискиот историчар Јован Ефе-

ски четири години подоцна го опишува со овие зборови: 

‘Таа иста година, трета после смртта на царот Јустин, е позната и по наезда-

та на еден проклет народ кој се нарекува Славони, кои ја прегази цела Грција, зе-

мјата Тесалија и цела Тракија, освои градови и зазеде голем број тврдини, ги опу-

стоши и запали, народот го зароби, а себе се прогласи господар на целата земја во 

која насила се насели и во него живее како во сопствена земја, без страв. Минаа че-

тири години но тие, бидејќи царот е зафатен со војната против Персијците и сите 

свои сили ги испрати на исток, мирно да живеат. Се населиле и се шират на долго и 

широко, сè додека Бог им дозволува, грабаат и палат и одведуваат во робство. И то-

лку пустошат што дојаваа дури до надворешните ѕидови на градот (големи ѕидови 

на Цариград) и ги растераа сите царски коњи, неколку илјадници, и сè друго што 

можеа да најдат. Дури и денес...(584) и понатаму на тоа место имаат свои логори и 

населби и мирно живеат на римските територии, без страв убиваат, заробуваат и 

палат; се збогатија со злато и сребро, со коњи и оружје и научија да се борат подо-

бро од Римјаните, иако во почетокот беа само голи дивјаци кои не се осмелуваа да 

се појават надвор од шумите и од заштитата од дрвјата; а што се однесува до ору-

жјето, воопшто не знаеја што е тоа, освен неколку стрели и мали копја’ “. 

Се говори за „огромен напад на Балканот“ и „еден проклет народ кој се на-

рекува Славони“. Ама за овие Славони + к = Склавони не стои го преминале Дунав. 

Пак, за таквиот народ сè да завладее и освои биолошки не било можно, за-

тоашто тогаш на тие дунавски и северно-дунавски простори немало услови за про-

ширена репродукција- да се зголеми бројот на население. Ова може да се потврди и 

со доказот кој се чита кај Херодот (5 век п.н.е.) сè до Адријан (2 век н.е.), како и до 

денес-преселбите до денес се вршат само од југ кон север-никако никогаш обратно. 

Па следи од тој „еден проклет народ“ нема ниеден материјал доказ/наод та-

ков некаков се населиле. И затоа има генетско- географска оддалеченост кон север. 

Па Склавините биле само повратници од дунавските граничните единици... 

Се наведе: „се збогатија со злато и сребро, со коњи и оружје и научија да се 

борат подобро од Римјаните“. 

Следи Склавините биле Повеќебожци, а Римјаните Христијани. Со тоа што 

Склавините „се збогатија...со коњи“, тие не биле коњари. Ова говори, тие не дошле 

од коњарска Скитија, туку тие како домородци биле само едно: говедари. Се заклу-

чува,домородните Склавинци се побунувале и им се приклучувале на освојувачите. 

Стои дури: „‘...иако во почетокот беа само голи дивјаци кои не се осмелуваа 

да се појават надвор од шумите и од заштитата од дрвјата; а што се однесува до 

оружјето, воопшто не знаеја што е тоа, освен неколку стрели и мали копја’ “. 

Со наводот се потврдува, Склавините биле домородни сиромашки Повеќе-

божници и затоа „воопшто не знаеја што е тоа, освен неколку стрели и мали копја“- 

тие биле говедари и земјоделци, а Скитите само како ловци биле одлични стрелци... 

Отсекогаш коњаниците биле одлични стрелци- никогаш никаде говедарите. 

„Во овој извештај посебно важни се две поединости: Словените се прикажа-

ни како одлични војници, со сета неопходна опрема и техника за опсада што делу-

мно, без сомнение, го добиле од аварските господари, а делумно од своите византи-

ски противници; второ, веќе не се појавуваат како минливи ускоци кои после завр-

шувањето на грабежот се враќаат дома, од онаа страна на Дунав. Според мислење-
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то на многу стручњаци, овој текст на Јован од Ефес сведочи за првите постојани 

словенски населби во Тракија, Македонија и Грција. Аварите и Словените, кои то-

гашните извештаи понекогаш и не ги разликуваат, во осумдесеттите години од ше-

стиот век потојано пустошеле по Балканот. Во 586 година го опседанале Солун, 

следната година ги нападнале Епир, Тесалија, Атика и Еубоја и окупирале делови 

од Пелопонез“. 

Следи Склавините опремата и техниката за опсада ја добиле од Аварите и 

Римјаните: Аварите биле Монголи, а Склавините Белци-Склавини биле домородни. 

Се истакна: „Аварите и Словените, кои тогашните извештаи понекогаш и не 

ги разликуваат“.  

Не е вистина- тие убаво ги разликувале: Монголи=Монголи и Белци=Белци. 

Следи заклучокот, незадоволните Склавини им се приклучиле на Аварите... 

Се рече: „Во 586 година го опседанале Солун, следната година ги нападнале 

Епир, Тесалија, Атика и Еубоја и окупирале делови од Пелопонез“. 

Па северно од реката Дунав со Црно Море било пусто, посеверно имало пу-

ста која била пуста, таму до денес од Македонија се носи зеленчук, овошје и вино. 

Бидејќи Северна Русија сè до денес не е донаселена- до денес ја нема лозата. 

Па тие пусти простори биле преладни за проширена репродукција- зголеми 

населението за преселби. Токму и затоа таму немало доволно население за свои по-

треби, а ни денес густо не се населено. Следи Балканците 100% биле домородни. 

„Она што се случувало во претходните десет години ги убедило Византиј-
ците дека политиката на воена одбрана на северната граница, и покрај сите обиди 

варварите да се поткупат и надмудрат, веќе не можела да го држи Дунав. Само еден 

решавачки напад на Аварите и Словените на нивна територија би можел да им ста-

ви крај на повремените упади на Балканот каде што немоќното византиско населе-

ние, како што рекол Полибиј, можело само ‘јадосано да мрмори и трпи’. Меѓутоа, 

сè додека повеќето царски војски ги спасувале остатоците на Јустинијановите те-

ритории во Италија освоени од Лангобардите и истовремено војувале во Персија, 

не можеле да се спроведува никаква активна политика. Во почетокот на девеесет-

тите години ситуацијата се менува. Византија ја зацврстила својата позиција во до-

лината на реката По а, што е уште поважно, бидејќи Персиската војна завршила 

(591) царот Маврикиј успеал да ги префрли своите искусни трупи од источниот 

фронт на Балканот. Наспособниот војсководец, Приск, добил двојна задача: да го 

држи долниот тек на Дунав и да ја зацврсти царската власт на северниот брег од ре-

ката. Иако тој не успеал веднаш во тоа, состојбата со текот на времето се сменила. 

Во 596 година повторно го освоил Белград. Договорот со Аварите од 600 година ја 

утврдил границата на царството на Дунав, а Маврикиј се обидел и да го зголеми го-

дишниот данок што повремено го плаќал како и неговите двајца претходници. Ме-

ѓутоа, во 601 година Приск ја преминал реката и војната ја пренел на територијата 

на непријателот. Откако Византијците неколку пати го победиле Бајан, се повлекол 

на север, во долината на Тиса, каде што Приск одново му ја десеткувал војската. 

Тоа било прв пат после Трајан и Марко Аврелиј, римската моќ така ефикасно да се 

потврди северно од Дунав“. 

Стои името Приск.Нејзиното име е и за козата приска, која само вриска: и=е. 



 39 

Со преселбите на населението од Источното Средоземје, приска се ширела 

во југоисточна и во средна Европа. Од неа се најдени фосилни остатоци во Гали-

ција и други места. Таа најрано изчезнала од Балканот-преселби од/преку Балканот. 

Па фризиското говедо било бригиско- рогови.И овцата-гајдата... на Скотите. 

„Иако се чинело дека на Балканот ќе му донесат здив од аварско-словенски-

те напади, победите на Маврикиј биле краткорочни. Царската наредба од 602 годи-

на војските да презимат северно од Дунав предизвикала бунт. Побунетата војска 

тргнала на Цариград, го симнала од власт Маврикиј и за цар го прогласила својот 

водач Фок. Во текот на неговото кобно владеење (602-610) конечно паднала грани-

цата на Дунав која во текот на целиот шести век била колку толку задржувана. Сло-

вените и Аварите навалувале на Балканот. Треба да се запомни дека првите деце-

нии на седмиот век не се само епоха на освојувања на поголемиот дел од полу-

островот од страна на Словените, туку и периодот на умирањето на Римското Цар-

ство и започнување на средновековната византиска цивилизација“.  

Се говори за Фока и Склавините- еден родител му бил Римјанин, а другиот 

Склавин: полуварварин-еден Римјанин=Христијан,другиот Склавин=Повеќебожец. 

„Словените го освоиле Балканскиот Полуостров главно во времето на владе-

ењето на Фок и во текот на првите години на Ираклиевата власт (610-641). Така 

историјата не е јасна и колку што можеме овластено да заклучуваме од ненапиша-

ното, таа во внатрешноста веројатно течела полека и без некаков план. Меѓутоа, 

при сите напади на Словените на важните градови и кога биле водени од Аварите и 

кога овие само им помагале, се покажувал еден образец на воено освојување. Авар-

ско-словенските освојувања се развиле во трозаб напад: југозападно до Јадранот, 

јужно од Егејското Море и југоисточно до Босфор. Големиот град Салона на Јад-

ран, главен град на римската Далмација, бил срушен меѓу 612 и 625 година. Сло-

вените ја држеле територијата јужно од Сава, а византиската власт на јадранскиот 

брег се задржала само на неколку острови и во неколку градови како што се Јадр 

(Задар), Трагуриум (Трогир), Спалатум (Сплит), Рагуса (Дубровник), Акрувиум 

(Котор), Бутуа (Будва), Лисус (Љес) и Драч. Во текот на првите триесет години 

Словените и Аварите повеќе пати го напаѓале Солун, а во 626 година Цариград ја 

преживеал најопасната опсада. Додека царот бил на исток во Мала Азија, подго-

твувајќи напад на Персија, аварскиот каган, на чело на големата војска од Авари, 

Словени, Бугари и Гепиди, се појавил, на 29 јули, под престолнината на Византија. 

Во исто време, персиската војска преминувајќи ја Мала Азија, кренала логор близу 

Калкедон, на азиската страна на Босфор. Конечно можело да се заклучи дека тоа е 

опасноста што и војската и дипломатијата на Византија отсекогаш настојувале да ја 

отстранат. Непријателите од север и исток ги усогласиле трудот и силата и извеле 

заеднички напад на Цариград. Велат дека силите на каганот броеле осумдесет илја-

ди луѓе- веројатно три четири пати повеќе од бројот на војниците што Византија 

можела да собере. Неговиот стратешки план бил да ги пробие ѕидовите со напад на 

пешадија меѓу капиите Пемптон и Полиандер, на половина пат меѓу Златниот Рог и 

Мраморното Море; како поткрепа да се користат словенски моноксили (издлабени 

чамци) кои би испловиле од горниот тек на Златниот Рог и би го нападнале градот 

на север. Неколку вакви чамци требале да ја префрлат персиската војска преку Бо-

сфор. Во копнениот напад користеле добро направени опсадни машини што ги до-

неле Аварите: катапулти за фрлање камења, ‘овнови греди’ обложени со ‘желки’, 
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односно заштитен оклоп и дрвени кули што ги ставале долж градските ѕидови. 

Иако аварската коњица успеала на јуриш да заземе дел од Влахернскиот Кварт, 

блиску до Златниот Рог, кој инаку лежел надвор од главните утврдувања, Византиј-
ците под водство на магистерот Бон, ги одбиле нападите на пешадијата на копне-

ните ѕидови. За нивна среќа, царската флота од седумдесет дромони (брзи бродови) 

била закотвена во домашните води и можела да го спречи поврзувањето на Аварите 

и Персијците. Решавачкиот дел од битката се одиграл на седми август. Византиска-

та морнарица, свесна за намерите на каганот, ги пресекла словенските моноксили 

на северниот дел од Златниот Рог и ги уништила. Колежот бил толку страшен што 

водата поцрвенела од крвта на словенските војници. Истата ноќ каганот ја преки-

нал опсадата и Аварите започнале да се повлекуваат кон Панонија. Повеќе никогаш 

не биле способни посериозно да ја загрозат Византија. Персиските војски, во текот 

на целата опсада, биле само пасивни набљудувачи и се вратиле дома во пролетта 

следната година. Царството го спасиле копнените бедеми на Цариград, огромната 

надмоќ на море и способноста на неговата воена интелигенција“. 

Се кажа: „Словените го освоиле Балканскиот Полуостров“. Ова не држи, за-

тоашто Балканците ги населиле авторовите словенски простори и другите не-сло-

венски простори. Тоа било и денес останало- преселби со проширена репродукција. 

Се продолжува: „главно во времето на владеењето на Фок“ (Фок-а-с, Р.И.) 

Па еден Фокин родител му бил Склавин=Повеќебожец со варварски јазик, а 

другиот Римјанин=Христијанин со латински јазик- црковен бил тн.грчкиот (коине). 

Следи немало некаков си римски народ со службен латински јазик,а црковен 

коине,кога на Ромејците народен јазик им бил варварски=пелазгиски-и на Платона. 

Стои римски народ со два јазика- со Ираклиј (610-641) повеќе го нема лати-

нски туку само македонскиот Птоломејов Александријски јазик, чија прва грамати-

ка и првиот речник биле составени само во 300-та г.п.н.е. (Велс), а никако порано. 

Се продолжува: „Така историјата не е јасна и колку што можеме овластено 

да заклучуваме од ненапишаното, таа во внатрешноста веројатно течела полека и 

без некаков план“. Следи заклучок за авторовите Словени: „историјата не е јасна“... 

Стои: „Велат дека силите на каганот броеле осумдесет илјади луѓе-веројатно 

три четири пати повеќе од бројот на војниците што Византија можела да собере“. 

Кога христијанска тн.Византија војници не „можела да собере“, судирот бил 

меѓу Римјани=Христијани,Склавини=Повеќебожци сите домородни,Авари и други.  

Авторот продолжува: „Неговиот стратешки план бил да ги пробие ѕидовите 

со напад на пешадија меѓу капиите Пемптон и Полиандер, на половина пат меѓу 

Златниот Рог и Мраморното Море; како поткрепа да се користат словенски моно-

ксили (издлабени чамци) кои би испловиле од горниот тек на Златниот Рог и би го 

нападнале градот на север“. 

Бидејќи во Скитија биле коњари, како и Монголите коњари, а овде стои „на-

пад на пешадија“, се објаснува, пешадијците биле говедари- домородни Склавини. 

Бидејќи се говори за „словенски моноксили (издлабени чамци)“, а тие биле 

само балканско- малоазиски, историјата за тн.Словени била,останала и е 100% лага. 

Дури тој наведува и: „Во копнениот напад користеле добро направени опса-

дни машини што ги донеле Аварите: катапулти за фрлање камења, ‘овнови греди’ 

обложени со ‘желки’, односно заштитен оклоп и дрвени кули што ги ставале долж 

градските ѕидови“. 
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Кога најбројниот народ тн.Словени немал ништо свое, тој бил и е 100% лага. 

Еве доказ за лагата кај авторот кој си продолжувал: „Колежот бил толку 

страшен што водата поцрвенела од крвта на словенските војници. Истата ноќ кага-

нот ја прекинал опсадата и Аварите започнале да се повлекуваат кон Панонија. 

Повеќе никогаш не биле способни посериозно да ја загрозат Византија“. 

Бидејќи 100% Склавини не искрвариле, а „Аварите започнале да се повле-

куваат кон Панонија. Повеќе никогаш не биле способни посериозно да ја загрозат 

Византија“, Склавините биле 100% балкански Домородци- тие биле Повеќебожци. 

„Моралот бил уште еден важен фактор во победата на Византија во таа 626 

година. Во отсуство на Ираклиј, поглаварот на Византиската црква патријархот 

Сергеј настојувал жителите на Цариград да го задржат граѓанскиот и верскиот мо-

рал. Патријархот им влевал на Византијците свеж дух на отпор а на самиот отпор 

му давал нови духовни и морални темели. Во Византија отсекогаш постоело веру-

вање дека Царството е чувано од Бога, а дека победите ги носи христијанството. Во 

времето на Ираклиј таквото верување се засилило благодарение на неговите победи 

над Персијците, Аварите и Словените, кои се славени како победи на Христос и не-

говата Црква над силите на паганските варвари. Ваковото убедување дека Царство-

то води света војна, толку карактеристично за средновековна Византија ги одржу-

вало граѓаните на Солун и Цариград за време на опсадата од аваро-словенските 

орди во почетокот на седмиот век. Благодарение на него тие и спасот на своите гра-

дови му го припишувале на личното залагање на неговите натприродни бранители, 

св. Димитрија, покровител на Солун и Богородица, небеската заштитничка на Ца-

риград. Низ зборовите на химната Акатистас која и понатамну се користи во литу-

ргии на православната црква, најјасно се искажува ова верување во небеската за-

штита што му е доделена на Царството: 

‘На тебе о Богородице, непобедив војводо, јас, твојот град, ослободен од 

опасноста, ја посветувам оваа благородница за победата; но бидејќи твојата моќ е 

неодолива, ослободи ме од сите зли нешта да можам да ти се обратам: слава Ти, не-

весто невенчана.’ 

Се мисли дека акатистот бил создаден во шестиот век и дека овие славни 

зборови од проемиумот што сега е дел од химната биле додадени подоцна, после 

една опсада на Цариград. Но без оглед дали ги напишал патријархот Сергеј после 

аварското повлекување од Цариград или патријархот Герман во 718 година кога 

била прекината арапската опсада, тие јасно ги изразуваат победноносното чуство и 

благодарноста на Византијците за спасот на нивниот град во летото 626 година“. 

Се наведе: „Во Византија отсекогаш постоело верување дека Царството е 

чувано од Бога, а дека победите ги носи христијанството. Во времето на Ираклиј 
таквото верување се засилило благодарение на неговите победи над Персијците, 

Аварите и Словените, кои се славени како победи на Христос и неговата Црква над 

силите на паганските варвари“. 

Се заклучува дека немало етнички народ- тн.Грци со тн.грчки јазик (коине), 

кој бил само христијански. И затоа имало тн.Грци=Христијани и тн.Словени=Пове-

ќебожци. А склавински народен јазик бил варварски- таков бил и на тн.Византијци. 

Се кажа: „Но без оглед дали ги напишал патријархот Сергеј после аварското 

повлекување од Цариград“.  

Бидејќи Склавините=Повеќебожците биле домородни, тие и не се повлекле. 
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Се рече за патријарх Герман, а имало и тн.словенски бог Герман-само лаги. 

„Како и да е, освен Цариград и Солун и уште неколкуте градови на брегот 

на Јадранот што ги држеле Византијците, речиси целиот Балкански Полуостров бил 

загубен. Ослободени од аварската доминација после 626 година, Словените пр-

одолжиле да ги освојуваат земјите и градовите во внатрешноста, вклучувајќи ги ту-

ка веројатно и Ниш и Софија и напредувале на југ кон Тесалија, Епир и Пелопонез. 

Освен тоа, се спуштиле и на море, ги ограбиле егејските острови и ги нападнале 

дури и Крит (623). Би можеле да претпоставиме дека на патот кон северна Тракија 

го користеле патот Белград-Цариград и планинските клисури на Балканскиот ма-

сив; по долината на Морава и Вардар оделе кон Македонија и Солун. На Пелопонез 

веројатно пристигнале и преку Коринтската превлака и со помош на своите моно-

ксили, преку заливот кај Патрас“.  

Авторовите Словени не можеле да продолжат да ги освојуваат земјата и гра-

довите кога тие биле само повеќебожни и домородни, а северот не бил донаселен... 

Бидејќи Скитите и Монголите не биле поморци, отпаѓа Крит- се шират лаги. 

Се кажа: „по долината на Морава и Вардар оделе кон Македонија и Солун. 

На Пелопонез веројатно пристигнале и преку Коринтската превлака и со помош на 

своите моноксили, преку заливот кај Патрас“. 

Наведеното е сè испревртено, а за авторот само веројатно. Меѓутоа, вероја-

тноста била само правец Вардар- Морава, Склавините биле само домородни со до-

мородни моноксили и бродови. Кога Аварите дошле на Пелопонез, тие таму веќе 

ги нашле Склавините. Бидејќи ваква била состојбата, авторите пишат, тн.Византиј-
ци ги мешале Склавините и Аварите. Ама тоа не било можно, оти Монгол=Монгол. 

„Конечниот исход на овие словенски освојувања на Балканот е предмет на 

многу расправи и различни толкувања, делумно и заради сиромашните податоци, и 

оние писмените и археолошките, кои се однесуваат на седмиот и осмиот век, еден 

од најмрачниот период од историјата на полуостровот. Но етнографските состојби 

можат прилично точно да се опишат. Словените ја зазеле речиси целата територија 

на северниот и средниот Балкан, северно од четриесеттата паралела, од Алпите до 

Црното Море и од Јадранското до Егејското Море. Првобитното население можело 

да опстане само со засолнување во некои крајбрежни делови и на непристапните 

планини во внатрешноста.Под власта на Византија останале само градовите на бре-

гот на Јадранското Море (каде што се зборувало главно на латински јазик) и грчки-

те градови кои биле расфрлени по бреговите на црното Море од Дунав до Босфор 

додека автохтоните Илири и Тракијци се повлекле во Динарските Планини,на алба-

нските висоравнини, Пинд, Родопите и балканските планини. На тој простор Солун 

и Цариград ѕиркале како неосвоиви тврдини. Солун бил опкружен со словенска те-

риторија, а престолнината на Византија сè до крајот на седмиот век се обидувала да 

ја задржи Источна Тракија. Ситуацијата не се разликувала побитно ниту во јужни-

те предели, Тесалија, Епир и западните делови од Пелопонез биле густо населени 

со Словени. Само градовите кои имале пристап од море- Атина, Коринт, Патрас, 

Монемвасија- ги задржале уште некое време византиските гарнизони. На суровиот 

источен брег на Пелопонез, грчкото население не попуштало. Но останатиот дел од 

него бил надвор од непосрден византиски надзор речиси два века. Сите извори од 

тоа време, без оглед колку ретки, сведочат дека словенизацијата на јужниот дел од 

Балканскиот Полуостров била обемна и сеопфатна. Исидор Севиљски без никакво 
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претерување пишува дека на почетокот на владењето на Ираклиј, ‘Словените ја од-

зеле Грција од Римјаните’. Меѓу 723 и 728 година аџијата Вилибалд, на патот од 

Западна Европа кон Палестина застанал во Монемвасија, на југоисточниот врв на 

Пелопонез, град кој, како што нè известува неговиот биограф, лежел ‘во земјите на 

Словените’. А Константин Порфирогенит, опишувајќи го Пелопонез непосредно 

после 934 година, вели дека по големата чума од 748-747, ‘целата земја била слове-

низирана и станала варварска’ “. (И овде нема преселби- северно од Дунав, Р.И.) 

Стои: „...‘целата земја била словенизирана и станала варварска’ “-варварски. 

За преселби на некаков народ Словени на Балканот нема ниеден материјале 

доказ/наод. Иако авторите пишат онака како што си сакаат, авторот започнал вака: 

„Конечниот исход на овие словенски освојувања на Балканот е предмет на 

многу расправи и различни толкувања, делумно и заради сиромашните податоци, и 

оние писмените и археолошките, кои се однесуваат на седмиот и осмиот век, еден 

од најмрачниот период од историјата на полуостровот...“. Па сè било замаглено... 

Кога за најбројниот народ тн.Словени сè било замаглено, таков народ нико-

гаш немало. Следи сè што Херодот пишел за Траките, истото важело за тн.Словени. 

Она друго што се говори за Траки и Илири е без основа, а латински и тн.гр-

чки не биле народни туку само службени јазици. Па следи тие денес се само мртви. 

Стои:„Сите извори од тоа време, без оглед колку ретки, сведочат дека слове-

низацијата на јужниот дел од Балканскиот Полуостров била обемна и сеопфатна“. 

Пак, тн.словенски јазик бил варварски=пелазгиски, на кого говорел Платон. 

Овој бил тн.Хомеров, а и Критски. Па тн.грчки- со бришење тн. само грчки. 

„Колку Словените се задржале како доминантно население во Грција и на 

Пелопонез, во која мерка таа нивна колонизација влијаела врз етничката карта и ку-

лтурниот живот на овие предели, во која мерка успеале обидите на византиската 

власт да ги апсорбира и да ги хеленизира- со тие противречни прашања ќе се зани-

маваме во следното поглавје. На ова место ќе се обидеме само да ги процениме по-

непосредните ефекти на нивните освојувања. Во почетокот тие освојувања биле ра-

зурнувачки. Неопходно е да се разбере дека Словените, без оглед на привремените 

договори со Византија во шестиот век, за разлика од Германците, сметале дека ри-

мските провинции не ги заземаат како федерати, во потрага по законска, но под-

редена позиција во Царството, туку како освојувачи решени да покорат. Тие слове-

нски разорнувања на Балканот биле темелни и имале големи размери. Биле поро-

бени сите градови во внатрешноста, голем дел од земјата бил опустошен и одново 

претворен, како што вели Прокопиј, ‘во скитска дивина’; римската и византиската 

административна машинерија потполно се распаднала, речиси била искоренета и 

мрежата на епископии која била воспоставена во четвртиот век, а понекогаш напре-

дното христијанство во овој крај згаснало през неколку следни векови. Целиот про-

стор останал без население кое, спасувајќи се од колежот, или бегало, или било ма-

совно депортирано во краиштата северно од Дунав, а етнографската карта на север-

ниот Балкан била сменета зесекогаш“.  

Се говори за хеленизација, а хеленски јазик бил македонскиот коине. Па тој 
само како христијански јазик го заменил јонскиот јазик- овој во Елада бил службен. 

„Меѓутоа, сепак не може да се поверува дека ова уништување коешто тога-

шните хроничари жално ни го соопштуваат, а точно го потврдија неодамнешните 

археолошки ископувања во Атина и на Коринт, целосно ја исклучило можноста за 
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мирољубиви односи меѓу словенските освојувачи и нивните жртви. Овие односи 

веројатно станале поконструктивни кога Словените и самите започнале трајно да се 

населуваат и постојано да ја обработуваат освоената земја. Во третиот квартал од 

седмиот век дознаваме за некој си Первуд, се облекувал во византиски стил и течно 

говорел грчки. Меѓутоа, општо земено, нашето познавање на културата на Слове-

ните е премногу скромна за да можеме да стекнеме појасна слика за средбата на таа 

култура со византиската цивилизација во овој ран период. Судејќи според штурите 

резултати на византиските писатели од шестиот и седмиот век, Словените се зани-

мавале со земјоделство и сточарство, живееле во мали селски населби, во рамки на 

племенски заедници, здружени според сродството. Биле монотеисти, но верувале и 

во божества од втор ред.Според Прокопиј, Словените ‘веруваат дека само еден бог, 

творец на молњата, е господар на сите нешта и нему му жртвуваат говедо и дру-

го...но длабоко ги почитуваат реките и нимфите и некои други духови и на сите 

ним им принесуваат жртви а сите нивни пророштва се поврзани за тие жртви.’ Пле-

менските заедници обично биле обележани со слаб развој на политички институ-

ции и со претежно ‘примитивна демократија’; Прокопиј всушност тврди дека со 

Словените ‘не господари еден човек, туку тие отсекогаш живеат во демократија, па 

според тоа за сите нешта што се поврзани за нивната благостојба, и во добро и во 

зло, одлучува народот.’ За разлика од нив, се чини дека политичките институции на 

словенските Анти во Јужна Русија била повеќе централизирани, со господари кои 

имале власт над племенските групи. Монархистичкото устројство на антското оп-

штество можеби се појавило како резултат на сарматското влијание“. 

Се истакна: „постојано да ја обработуваат освоената земја“.  

Според авторот, Словените биле Дојденци од Скитија, а на Балканот станале 

земјоделци. Ова објаснува, дека Склавините би морале да бидат само коњари и не-

земјоделци. Со тоа што тие не биле коњари, тие биле домородци на Балканот. Сле-

ди тие како домородци служеле како пешадијци. Токму и затоа тие биле говедари. 

А кога некој е говедар, тој може да биде и свињар. Или инаку кажано, и земјоделец. 

Се наведе: „некој си Первуд, се облекувал во византиски стил и течно гово-

рел грчки“. 

Значи, тој се однесувал како тн.Византиец и говорел христијански јазик. 

Се кажа: „Меѓутоа, општо земено, нашето познавање на културата на Слове-

ните е премногу скромна за да можеме да стекнеме појасна слика за средбата на таа 

култура со византиската цивилизација во овој ран период“. 

Ова говори, дека за Словените како најброен народ немало јасна слика. Тоа 

значи, дека тие во историјата не биле познати. Па ова го тврди и германската наука. 

Кого тн.словенски народ не бил познат, таков народ никогаш и не постоел. 

Се вели: „Судејќи според штурите резултати на византиските писатели од 

шестиот и седмиот век, Словените се занимавале со земјоделство и сточарство“. 

Само на скитските простори биле коњари и овчари, но не сточари: говедари, 

свињари и со птици...Следи за овие домашни животни било потребно и земјоделие. 

Тн.Словени (Анти, Венети и Склавини), но никако Словени- според слово, 

биле само Повеќебожци со својот врховен бог „творец на молњата“: Перун=Зевс. 

„Со исклучок само на рамницата меѓу долниот тек на Дунав и планината Ба-

лкан, каде што Словените пред крајот на седмиот век биле вклучени во бугарската 

држава, се чини дека словенската заедница на полуостровот останала долго време 
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во племенска фаза. Освен овој исклучок, кај балканските Словени сè до деветтиот 

век нема траги од развиени политички институции и од нешто што би можело да се 

нарече држава. Во ова лежи основната разлика меѓу словенските и германските 

освојувања на териториите на Римското Царство. Словените многу побавно во спо-

редба со Германите ја согледале предноста на здружувањето со Царството, предно-

ста на римските закони и институции и угледот што нивните водачи би можеле да 

го добијат ако станат поданици и намесници на царот во Цариград. Во текот на пр-

вите два века на нивниот престој на Балканот меѓу Словените го нема ниту Кло-

довех, ниту Теодорих, кои би ги споиле расфрлените заедници во една нација или 

држава и на нивната варварска култура би í овозможиле мирољубива и полезна си-

мбиоза со грчко-римската цивилизација на Византија. Можеби словенските освоју-

вачи, со нивното претерано уништување, спречило каква и да било асимилација. 

Значајно е тоа што единствениот јасен доказ за византиското влијание на Словени-

те во времето на нивните освојувања е поврзан со воената техника и се гледа во 

оценката на еден современик дека тие ‘научиле да се борат подобро од Римјаните’. 

Уште една причина за културната заостанатост на балканските Словени во седмиот 

и во осмиот век се гледа во фактот дека тие- за разлика од Готите и Франките, како 

и претходниот пример- за време на нивните преселби и населувања главно не биле 

чуствителни на влијанието на христијанизирањето. Според тоа политичките, вое-

ните и верските фактори заедно придонеле за изолацијата на Словените од поциви-

лизираните соседи на Балканот. За Византијците и нивните племенски заедници би-

ле Sklaviniae (еднина Sklavinia)- израз со централна важност во раната средновеко-

вна историска географија на Балканот. Растурени по целиот полуостров, склавини-

те биле области со географско единство, често сместени во речните долини по кои 

биле именувани и нивните жители: така Тимочаните живееле на Тимок, Моравците 

на Морава, Струмјаните на Струма, а Неретвјаните на Нерента (Неретва). Од поли-

тичко стојалиште, склавините означувале области во кои живеат Словени, над кои 

Византија нема непосреден надзор, а тие, од своја страна, и немаат некоја друга фо-

рма на централна администрација. Нивниот статус компактно го одредува грчката 

Моневасиска хроника (веројатно потекнува од деветтиот или од десеттиот век): 

според неа, Словените на Пелопонез ‘не се поданици на ромејскиот цар, ниту на кој 
и да е друг’ “. 

Се говори Словени и Германи- Германите биле 100% одродени тн.Словени. 

Стои и Готи и Франки-Готите биле Татари со богот Асен како аријани со до-

лги коси со дебели монголски влакна, а Франките католици (истрижени и бричени). 

Се кажа: „За Византијците и нивните племенски заедници биле Sklaviniae 

(еднина Sklavinia)- израз со централна важност во раната средновековна историска 

географија на Балканот“. 

Па не се работело за Словени- според слово, туку само за склавина- област. 

Еве го и доказот: „склавините биле области со географско единство...Од по-

литичко стојалиште, склавините означувале области во кои живеат Словени“.  

Важен доказ: „Нивниот статус компактно го одредува грчката Моневасиска 

хроника (веројатно потекнува од деветтиот или од десеттиот век): според неа, Сло-

вените на Пелопонез ‘не се поданици на ромејскиот цар, ниту на кој и да е друг’ “. 

Ромејскиот цар бил само христијански цар- Склавините на Пелопонез биле 

Повеќебожци, ама и варвари со својот варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 
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„Словенските освојувања на Балканот имале многу долгорочни последици 

за историјата на источна Европа од кои тука ќе наведеме само две. Илирик, римска 

префектура која го покривала целиот Балкански Полуостров со исклучок на Тра-

кија, со векови ги давал најдобрите војници за византиската војска. Аварско-слове-

нските освојувања кои завршиле со колеж, прогон и повлекување во планините на 

голем број атохтони Илири и Тракијци, потполно го исклучиле Илирик од регрути-

рање. Во потрага по нови извори на сила Византијците се свртиле кон Кавказ, посе-

бно кон Ерменија. Уште од крајот на шестиот век Ермените играат важна улога во 

воените сили и во власта на Царството што посредно е последица и на словенските 

освојувања на Балканот. Освен тоа, овие освојувања придонеле за раздвојувања на 

грчката и латинската половина на христијанскиот свет. Сè додека во Илирик живе-

ел прилично голем дел од население од латинско говорно подрачје коешто миро-

љубиво се мешало со Грците и додека биле отворени трансбалканските патишта 

меѓу Цариград и Рим, Балканскиот Полуостров претставувал мост меѓу византиска-

та и латинската култура. Словенските освојувања во многу голема мера го намали-

ла латинскиот елемент во Илирик и ја создала пречката на паганското варварство 

поради која минувањето преку Балканот представувало исклучително голема опа-

сност цели два века. Оваа копнена пречка придонела, исто колку и арамската доми-

нација на Средоземното Море, за расцепот меѓу источна и западна Европа. Во пр-

вата половина на седмиот век, дотогашниот официјален јазик, латинскиот, му го 

отстапува местото на грчкиот и набрзо паѓа во целосен заборав. Длабочината на 

оваа културна шизма не треба премногу да се зголемува: во Византија и понатаму е 

цврста римската традиција, барем во правото, владините институции и во политич-

ката мисла; свеста за единствен, сè уште обединет, христијански свет, се задржала 

и во Источна и во Западна Европа сè до тринаесеттиот век, а визичката пречка за 

врските што воделе преку Балканот, била отсранета во деветтиот век кога голем 

број Словени преминале во христијанството и станале членови на цивилизираната 

европска заедница. Меѓутоа, и понатаму е точно да се каже дека словенското осво-

јување на Балканот и затворањето и делумното уништување на виталниот канал на 

комуникација меѓу Грците и Латините придонеле за нивното меѓусебно отуѓување 

во текот на седмиот и осмиот век, тој решавачки период кога политичките и вер-

ските фактори сè повеќе ги раздвојувале Византиската и Римската црква“. 

Се говори за Траки и Илири,а според Нестор, Русите потекнале од Илирија... 

Па тн.грчки (коине) и латински не биле народни јазици за тие да се говорни. 

Се кажа и за: „во Илирик и ја создала пречката на паганското варварство“. 

Имало два народи: Пагани со варварски и Христијани со коине и латински. 

Пак, коине и латински биле наследство на арамејски и староегипетски јазик. 

Стои: „Во првата половина на седмиот век, дотогашниот официјален јазик, 

латинскиот, му го отстапува местото на грчкиот и набрзо паѓа во целосен заборав“. 

Ова објаснува, латинскиот никогаш не бил народен- исто важи и за коине. 

Следи да се говори, латински и коине биле мртви јазици- никогаш народни. 

Следи: „визичката пречка за врските што воделе преку Балканот, била отср-

анета во деветтиот век кога голем број Словени преминале во христијанството и 

станале членови на цивилизираната европска заедница“. 

Ова значи, дека имало само Склавини=Повеќебожци и Римјани=Христијани. 
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„Византијците не можеле речиси ништо да сторат за спречување на шире-

њето на Словените на Балканот и за намножување на нивните независни склавини. 

На аварско- словенските напади можеле да им се спротистават само главните крај-
брежни градови. Од 626 година па сè до почетокот на деветтиот век, освојувачите 

веќе го опседнувале Цариград, но затоа пак Солун бил под речиси постојан прити-

сок на Словените во текот на целиот седми век. Веројатно токму затоа Констанс II 

во 658 година и Јустинијан II (688-689) војувале против Словените кои се населиле 

во Македонија. Во текот на оваа втора војна царот триумфално влегол во Солун и 

свечено му се заблагодарил на св. Димитрија затоа што и тогаш го спасил својот гр-

ад. Тоа се единствените два запишани докази за успешната византиска контраофан-

зива против Словените меѓу 626 година и крајот на осмиот век“. 

Еве доказ: св.Димитрија ги водел Солунчани=Римјани=Христијани против 

Склавините=Повеќебожците, варварите-Солунските Браќа твореле на склавински. 

„Единственото оружје што í останало на Византија била дипломатијата. За 

среќа на царството, Ираклиј прилично успешно ја обновил традицијата на Јустини-

јановата надворешна политика. Трите главни успеси на неговата политика на север 

биле насочени кон спречување на новите аварски освојувања. Околу 623 година 

Словените од Чешка, Моравска и Словачка, со помош на франечкиот трговец Сам, 

се побунил против Аварите и под негово водство основале една краткотрајна држа-

ва што се протегала од горна Елба до средниот тек на Дунав. Самиот бунт вероја-

тно бил последица на Ираклиевата дипломатија, а подемот на неговата држава која 

ја ослабнала моќта на Аварите спроти нивниот напад на Цариград, без сомнение им 

послужил на интерсите на Византија. Мерките што царот ги презел, веројатно на-

брзо после 626 година, за да го ублажи аварскиот притисок на Илирик и средниот 

Дунав, имале подолготрајна важност. Константин Порфирогенит, во своето дело 

De Administrando Imperio, изложува како Ираклиј ја искористил против Аварите 

помошта на обајцата сојузници. Тоа биле Хрватите, во тоа време населени во Бела 

Хрватска, северно од Карпатите, во денешна Галиција, Шлезија и источна Чешка. 

Една нивна група, на повик на византиската власт, влегле на Балканот, ги победила 

Аварите и ги истерала од Илирик, а потоа, по заповед на царот, го населила просто-

рот меѓу Драва и Јадранско Море откако претходно го ослободила. Набрзо и Срби-

те, народ сроден со Хрватите, побарале помош од Византија и под слични околно-

сти ја напуштиле ‘Бела Србија’, северно од Карпатите (денешна Саксонија) и пре-

минале на Балканот каде што Ираклиј ги населил на местото на нивната сегашна 

татковина, источно од Хрватска. По своето доаѓање на Балканот, Хрватите и Срби-

те станале византиски поданици; во христијанството ги вовеле мисионери кои, на 

барање на царот, биле испратени од Рим. Научниците често пати изразувале сомне-

вање во веродостојноста на оваа приказна, но барем еден фактор- постоењето на 

Бела Хрватска северно од Карпатите- има независна потврда во сведочењето на 

средновековните арапски географи и кралот Алфред од Англија. Иако признаваат 

дека приказната содржи елементи на легенди, повеќето современи историчари сме-

таат дека извештајот на Константин за преселбата на Хрватите и Србите на Балка-

нот е во основа точен. Научни расправи предизвикало и етничкото потекло на Хр-

ватите и Србите. Меѓутоа, независно од тоа дали сметам дека се Словени, а нивна-

та преселба дека е последен бран на словенското освојување на Балканот или пак 

мислиме дека се непознат народ, веројатно со кавказко потекло, тие, со текот на 
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времето, биле апсорбирани од Словените кои дошле генерација-две пред нив,а овие 

пак, за возврат, им го дале своето етничко име. Покрстувањето од страна на рим-

ските мисионери- тогаш нивната татковина во Илирик потпаѓала под латиската цр-

ква- без сомнение било површно и привремено, затоа што во деветтиот век морало 

да се спроведе повторно покрстување на Србите и Хрватите. На тврдењето на Кон-

стантин дека после доаѓањето на Балканот, Србите и Хрватите ‘му служеле и му 

биле потчинети’ на царот на Византија, не треба да му се придава прекумерно бу-

квално значење, затоа што во него се чуствуваат империјалните стремежи на вре-

мето кога бил составуван De Administrando Imperio. Но нема сомнение во тоа дека 

овие нови жители, донекаде подложни на византиско сизеренство и, барем во по-

четокот, на напредното влијание на христијанството, обезбедувале извесна стабил-

ност во хаосот што на Балканот го донеле аваро-словенските освојувања во прет-

ходните шеесеттина години“.  

Хрватите и Србите биле само повратници- тие на Балканот биле премалку. 

Името Хрват и Срби биле донесени на Балканот- Срби од Балтичко Море... 

Во прилог се наведува: јужно од Дунав било кнез, а северно жупан- од Пан. 

Па се нема случена космичка катастрофа да изчезне домороното население. 

Авторот наведе: „На тврдењето на Константин дека после доаѓањето на Бал-

канот, Србите и Хрватите ‘му служеле и му биле потчинети’ на царот на Византија, 

не треба да му се придава прекумерно буквално значење, затоа што во него се чу-

ствуваат империјалните стремежи на времето кога бил составуван De Administran-

do Imperio. Но нема сомнение во тоа дека овие нови жители, донекаде подложни на 

византиско сизеренство“. (Па само „империјалните [христијански]стремежи“, Р.И.) 

Д. Оболенски, на стр.151, пиши за Далмација и Истра во 11 век за глаголица. 

„Ираклиевиот однос кон Хрватите и Србите посебно се одликувал со упо-

требата на христијанството како средство со кое ги сузбивал воинстените нагони на 

неговите нови поданици и ја обезбедувал нивната верност кон Царството. Според 

Константин: ‘После покрстувањето Хрватите давале свечен завет, колнејќи се во 

името на св.Петар Апостол, дека никогаш нема да нападнат некоја друга земја ниту 

пак ќе војуваат против неа,туку дека ќе живеат во мир со сите што го сакаат тоа’ “. 

Се говори само за покрстување. Па тие како Склавини биле Повеќебожци. 

„Мешањето на религиозни и политички мотиви и тесната поврзаност на цр-

вата и државата во задачата за ширењето на хегемонијата на христијанското цар-

ство биле постојана и карактеристична особина на односот на Византија кон наро-

дите од источна Европа. Тие многу јасно се гледаат во мисиите за време на Јусти-

нијан, па затоа ќе ги наведеме нејзините два примери. Првиот бил потполно прома-

шување, од стојалиште на верата. Некој си Горда, владетел на Хуните (или на Ути-

гурите или Оногурите) кој живеел блиску до кримскиот град Боспор, пристигнал во 

Цариград во 527-528 година и туку бил покрстен. Кум му бил самиот Јустинијан. 

Натоварен со подароци, Горда е вратен во својата земја каде што очекувале дека 

тој, како царево кумче и поданик-сојузник, ќе ги штити интересите на Византија во 

областа на Крим. Неговата конкретна задача била во случај на непријателски напад 

да му пружи воена помош на византискиот гарнизон во Боспор. Но царските ди-

пломати ги одиграле картите на брзина: на повеќето поданици на Горди не им се 

допаѓале ниту христијанството, ниту статусот на византиски протекторат. Кога 

владетелот започнал да ги обработува на сила и да ги топи националните идоли во 
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сребро и ќилибар и од тоа да кова пари, се побуниле и го убиле Горда, а на негово 

место го довеле неговиот брат- паганин. Побунетите Хуни го зазеле Боспор и извр-

шиле колеж во гарнизонот. Не сакајќи да го прифатат губењето на стратешки ва-

жната кримска колонија и да преминат преку ваквиот удар на престижот на Цар-

ството, византиските власти реагираат жестоко. На Крим се испратени и флотата и 

војската. Војската се движеле низ Бесарабија и долж северниот брег на Црното Мо-

ре- настан што заслужува да се спомне затоа што тоа е единствениот запишан пода-

ток во кој стои дека византиските вооружени сили ја освојуваат јужна Русија. Ху-

ните се повлекуваат од Боспор и во градот била обновена царската власт. После 

овој болен настан Јустинијан, ги обновил ѕидовите на Боспор и ја засилил линијата 

на утврдувања на Јужен Крим“. 

Се кажа: „Некој си Горда, владетел на Хуните“. Па тој бил само горд- горди. 

Кога тн.Византијци давале тн.словенски имиња, тие биле само тн.Словени. 

Тогаш немало етнички народи туку само верски:Повеќебожци и Христијани.  

„Вториот пример е уште една мисија која била спроведена меѓу Хуните, ре-

чиси во исто време кога бил покрстен и Горда. Околу 535 година, еден ерменски 

епископ по име Кардутсат, заедно со уште седуммина свештеници, тргнал од Аран, 

кавказка Албанија, во земјата на ‘Хуните’ (веројатно Сибир) кои живееле во степи-

те северно од Кавказ со желба да им пружи утеха на неколку византиски заробени-

ци и да го приповеда евангелието. На таа своја мисионерска задача останал седум 

години, покрстил многумина Хуни и на нивниот јазик превел неколку книги- сигу-

рно Светото писмо и литургијата. Кога царот дознал што сè постигнале мисионери-

те, им испратил караван од триесет мулиња натоварени со брашно, вино, масло, 

ленено платно и црковни садови. На чело на хунската христијанска заедница во 

Кардутсат го наследил вториот ерменски епископ- Маку. Некој сириски писател од 

тоа време вели дека тој прочуен мисионер ‘изградил црква од тули и засадил разни 

билки и насеал разни семиња, благословувал и многумина покрстил’. Така, во оваа 

живописна минијатура ги собрал сите битни одлики на успешната византиска ми-

сија меѓу степските народи: желбата на паганските варвари да им го проповеда ева-

нгелието, користењето на домашниот превод на Светото писмо и литургијата за пр-

еобратувањето да биде полесно,политичката и економската подршка на мисијата од 

страна на власта, настојувањето на мисионерите да ги наведат номадите на земјо-

делски живот со постојано место на живеење и со тоа да создадат стабилна основа 

за верскиот и културниот развој на заедницата, нивната приготвеност своето техни-

чко знаење- во овој случај познавањето на архитектурата и ботаниката- да го стават 

во служба на стадото, како и остроумната флексибилност на царската дипломатија 

(ерменските свештеници кои ги застапувале интересите на правосласвното царство 

меѓу Хуните,веројатно биле монофизити).Оваа слика ја претставува с’ржта на мно-

гуте идни византиски мисии меѓу народите од Источна Европа. 

Во истата таа област, северно од Кавказ, Ираклиевата политика на неутрали-

зирање на аварските напади на Балканот го постигнала и својот трет и најголем 

успех. Византискиот двор и владата во 619 година примил една група ‘Хуни’ кои 

во Цариград пристигнале заедно со нивниот владетел. Гостите биле покрстени во 

главниот град, царот било кум на хунскиот владетел, а византиските благородници 

и благороднички им кумувале на неговите сопатници и нивните жени. Уважените 

гости биле опсипани со подароци, а владетелот, пред да се врати дома, ја добил ти-
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тулата патрикиј на Царството на Ромеите. Деталите и хронологијата на настаните 

кои следат се збркани и делумно противречни, меѓутоа следното толкување на фа-

ктите не е во спротивност со изворите.Овие ‘Хуни’ биле Оногури, со потекло од за-

паден Сибир, народ кој í припаѓал на бугарската (односно западнотурската) јази-

чна заедница, сроден со Кутригурите и Утигурите.Од половината на петтиот век па 

натаму, овој народ живеел на источниот брег на Азовското Море и во долината на 

Кубан. Оногурскиот владетел кој во 619 година дошол во Цариград се нарекувал 

Орхан. Со него бил и неговиот роднина Куврат, кој подоцна ќе стане татко на наци-

јата. Според еден египетски хроничар од седмиот век, Куврат е покрстен во Ца-

риград уште додека бил дете, воспитан во царска палата и со царот Ираклиј ги 

врзувало блиско пријателство коешто траело сè до смртта на Царот. ‘Откако бил 

покрстен со животворното крштевање тој, преку светото крштевање, ги совладал 

сите варвари и безбожници.’ Меѓутоа во 619 година победите на Куврат биле 

иднина: неговиот народ сè уште бил под аварска власт. Меѓутоа сојузот со Визан-

тија на Оногурите им обезбдувал слабеење на тој јарем, а со овој мајсторски дипло-

матски потег, Ираклиј си обезбедил поданик- сојузник во областа на северениот 

Кавказ на кој можел да смета дека ќе им пружи отпор на аварските напади врз бал-

канските провинции и ќе го штити северното крило на Царството кон Персија. 

Куврат дошол на чело на својот народ веројатно некаде меѓу 619 и 635 го-

дина. Пред крајот на овој период предводел еден успешен бунт против Аварите и 

ги истрерал од својата земја; потоа испратил емисари во Цариград, го потврдил 

оногурско-византискиот сојуз и за своите заслуги го добил чинот патрикиј. Царски-

те дипломати и мисионери имале многу поголем успех со Оногурите, отколку со 

кримските Хуни еден век порано. Од Кувратовата верност кон Ираклиј и неговата 

восхитеност од Цариград уште од неговото детство, Царството имало голема полза. 

Неговата држава, којашто Византијците ја нарекуваа ‘Голема Стара Бугарија’, си-

гурно била основана со помош на Источниот Рим, а се протегала од Кавказ до Дон 

и веројатно до долниот тек на Дњепар, служела како чувар на византиските инте-

реси во областа на северниот Кавказ и степите на јужна Русија, сè до неговата смрт 

во 642 година. (Куврат=к уврат=у врат + пре = преврат..., Р.И.) 

Се чини дека веднаш после смртта на Куврат бил прекинат и оногурско-ви-

зантискиот сојуз. Кон средината на векот Големата Стара Бугарија се распаднала 

под ударите на новите освојувачи од Азија, Хазарите кои јуришале западно од дол-

ниот тек на Волга. Во хаосот што бил создаден притоа, една гранка од оногурските 

народи ненадејно избила како заканувачки облик на северниот хоризонт на Визан-

тија. Под водство на Кувратовиот син Аспарух, една прилично голема орда се дви-

жела на запад преку степата и веројатно набрзо после 670 година пристигнала до 

делтата на Дунав. Како и многу други претходници кои дошле до оваа крајна точка 

на историскиот евроазиски пат- пред нив последни што го сториле тоа биле Авари-

те- Оногурите сакале да го преминат Дунав, делумно за да побегнат од несигурната 

степа, а делумно, без сомнение, затоа што во меѓуфазата на преминот од сточарско 

номадство кон земјоделско производство, барале земја што ќе ја наследат и ќе ја 

обраборуваат. И така, од своите пасишта во јужна Бесарабија и од своето природно 

утврдување во кое веројатно живееле северно од делтата на Дунав, ордите на Аспа-

рух, во седумдесеттите години од седмиот век, започнале да се пробиваат кон југ, 

во Добруџа. Византија традиционално сметала дека потенцијалните сојузници се 
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добродојдени на северниот брег на Дунав, но се противела на секој нивни обид да 

ја преминат реката. И така, во 860 година еден голем ескадрон на византиски воени 

бродови, под лично заповедништво на царот Константин IV, отпловил на север, ми-

нал долж брегот на Црното Море и се истоварил северно од делтата на Дунав. Во 

исто време еден одред од коњицата ја преминал Тракија, и стигнал сè до реката. Но 

Бугарите- како што од тој момент па натаму во Византија ќе бидат нарекувани бал-

канските Оногури- искористувајќи ја предноста на теренот, ја одбегнале борбата и 

се повлекле зад мочуриштата и лагуните на делтата. Измачуван од ревматизам ца-

рот се повлекол во Месемврија, а неговите сили биле принудени да се повлечат за-

тоа што не си ја завршиле задачата: додека го минувале Дунав биле нападнати од 

Бугарите, претрпеле многу загуби и биле принудени да се вратат. По оваа победа, 

Бугарите пристигнале блиску до Варна и ја запоседнале Добруџа. Царството не би-

ло во можност да ги истера освојувачите: Бугарите дошле решени тука и да оста-

нат. Константин IV склучил мир со Аспарух во 681 година и се согласил да му пла-

ќа годишен данок. На тој начин Византија била принудена да го признае постоење-

то на една независна варварска држава на територијата на Царството. Византијците 

можеби не биле веднаш свесни за обемот на оваа неволја: областа што Бугарите ја 

освоиле јужно од Дунав била, во секој поглед, засекогаш загубена после словенско-

то освојување. Но склавините и тука и на други места од Балканскиот Полуостров 

биле лабави племенски заедници, без каква и да било одредена политичка органи-

зација, па затоа над нив и понатаму можел да се одржува привидот на византискиот 

суверенитет. Во потполно друга ситуација биле Бугарите кон своите политички 

институции и воената организација ги развиле одамна пред да дојдат на Балканот. 

Аспарух си изградил себе си една моќна држава на тлото на Византија. За прв пат 

во својата историја Царството било принудено формално да се откаже од суверени-

тетот над еден прилично голем дел од Балканскиот Полуостров. Мировниот дого-

вор од 681 година во суштина представувал, како што вели еден средновековен 

византиски хроничар, ‘срам за Ромеите’ “.(Аспарух=ас парух=парих:ас=Асен, Р.И.)  

Се кажа: „од сточарско номадство кон земјоделско производство“. 

Следи „сточарско номадство“ само со коњи и овци, а без говеда и свињи ка-

ко основа за земјоделството. Инаку земјата се обработувала со говеда, а не со коњи. 

Се наведе: „Но Бугарите- како што од тој момент па натаму во Византија ќе 

бидат нарекувани балканските Оногури“: 

Бугари=б у гари; Оногури=оно гури: гури=гари=жари, а гарот е темен-црн. 

Следи Булгарите биле црни, а самиот поим булгар=вулгар=волгар=волг ар: 

волг=Volk=фолк=полк-а.Значи,само од тој век Оногурите биле наречени црн народ. 

Р.Ланге,
29

 на стр. 104, го наведува што пиши Нестор: „Ако црните Булгари 

(туркотатарско народно племе меѓу Дон и Дњепар) дојдат...“. И само црни Булгари. 

„Државата на Аспарух се протегала од обете страни на долниот тек на Ду-

нав, од устието на Дњепар до Балканскиот масив. Таа ја покорувала јужна Бесара-

бија, дел од влашката рамница, целата Добруџа и Долна Мезија меѓу Црното Море 

и Тимок. Оваа последна област била политички и економски центар на државата 

која оттогаш ќе биде позната како Бугарија. Во источна Мезија, Аспарух ја изгра-

дил својата престолнина, Плиска, тврдина што ја наследила стратешката позиција 

на римскиот Маркијанпол, го чувала јужниот престап кон Добруџа и ја нагледувала 

                                                 
29

 Reinhold Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972. 
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северната област од патот кој преку еден премин преку Балкан го поврзувал Дунав 

со Анхијалус и со Цариград.(Малкубројните Бугари со држава-не тн.Словени, Р.И.) 

Во текот на последните осумдесет години Словените биле колонизирани во 

новата татковина на Бугарите на Балканот. Нема никакво сомневање во тоа дека 

ордите на Аспарух ги потчиниле мезиските Словени, меѓутоа тој, во подоцнежниот 

однос кон своите словенски поданици, покажал дека не е само освојувач, туку и 

државник. Најпрвин ги населил на периферијата на државата, како чувари на нејзи-

ните воени граници, па така племето Северци ги преместил од неговото првобитно 

живеалиште крај Верегавската Клисира во Балканскиот масив на источната грани-

ца на Бугарија за да ја брани таа граница од византиските напади кои тргнувале од 

градовите што Царството ги држело на брегот на Црното Море. А една друга група 

на Словени, познати како ‘седум племиња’, Аспарух ја населил долж јужната и за-

падната граница каде што неговата држава се допирала со аварската. Се чини дека 

некои мезиски Словени со текот на времето се согласиле на соработка со Бугарите 

чијашто сè поголема надмоќ на североисток на Балканот му пружала гаранција на 

населението дека аварските напади ќе престанат еднаш засекогаш и дека на сметка 

на Византија ќе освојат уште повеќе територии. Оваа симбиоза веројатно ги спаси-

ла Словените од овие области од губење на сопствениот етнички идентитет- ако не 

биле дел од бугарската држава сигурно е дека, со текот на времето, би било пот-

полно хеленизирани како и Словените во Грција. Всушност, со текот на следните 

два века прераснале во важен парнер и на крајот станале владеачки елемент во сре-

дновековната бугарска држава. Византиските писатели уште некое време прават 

разлика меѓу бугарското и словенското население во оваа област, но на крајот пре-

овладала асимилацијата на Бугарите од турско потекло од страна на многу поброј-
ното словенско население. Неоданешните археолошки откритија говорат дека ва-

квото спојување било главно спроведено до почетокот на деветтиот век а до десет-

тиот век, Бугарија веќе по сè била словенска држава“. (Сега Бугарите ги нема, Р.И.) 

Се кажа: „со текот на времето, би било потполно хеленизирани како и Сло-

вените во Грција“. 

Хеленски јазик коине никогаш не бил народен. Па Фалмерајер пиши, Хеле-

ните биле словенизирани со: варварски=пелазгиски=тн.словенски- јазик на Платон. 

Елада има свој јазик од 1868 година- тој бил реформиран македонски коине. 

„Набрзо после населувањето на Бугарите на Балканот, нивната држава до-

била важна улога во византиската политика. После бунтот во Цариград во 695 го-

дина од престолот бил симнат и протеран во Херсон, царот Јустинијан II. Страву-

вајќи од одмазда на непријателите од престолнината, побегнал од Крим во хазар-

скиот дел на градот Фанагорија, на устието на Кубан, а од таму стигнал до делтата 

на Дунав.Тука му се обратил за помош на каганот Тервел, наследникот на Аспарух. 

Бугарскиот владетел ја искористил оваа сјајна можност да се заплетка во внатре-

шните работи на Царството: во 705 година војска составена од Бугари и Словени, 

се нашла под ѕидините на Цариград. И повторно се покажало дека утврдувањата не 

можат да се пробијат. Но провлекувајќи се ноќе низ цевката на еден водовод, Јусти-

нијан влегол во градот и во метежот што одново настанал одново го освоил пре-

столот. Оваа услуга, во вистинско време, на бугарскиот каган добила заслужена на-

града иако не била лишена од личен интерес. На Тервел царот му ја доделил титу-

лата кесар. Тервел, како и Аспарух, бил паганин, а сепак му било допуштено да 
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ужива во почести што биле поголеми од оние што од Царството ги добил неговиот 

христијански претходник Куврат- титулата кесар била највисока во византиската 

хиеархија, после царската. Ниту еден варварски владетел не се кренал толку високо 

и Бугарите долго време ќе паметат дека народот на источен Рим му укажал посебна 

чест на нивниот каган, како соработник на царот. Но Византија гледала поинаку на 

таа свеченост од 705 година:титулата на Тервел која со себе не носела никаква моќ, 

можела да се толкува како знак дека тој ја признава врховната власт на царот. 

Договорот од 705 година, многу повеќе отколку претходниот од 681 година, 

í обезбедил на Бугарија место на балканска сила во подем. Византиските власти 

имале добри причини да стравуваат од присуството на ова моќно, туѓо тело на те-

риторијата за која и пред договорот со Аспарих и Тервел и понатаму сметала дека е 

дел од Царството. Во 785 година Бугарите за прв пат го почуствувале вкусот на ца-

риградското богатство: тоа било жестоко искуство и Тервел не покажал ниту еден 

знак на вазалски однос кон Византија. Година дена после смртта на Јустинијан II, 

во 712 година тој ја освоил Тракија, без никаков отпор доаѓа до бедемите на Цари-

град и ја пустоши околината. Во 716 година додека Арапите се подготвувале за 

опсада на Цариград, царот Теодиосиј III склучил договор со Бугарите. Посебна ва-

жност во тој договор имаат две клаузули. Границата меѓу Царството и Бугарија е 

одредена со линијата што минува низ северна Тракија, веројатно од заливот Бургас 

до едно место на Марица, на половина пат меѓу Филипол и Адријанопол: ова збо-

рува за ширењето на Бугарија низ Тракиската рамница, за впечатливото доближу-

вање на границата до византиските пристаништа Месемврија и Анхиал, за тоа дека 

таа, на едно место, го допира патот Белград-Цариград. 

Пристаништата и патиштата имале и трговска и стратешка важност, па затоа 

заслужува да се истакне дека една друга клаузула од договорот предвидела редовна 

трговска размена под државен надзор меѓу двете земји. Бугарите, веројатно во 716 

година, започнуваат со активно учество во извозот на тракиското жито во византи-

ските градови на Црното Море и увоз на производи од Цариград и од другите земји 

на Средоземјето, преку истите тие градови, во внатрешноста на Балканот. И така, 

младата бугарска држава, преку трговија, дипломатија и воена експанзија, со текот 

на времето се закотвила на Балканот и стапила во поблиски односи со градовите во 

Византиското Царство. (Со држава Аварите...Бугарите..., не само тн.Словени, Р.И.) 

Трите мировни договори што Византија ги склучила со Бугарите всушност 

биле очајнички потези што царските дипломати ги смислиле за да ги задржат осво-

јувачите во областа северно од Балканскиот масив. На територијалниот договор од 

716 година покажува дека оваа политика на зауздување не можела долго да се одр-

жи. Бугарските кагани и нивните бољари, татарското воено благородништво, биле 

во постојано непријателство со Царството и можело да се очекува дека ќе инсисти-

раат на политиката на понатамошното ширење во Тракија. Според мислењата на 

византиската влада, само искоренувањето на оваа паразитска држава и протерува-

њето на Бугарите на другата страна од Дунав можело да обезбеди потраен мир на 

северната граница. Меѓутоа, успешниот напад на Балканот, бил условен со преме-

стување на искусните воени единици од источниот фронт во Европа. До половина-

та на осмиот век, победите на Константин V во Сирија, Ерменија и во Месопота-

мија, привремено ја отстранила арапската опасност на исток, па царот можел да се 

сврти кон она што сметал дека е негова животна воена и политичка задача- уни-



 54 

штување на Бугарија. Во текот на следните дваесет години (756-775) Константин V 

í ги посветил на оваа цел своите дарби на воен и дипломатски план. И речиси 

успеал во тоа. Ја искористил политичката нестабилност што ја зафатила Бугарија 

во последниот квартал од осмиот век и ја разгорел скриената нетрпеливост меѓу 

бугарските благородници и Словените. Во деветте, главно успешни борби, во кои 

ја користел веќе традицоналната византиска стратегија на напади од копно преку 

Тракија и од Море, сè до устието на Дунав тој, на повеќе наврати, ја победил бугар-

ската војска. Меѓутоа, дури и неговата победа кај Анхиал во 763 година, најголема 

во текот на неговото владеење, не успеал да ја потчини Бугарија. После смртта на 

Константин во последната борба (775) Царството на север од Балканот имало по-

силна позиција отколку кога и да е, уште од времето на Маврикиј.Но Бугарија, иако 

исцрпена и осакатена, и понатаму се наоѓала на картата, а нејзините владеачки кла-

си и понатаму биле обединети со омраза кон Византија. 

Виталноста на бугарската држава и опасноста на нејзината обновена војска 

за Царството драматично ги покажал Крум, насилниот од сите нејзините рани вла-

детели, откако во почетокот на деветтиот век станал возвишен каган. Откако Карло 

Велики ја уништил арапската држава, Бугарија можела да ги анектира Трансилва-

нија и источниот дел од денешна Унгарија каде што живееле голем број Бугари, па 

така Крум значително ги проширил својата територија, стопанските богатства и во-

ениот потенцијал на земјата. Крум станал владетел на држава што се протегала од 

северна Тракија до Карпатите и од долниот тек на Сава до Дњестар, сè до Франа-

чкото царство на Тиса. Набрзо се покажало дека Крум бил исто толку камшик за 

Византиците колку што Константин V бил за Бугарите. Силната линија на царски 

утврдувања кои веројатно ги обновил Константин, се пружала во полукруг јужно 

од Балканскиот масив и го спречувала бугарското напредување кон средна Тракија 

и Македонија. Клучните места биле Сердика, Филипол, Андријапол и Девелт. Во 

текот на пет години после поголемиот напад на Крум на византиската територија 

(809) Бугарите ги зазеле сите овие градови па дури и Месемврија која, благодаре-

ние на својата позиција на малиот полуостров на северниот крај од Бугарскиот за-

лив, споена со копното само со тесна превлака, била речиси неосвоива. После дво-

неделна опсада во 812 година, Крум ја зазел на јуриш. Освен купиштата злато и 

сребро, Бугарите во тој град го заплениле и грчкиот оган, прочуеното тајно оружје 

на Византија. За воената умешност на Бугарите уште подобро ни зборува податокот 

дека Крум, откако ги освоил царските градови, сега имал поткрепа и во техничкиот 

пронајдок на прочуениот инжењер Евматиј кој пребегнал од византиската служба 

после падот на Сердика во 809 година. Наспроти повремените византиски успеси, 

како што било заземањето и пљачкосувањето на бугарскатс престолнина Плиска од 

страна на царот Никифор I, овие постојани војувања представувале голема неволја 

за Царството. Во јули 811 година Крум ја извојувал својата најславна победа. Во 

една балканска клисура Бугарите í поставиле заседа на византиската војска и ја 

заклале речиси до последниот војниик. Настрадал и Никифор и од неговиот череп 

Крум си направил пехар, украсен со сребро и ги терал бољарите да пијат од него. 

Загинувањето на царот било голем удар за превласта на Царството- од загинува-

њето на Валенс кај Адријанопол (378) ниту еден цар не паднал во битка протов ва-

рварите. Подеднакво драматична била појавата на Крумовата војска во јули 813 го-

дина пред капиите на Цариград. Копнените бедеми биле премногу цврсти за него, а 
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Бугарите немале бродови па затоа канот понудил мир. Во средбата со царот Лав V 

брегот на Златниот Рог Крум одвај го избегнал византискиот заговор. Од одмазда ја 

опустошил околината на градот и го нападнал Андријанопол. Меѓутоа, следната 

пролет, додека го подготвувал големиот напад на византиската престолнина, Крум 

ненадејно умрел (април 814). (Никаде ги нема само најброните тн.Словени, Р.И.) 

Смртта на Крум го ослободила Цариград од непосредна опасност каква веќе 

доживеал за време на аварско-словенската опсада во 626 година. Меѓутоа, рамно-

тежата на силите на Балканот била радикално изменета. Бугарија, земјата што пред 

педесет години била на работ на пропаста, сега представувала една од големите во-

ени сили во Европа. Околу 816 година канот Омуртаг склопил мировен договор со 

Византија. Границата меѓу двете држави требало да минува долж таканаречената 

‘Голема ограда’ и да ја пресекува северна Тракија од Девелт кај Бугарскиот Залив 

до Макроливад крај Марица, а оттаму да оди на север до Баканскиот масив. Така 

обележена границата се поклопувала со границата од 716 година. Овој мир меѓу 

Византија и Бугарија нема да биде посериозен сè до крајот на векот. Но иако голе-

мите тврдини што ги зазел Крум му биле вратени на Царството, границата на север 

од Балканот всушност не била толку стабила колку што се чинело: навистина, 

Андријанпол и Месемврија после 815 година биле добро утврдени, но Сердика и 

Филипол чиишто утврдувања биле срушени од страна на Крум, биле без одбрана и 

постојано искушение за проширување на Бугарите кон југ. (А без тн.Словени, Р.И.) 

Ситуацијата не била ништо подобро за Византија од почетокот на деветтиот 

век, ниту во другите делови на Балканот: на северопзапад нејзината власт била 

ограничена на главните градови на Јадранското Море, во внатрешноста пак Србија 

ја отвфрлила неодредената зависност што им ја наметнал Ираклиј; Хрватите во Да-

лмација и северно од Сава поданици на франачката држава, средните и јужните об-

ласти од Балканскиот Полуостров биле засипани со независна склавинии кои биле 

под минимален или никаков надзор на византиските власти на оние неколку крај-
брежни градови што Словените сè уште не ги зазеле. Но етничката и политичката 

карта на Балканот, толку променлива и збркана во времето на аварските освојувања 

и нивното населување, постепено станувала стабилна. Византија во деветтиот век 

решително настојувала и главно и успевала да си ги врати власта и влијанието на 

Југоисточна Европа, додека Балканскиот Полуостров во тој период излегува од 

мрачната епоха и ги добива контурите и одликите што во најголем дел ќе ги задржи 

низ сета своја средновековна историја“. (Без тн.словенска држава, Р.И.)(Стр. 71) 

Никогаш немало етнички народи:етнос=едност-белата раса била еден народ. 

Следи Балканците и Малоазијците како Белци биле еден ист народ- Пелазги. 

Стр. 83: „Меѓутоа, и покрај овие пречки Византија успеала во деветтиот век 

...Предмет на интересирање на Византија биле и Бугарите... 

‘Триесетгодишниот мир’ што Омуртаг го склучил со Византија околу 816 

година неминовно довел до поблизок однос меѓу Византија и бугарската држава 

која веќе сто и педесет години било цврсто укотвена на Балканот. Меѓутоа, во тек-

от на последните педесеттина години ваквиот однос и натаму ќе биде полн со на-

пнатост и несигурност.Од една страна бугарските канови, по пример на Тервел, би-

ле потполно свесни за огромната надмоќ на Византија и за сите погодности кои би 

произлегле од усвојувањето на најсјаните одлики на нејзината цивилизација и во 

односите со сопствените поданици и кон другите земји. Од друга страна, сè уште 
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било живо сеќавањето на војните меѓу Константин V и Крум; кановите не смееле 

да допуштат да се заборави дека Бугарите, во очите на Византија, се само натра-

пници на Балканот и дека нивната држава треба да се избрише од лицето на земјата 

или барем да му се потчини на царот. Влијателниот дел од бугарскиот народ, пред 

сè потомците на бољарите кои на чело на Аспарух го преминале Дунав, и понатаму 

сметал дека Византија е традиционален непријател. И на крајот, Бугарите и поната-

му биле пагани: верата што ја донеле со себе од степите на јужна Русија и во која 

биле споени верувањата во врховен господар, величењето на војната и култот на 

предците, во очите на нивните водачи и понатаму претставувало средство за запа-

зување на културниот идентитет и независноста во време кога можело да се очеку-

ва дека ширењето на христијанството ќе доведе до политичка надмоќ на Византија. 

Овој двоен однос кон Византија било дел од политиката на Омуртаг(околу 814-831) 

и неговите наследници. (Само без тн.Словени- тие станувале само Христијани,Р.И.) 

Нема сомнение дека во овој период се засилило влијанието на Византија во 

Бугарија. Делумен доказ за тоа лежи во градбите и во неколку палати што кановите 

ги изградиле за спомен на воените успеси. Тие подвизи се опишани во издлабените 

натписи на столбовите и на нагробните споменици, главно од периодот на владее-

њето на Омуртаг. Неколку од нив носат траги од обидите на стариот бугарски јазик 

да се напише со грчко писмо, но повеќето текстови се на говорниот грчки народен 

јазик од тоа време. Точно е дека Бугарите немале свое писмо и веројатно некое ма-

ло познавање на грчкиот јазик ги преживеало варварските налети во овој северо-

источен дел на Балканот. Во секој случај, употребата на грчкиот јазик како офици-

јален јазик за пишување во бугарската држава во текот на првата половина од десе-

ттиот век е впечатлив доказ за постојаната привлечност на византиската цивилиза-

ција на овие простори. Освен тоа, содржината на овие натписи навестува дека во 

дворот во Плиска биле имитирани традиционални византиски државнички изрази: 

на пример употребата на изразот ‘владетел по божја волја’ во официјалната титула 

на канот. Нема сомнение околу тоа дека призвукот на христијанството во ова не 

бил сериозно сфаќан затоа што нема ниту трага од некоја христијанска вера во овие 

едноставни, но потресни зборови што Омуртаг наложил да се врежат на столбот 

кога заповедал да му се изгради гробница: ‘Човек умира дури и кога живее благо-

родно и се раѓа друг. Најмладиот, кога ќе го види ова, нека се сети кој наложил да 

се направи. Името на владетелот е Омуртаг, величенствениот кан. Господ нека му 

подари да живее сто години’ “. (Коине бил само едно: христијански јазик, Р.И.) 

На 7 сепрември 2013 е објавен напис со професорот Иван Микулчиќ: „До-

сега не се регистрирани археолошки, материјални траги од присуство на Словените 

во Македонија во 7, 8 и во поголемиот дел од 9 век. Значи, ништо не граделе, одно-

сно нема никаква материјална култура. Оттука, на подрачјето на Република Маке-

донија нема писмени докази за престојот на Словените во тоа време, а нема ниту 

археолошки наоди и покрај интезивните истражувања на теренот при што се еви-

дентирани 3.600 археолошки локалитети од разни епохи. Ранословенски наоди не-

ма. Според тоа, гледано од арехеолошки аспект, вистинските почетоци на словен-

ското средновековие се од крајот на деветтиот и почетокот на десеттиот век, кога 

приливот на нови словенски групации е многу поголем отколку во поранешниот 

период. Близу стотина некрополи на нашето подрачје, во кои се ископани наоди од 
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10 до 12 век, укажуваат на можните почетоци на словенското присуство на Балкан-

от дури од крајот на деветтот век !“. (Овие биле само македонска писменост, Р.И.) 

Бидејќи „Досега не се регистрирани археолошки, материјални траги од при-

суство на Словените во Македонија во 7, 8 и во поголемиот дел од 9 век“, такви ка-

ко посебни народи немало.Само за потсетување, Русите до 860 година не биле Сло-

вени. Па тие не пишеле со слова, туку со рецки- тие биле Рецкари („роцки народ“). 

Русите кога се христијнизирале, нивните традиции станале источноримски. 

 

ИСТОЧНО РИМСКО ЦАРСТВО (ТН.ВИЗАНТИЈА) 

 

Источното Римско Царство било возобновување на античка Македонија. 

Филип Шерард-во воведот на Франц Делгер, проф. во Минхен,се започнува:  

„Во прастари времиња на митските векови стигнал кралот Визас од Мегаре, 

со своите чети, до устието на Босфор и основал таму градче Византион- Визант- 

град Визас. Никој тогаш не можел да слути дека еднаш од таа населба ќе никне гр-

ад, па дури и држава, на која ќе им биде судено да доживее илјада годишна исто-

рија и да му поклони име на една значајна историска епоха“. 

Следи имало град- Визант, но никогаш држава Византија, затоашто Источно 

Римско Царство никогаш не било град- држава како што бил Рим со своја држава. 

Филип Шерард, на стр. 11, започнува: „Западното гледање на историјата до-

лго време е ставано на подредено место едно од најфасцинантните и највлијателни-

те раздобја на историјата на човештвото. Чудновата е дека Византија, голема др-

жава и сјајна култура која траела повеќе од илјада години, историчарите на Запад 

готово да не ја запазиле“. 

На Западот Источното Римско Царство не ги занимавало- до фалсификати. 

Димитри Оболенски, на стр. 60, вели: „Словенските освојувања на Балканот 

...Меѓутоа, и понатаму е точно да се каже дека словенското освојување на Балканот 

и затворањето и делумното уништување на виталниот канал на комуникација меѓу 

Грците и Латините придонеле за нивното меѓусебно отуѓување во текот на седмиот 

и осмиот век, тој решавачки период кога политичките и верските фактори сè по-

веќе ги раздвојувале Византиската и Римската црква“. 

Овде постои истоветување на град држави Рим со Визант за Цариград, што 

било дело на Рим. Следи Рим постепено да ги наметне поимите Грци и Византијци, 

иако самите Источно Римјани (Ромејци) тоа не го прифаќале. Но тоа се случило... 

Г. Острогорски, на стр. 40, пиши: „Првобитно, византиската историја е само 

продолжение на римската историја, а Византиското царство само продолжение на 

Римската империја. Називот ‘Византија’ потекнува од подоцнежните времиња, са-

мите Византијци’ не го познавале. Тие себе си се нарекувале Римјани- Ромеи...“. 

Вотсон, на стр. 121, пиши: „Во Отоманското Царство осумнаесеттото столе-

тие- отоманската власт, странците од Европа, па и самите христијани воглавно ги 

поистоветувале православните христијани со Грци. Готово сите христијани кои 

имале висока положба во црквата или поседувале имоти или богатство стечено со 

трговија или запремале световни важни положби кај султанот, биле Грци и се сма-

трале Грци. Не се нарекувале со класичното име Хелени, туку со византиското име 

за Римијаните Romaioi, или во турски облик Rum“. 

Римјаните биле Христијани,а тн.Словени Повеќебожци-само верски народи. 



 58 

Г. Острогорски, на стр. 63, вели: „Нема многу прашања кои во историската 

наука се толку многу живо дискутирани и толку различно решавани како што е 

прашањето на Константиновиот однос спрема христијанската вера...Константин 

бил убеден христијанин, многу нешто друго дека тој пак се придржувал до старите 

пагански традиции, а многу нешто говорел како за едното така и за другото. Сека-

ко дека поитичките цели за Константин биле пресудни...Факт е дека Константин, 

најдоцна 312 година, се ставил под крилото и на христијанскиот бог, но тоа не зна-

чи дека тој сосема му се предал на христијанството, дека прекинал со сите пагански 

традиции и дека станал христијанин во онаа смисла во која подоцна тоа биле не-

говите наследници на византискиот престол. Познато е дека тој ги подржувал и 

пагански верски обичаи и дека дури и самиот се придржувал до некои од нив, дека 

посебно му бил оддаден на култот на Сонцето. Верската исклучителност, својстве-

на на христијанството, í била сосема туѓа на епохата на религискиот синкретизам. 

Таа му била туѓа и на ‘првиот христијански цар’. Минало доста време додека духот 

на верската ексклузивност не победил и додека сфаќањето за христијанството како 

единствена спасоносна религија, религија која во себе содржела апсолутна вистина 

и го отфрлила секое друго верување како заблуда, не се пробил и во римскиот свет. 

Додуше, тоа било неминлива последица на верско-политичкиот правец по кој појде 

Константин по што христијанството во Византиското царство доби на крајот статус 

на единствено призната вера. Но до тоа дошло значително подоцна (види подолу). 

Не само Константин туку и неговите наследници- сè до 379 година- ја задржале ти-

тулата Pontifex Maximus“. 

Фуснота: „A. Alföldi, A Festival of Isis in Rome under the Christian Emperors of 

the IV th Century, Dissertationes Pannonicae, Ser. II. Fasc. (1937), дава убав прилог за 

овој проблем објавувајќи група пари со слики на Изида и Серапис од времето на 

сите цареви од Константин до Грацијан. Дури со овој владетел, последниот римски 

цар кој го носел името Pontifex Maximus (според убедливото излагање на Алфелди, 

н. д. стр. 36 тој од него се одрекол во почетокот на 379 година) оваа занимлива се-

рија се прекинува“. 

Константин прво бил Повеќебожец, а 6 век Повеќебожци биле Склавините. 

Стр. 68: „По верските превирања во времето на Константин доаѓа периодот 

на паганската реакција за време на владењето на Јулиан (361-363). Со тоа проблем-

от на соживување на старата култура со новата вера влегол во остра криза. Во-

лшебната светлина на античкиот свет, кој веќе почнал да пропаѓа и страсната љу-

бов спрема неговата голема култура, наука и уметност направиле од последниот 

претставник на Константиновиот дом огнен противник на новата вера. Христијан-

ството било компромитирано со постојаните расправии на закараните црковни стр-

анки. Припадниците на паганската религија била уште доста јаки, посебно во запа-

дниот дел на Империјата, а посебно во Рим. До паганството се држел и голем дел 

од силно варваризираната војска.Меѓутоа,Јулијановото непријателство спрема хри-

стијанството не успеало да покрене некое пошироко движење. Борбата против но-

вата вера Јулијан ја водел како претставник и толкувач на идеологијата на тесен 

слој неоплатонисти и ретори на кои и тој самиот им припаѓал. Во источниот дел од 

Царството, Јулијановата политика никаде не наишла на вистински одек. Внатреш-

ната слабост на неговиот потфат премногу јасно се покажала во тоа што тој при ор-

ганизирањето на новиот пагански клер во сè ја копирал организацијата на христи-



 59 

јанската црква. Занесот со кој тој ги обновувал заборавените пагански култови и 

лично им жртвувал на боговите култни животни предизвикувал, не само кај хри-

стијаните, подбивно чудење. Како и секоја реакција што се воодушевувала за ста-

рото затоа што е старо и станува против новото затоа што е ново, неговиот потфат 

бил осуден на пропаст. Кога во еден смел поход против Персија царот Јулијан за-

гинал, погоден од непријателско копје, со него е закопано и неговото дело“. 

Повеќебожците жилаво се бореле.Нивни наследници биле Склавините-6 век. 

Стр. 93: „Всушност, Јустинијан í давал правец на политиката на Царството 

...Прекинувањето со Анастасиевата монофизитска политика било Јустинијаново де-

ло. Неговото дело претставувало и помирување со Рим, што бил неопходен услов 

за остварување на крупните политички цели на Запад...не тој туку Трибонијан ја из-

вршил кодификацијата на римското право, а Јован Кападокиски ги спровел најва-

жните управни реформи, но тој ги инспирирал сите тие дела. Воспоставувањето на 

универзално римско царство било вечен стремеж на Византијците. Јустинијановата 

реставрација на овој стремеж му дала највеличествен израз. Оттаму таа останала во 

свест на Византијците како најславен спомен, иако Јустинијановата обновена импе-

рија немала долг век и иако нејзиното пропаѓање за Византиската држава имало 

мошне кобни последици“. 

Стр. 102: „Јустинијан бил последниот римски император на византискиот 

престол. Воедно тој бил христијански владетел, убеден во боженственото потекло 

на својата власт. Неговите универзалистички стремежи имале не само римски туку 

и христијански корени. Поимот Римска империја за него бил истоветен со поимот 

христијанска вселена, победата на христијанската вера му била исто толку света 

мисија како и воспоставувањето римска доминација. Од времето на Теодосиј I ние-

ден владетел не се грижи толку за христијанизацијата на Царството и за спречува-

ње на небожништвото. Припадниците на старата вера во тоа време претставувале 

бројно незначителна група, но паганството сè уште имало големо влијание на на-

уката и во културата. Јустинијан им го одзел правото на предавање на паганските 

научници и во 529 г. ја затворил Академијата во Атина, центарот на паганскиот 

неоплатонизам. Протераните научници отишле на дворот на персискиот крал, одне-

сувајќи во Персија плодови на грчката култура. Во Византија старата вера била мр-

тва и со тоа завршило едно големо поглавје на светската историја“. 

Стои: „христијанизацијата на Царството“. Ова говори, да се христијанизира-

ат Повеќебожците. Такви биле Склавините, против кои тој цел свој живот се борел. 

Се кажа: „Јустинијан им го одзел правото на предавање на паганските на-

учници и во 529 г. ја затворил Академијата во Атина, центарот на паганскиот нео-

платонизам“. 

Паганите биле Хелени, а од 6 век со Јустинијан Паганите станале Склавини. 

Како што Повеќебожците во Атина... биле Хелени, исто така и Русите Повеќебож-

ци биле Хелени. Следи Атињаните=Повеќебожци,а од 6 век Склавини=тн.Словени. 

Со Јустинијан, вистинскиот христијанин, почнал темниот период- без наука. 

Бидејќи „Протераните научници отишле на дворот на персискиот крал“, та-

му непречено се развивала математиката...хирургијата... и мноштво други науки. 

Стр. 186: „За првиот период на овој дел основно значење имаат веќе споме-

натите хроники на патријархот Никифор (до 769) и Теофан (до 813). Се разбира 

дека борбите околу иконите кај двајцата хроничари се прикажани од иконофилско 
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гледиште. Иста иконофилска тенденција покажува и византиската хронографија за 

вториот период на икноборството. Хрониката на Георгиј Монах, типична монашка 

хронологија, настаната за времето на Михаило III (842-67), почнува од создавањето 

на светот, а се завршува со 842 година...“. 

Бидејќи за иконите биле Повеќебожците=Склавините, а против нив Евреј-
ството со Исламот, следи во Православието била задржана повеќебожноста. Ама и 

во тоа време веќе изчезнуваат Склавините како области на чии места биле темите. 

Па Склавините биле само Повеќебожци-Ромејците како Христијани Темани. 

Стр. 202: „Со избувнувањето на иконоборското движење...Но дури со конта-

ктот со арабјанскиот свет, латентното нерасположение кон култот кон иконите се 

претворило во отворено иконоборство. Противниците на Лав III го објаснувале не-

говото непријателство кон иконите час со еврејско, час со арабјанско влијание. Фа-

ктот што Лав III ги гонел Евреите и дека ги принудувал на покрстување не ја ис-

клучува подложноста на влијанието од Мојсијевата вера која пропишувала строга 

забрана на верски слики, како што ни борбата против Арабјаните не покажува дека 

Лав бил неподложен на влијаниа од арабјанската култура...“.  

Во православниот центар Цариград Муслиманите=Турците, исламизираните 

тн.Византијци, до денес на погреб носат слики на покојните- видено од филмови ... 

Авторите пишат дека на Балканот имало преселби. Следи за секој преселен 

народ мора-ло да има материјален доказ/наод.Никаков нема-ло само за тн.Словени. 

Бидејќи се говори дека Авари и тн.Словени навлегувале на југ, еве прилог: 

Димитри Оболенски, на стр. 140, кажува: „Најмалку знаеме за првата фаза. 

Но јасно е дека доаѓањето на Аварите на полуостровот во 567-568 година довело до 

поблиски контакти меѓу Византија и Средна Европа. Обидувајќи да се спречат упа-

дите на Балканот од страна на Аварите кои станале посебно опасни после падот на 

Сирмиум во 592 година и со намера да ги припитомат и цивилизираат, да ги осло-

бодат трговските патишта од средноевопската рамница, Византијците постојано ис-

праќале емисари во Панонија. Со емисарите понекогаш оделе и архитекти и уме-

тници, а веројатно и христијански мисионери. Археолошките наоди во сегашна Ун-

гарија потврдуваат дека меѓу Царството и Аварите во седмиот век постоеле и се од-

вивала прилично развиена трговија, дека византиските пари веќе во шестиот век 

биле употребувани на нивната територија и дека византиските уметници кои рабо-

теле тука настојувале својата техника да му ја прилагодат на вкусот на нивните 

аварски нарачатели...Авари...продирање на аварословенските одри...“. 

Се говори за Панонија, а на стр. 44, стои: „Распаѓањето на Хунската држава 

после смртта на Атила во 453 година...Пред крајот на петтиот век во степите на ју-

жна Русија се појавила група племиња што делумно биле составени од Хуните кои 

се преместиле на исток после раслојувањето на царството на Атила, а коишто Ви-

зантијците ги нарекувале Бугари. На средниот Дунав, два германски народа, Гепи-

дите и Лангобардите, едните од источната, а другите од западната страна на Тиса, 

започнале да се борат за Панонската Низина којашто некогаш била центар на Хун-

ската држава. Уште позначајно е тоа што северниот брег на Дунав, од Белград до 

сливот, бил населен од Словените уште во 500 година“. 

Бидејќи за сите наведени народи има-ло материјални докази/наоди, а само за 

тн.Словени, такви народи немало. Па јазикот бил варварски=пелазгиски=тн.словен-

ски, кој бил тн.Хомеров и тн.Платонов- или склавински, јазик на Кирил Солунски. 
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Солунскиот говор бил разбирлив во Моравија- нејзин сосед биле Франките. 

Димитри Оболенски, на стр. 143, вели: „Писмото на Константин, заради сво-

јата природа, предизвикува многу расправии. Најстарите словенски ракописи кои 

ни се дастапни се напишани со две различни писма- глаголица и кирилица. Кое од 

нив го измислил Константин ? На тој сложен и технички филолошки проблем ние 

на ова место тешко би можеле да одговориме на соодветен начин, но секако би тре-

бало да кажеме дека Константин, според едногласното мислење на денешните на-

учници, ја измислил глаголицата, додека таканареченото кирилично писмо, коешто 

го носи неговото подоцнежно монашко име Кирил, било создадено од обидите на 

учениците на Методиј, веројатно во Бугарија, грчкото унцијално писмо од деветти-

от век да го прилагодат на фонетските особини на словенскиот јазик. Глаголицата е 

посложено писмо. Многумина филолози сега веруваат дека како извор послужила 

грчката минускула, додека за некои букви се смета дека се создадени со адаптација 

на семитското а можеби и на коптското писмо. Погледнато во целина глаголицата е 

исклучително оригинално дело. Од друга страна, кирилицата, со исклучок на околу 

шест букви, е само адаптација на грчкото писмо. Но благодарение на својата едно-

ставност и голема сличност со грчкото писмо на кое, според употребата и угледот 

му немало равно во Источна Европа,таа добила многу поголема историска важност. 

До ден денешен црковните книги на православните Словени- Бугари, Срби и Руси- 

се пишувани со незначително поедноставен облик на кирлицата, а на неа се потпи-

ра и современо писмо на овие три народи. Во средниот век тоа писмо го прифатиле 

и Романците, па и нивните литургиски книги биле пишувани и печатени на кири-

лицата сè до пред крајот на седумнаесеттиот век. Како и да е, создавањето на гла-

голицата, без оглед на нејзината сложеност, без сомнение претставува дело на пр-

вокласен лингвист, па затоа Константин со право стои рамо до рамо со најголемите 

европски филолози“. (Гркот Константин направил сè за Дивјаци-тн.Словени, Р.И.) 

Олга Луковиќ- Пјановиќ,
30

 во насловот B) Syprien Robert…, наведува: 

„Но ќе ми рече некој, пиши Роберт: ‘...Кој, прашува тој, обраќал внимание, 

нпр., на натписот на чуениот лав во Венеција, видлив за секој, додека славистите на 

него не предупредиле ? А нашиот словенски манускрипт во Ремс, пишан со гла-

голица, не ли низ векови го сметавме за коптски ракопис ? ...’ “.  

Како што за време на Птоломејците во Александрија се реформирал старо-

египетски со отстранување на семитските-Семитите биле Црнци- зборови и се дош-

ло до коптски јазик,
31истото го направил Кирил Солунски од Птоломејовиот коине.  

Следи без семитски зборови коптскиот јазик бил пелазгиски=тн.словенски.  

Стр. 148: „Франечките свештеници правеле сè што можат да го поткопаат 

неговиот авторитет- покрај презирот кон неговата архиепскопска моќ и тврдогла-

виот отпор кон словенската литургија,сега се нашло и теолошкото обвинување кое-

што гласно го изразувале и во Моравска и во Рим. Франачката црква дотогаш веќе 

потполно ја прифатила доктрината filoque според кој Светиот дух не произлегува 

само од Отецот (како што стои во Никејската догма), туку и од Отецот и од Синот. 

Римската црква ја применувала неслужбено оваа доктрина иако формално не ја пр-

                                                 
30

 Олга Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарии, Београд Досије, 1990. Преземено од Интернет. 
31

 Вотсон, на стр. 305- фуснота, пиши: „Христијанската црква во Александрија...Коптски, јазик из-

веден од јазикот на древниот Египет, и понатаму се употребува во верските обреди, иако како гово-

рен јазик посè излегол од употреба веќе во осумнаесетто столетие“. 
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ифатила сè до дванаесеттиот век. Византиската црква била изразито против filique, 

делумно затоа што васеленскиот собор експлицитно забранувал секакво менување 

на вистинската вера,а делумно и затоа што верувала дека тоа е теолошки погрешно. 

И покрај позицијата на папски емисар, Методиј ги застапувал византиските ставови 

и сметал дека оваа доктрина, прифатена од страна на франачките свештеници кои 

му биле потчинети, била еретичка. Прашањето на filoque ќе стане основно теолош-

ко прашање во средновековните несогласувања меѓу Византиската и Римската цр-

ква. Ако се потсетиме, тоа било поставено уште во 867 година кога патријархот 

Фотиј ги обвинил Латините за ширењето на ова доктрина во Бугарија. Сега, меѓу 

879 и 885 година, таа одново избила во Моравска и му ги загорчила на Методиј по-

следните години од животот“. 

Никогаш немало етнички туку само верски и црковни народи- црковен пра-

вославен и католички народ. Токму и затоа Франките биле само католички народ 

со латински јазик- нивните претходници биле Повеќебожци само со тн.словенски. 

Стр. 147: „Зимата 867-868 година, Константин и Методиј пристигнало во 

Рим каде што ги дочекал новиот папа Адријан II. Тешко можело да изберат попово-

лен момент за одбрана на својата цел пред Светата столица. Папството неодамна ја 

добило духовната покорност на бугарскиот владател Борис чијашто земја се грани-

чела со Моравска...Ростислав во Моравска и Коцељ во Панонија...“.  

Димитри Оболенски, на стр. 74, пиши: „Културниот препород на Византија 

не бил ограничен само на полето на религијата. Обновата на световното образова-

ние, посебно на класичните студии, започнало за време на царот Теофил (829-42). 

Две посебни обележја во тој период биле постепената замена на унцијалите со ми-

нускули- според своето културно значење оваа реформа може да се споредува со 

пронаоѓањето на печатницата- и поголемиот број scriptoria во кои се учело препи-

шувањето на ракописите. Теофил го обновил цариградскиот универзитет и како 

главен наставник го назначил прочуениот научник- математичар Лав. За почетоци-

те на овој универзитет не се знае многу- бил основан за време на владеењето на 

Константин Велики, во 425 година го проширил и преуредил Теодосиј II и опста-

нал сè до падот на Византија во 1453 година. И понатаму е отворено прашањето 

дали работел без прекин меѓу четвртиот и деветтиот век. Во текот на осмиот век 

високото образование во Византија без сомнение било во опаѓање со исклучок на 

студиите по теологија кои биле спроведувани во школата на патријаршијата. Обно-

вата на класичните студии и угледот на световните студии, забележливи и во вре-

мето на Теофил, биле засилени после пропаѓањето на иконоборството. Во деценија-

та што уследила во Цариград се собрале значаен број научници. Меѓу нив биле: 

Лав математичарот, човек со енциклопедиско познавање чиишто интереси биле на-

сочени и кон природните науки и кон механиката. Фотиј, најголемиот теолог и фи-

лозоф на тоа време, кој имал водечка улога во ова интелектуално движење и Кон-

стантин (Кирил) идниот словенски апостол. Сите тие биле во блиски меѓусебни вр-

ски- Фотиј и Константин веројатно биле ученици на Лав математичарот. Иако во 

последно време е доведено во прашање традиционалното мислење дека Фотиј, пред 

да биде поставен на местото управник на царскиот архив, бил формално поврзан со 

универзитетот, нема разлози да се сомневаме во тоа дека барем Константин бил 

професор по филозофија. Без оглед дали Фотиј некогаш бил професор или не, меѓу-

себните односи и кариери на овие тројца научници ја објаснуваат водечката улога 
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на цариградскиот универзитет (повторното воспоставување во 863 година) не само 

во обновата на образованието, туку и во мисионерството и ширењето на византи-

ската култура во деветтиот век. Во 858 година Фотиј бил поставен на местото цари-

градски патријарх и во шеесеттите години организирал мисии во Моравска, Буга-

рија и Русија. Бидејќи одел како пратеник и во Арабија (веројатно во 855-856) а ја 

предводел и мисијата меѓу Хазарите (860-861), Константин, со својот брат Методиј, 
ја предводел и мисијата во Моравска (862-863) со која влијанието на византиската 

култура било пренесено и во земјите на обете страни на средниот тек на Дунав. Ве-

ројатно тие кои ги планирале и ги спроведувале византиските мисии меѓу народите 

во средна и Источна Европа во третиот квартал од деветтиот век, биле обучени на 

цариградскиот универзитет- во 863 година математичарот Лав станал негов ректор. 

Новите генерации на мисионери и дипломати веројатно токму тука го стекнувале 

неопходното искуство во областа на теологијата, надворешната политика и етно-

графијата а била негувана и подготвеноста христијанската вера да не ја проповеду-

ваат само врз основа на Евангелието, туку и низ високоумни теолошки и филозоф-

ски расправи со пообразованиот дел од оние кои требало да ги покрстат како и све-

ста за тоа дека не ја претставуваат само христијанската црква, туку и угледот на ви-

зантиската цивилизација, моќта и величественоста на царот на Источното Римско 

Царство- нешто што било многу присутно во нивното однсување во овој период. 

Овие две особини биле присутни и во мисионерските дела на Константин: за време 

на расправите со Арапите и со Хазарите тој прво ги убедил дека сите вештини по-

текнуваат од Византија, а на второто им го дал следното ветување: ‘Нашето цар-

ство е Христово и како што рекол пророкот, ‘богот на небесата ќе создаде кралство 

кое никогаш нема да биде уништено и тоа кралство нема да биде оставено на други 

туку ќе се раскрши на делови и ќе ги опфати сите тие кралства и ќе биде вечно’ “. 

Стр. 78: „Следната тема- ‘Македонија’, била основана меѓу 789 и 802 годи-

на. Нејзиното име, од географска гледна точка неточно, зборува само за намерата 

на византиската власт оваа област да ја користи како отскочна штица за обновува-

ње на вистинската Македонија која тогаш сè уште била во рацете на Словените. 

Темата ги опфаќала централниот и западниот дел на Тракиската рамница, главен 

град бил Андријанопол, а втор по важност- Филипол“. 

Се говори за Склавини=Повеќебожци и Солун...како римски=христијански. 

Стр. 81: „Јавниот вид е подобро прикажан во документите...А други, како 

Патрас и Навпакт-Никопол, биле некогашни епископии кои после 800 година биле 

унапредени во митрополии за да го раководат и да го организираат покрстувањето 

на Словените. Пред крајот на деветтиот век овие митрополии добиле покрепа во го-

лемиот број тукушто основани изборни епископии од кои некои, пред сè во Маке-

донија и Тесалија, биле формирани токму за да им служат на словенските заедни-

ци. Иако често пати ни недостигаат точни податоци, можеме да претпоставиме де-

ка многу словенски епископии биле воспоставени за време на Василиј I кој, во со-

работка со патријархот Фотиј, планирал и раководел со преобратувањето на Слове-

ните, па затоа е заслужен и за повторното покрстување на голем дел од населени-

ето на Балканскиот Полуостров“. 

Па и Василиј I Македонски учествувал да се христијанизираат Склавините. 

Стр. 82: „За успехот на православното христијанство во културната асими-

лација на Словените на балканските провинции е заслужна и постојаната употреба 
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на грчкиот јазик во литургијата. Додека меѓу Словените кои се наоѓале надвор од 

границите на Царството Византија, со јазична толеранција и тактична дипломатија 

го подржувала ширењето на христијанството на словенски јазик, нејзината полити-

ка кон словенските колонисти дома се состоела во хеленизација токму преку хри-

стијанството. Во словенските земји кои до тој момент станале составен дел од виза-

нтиската држава во внатрешноста, грчкиот јазик не бил само црковен туку и служ-

бен јазик на управата, војската и повисоките слоеви на општеството. Познавањето 

на византискиот грчки јазик станало неизбежен клуч за општесвениот статус и на-

предување во службата. Што и да мислиме за етничкото потекло на сегашните жи-

тели на Грција и каков и да е нашиот став за страсната и сè уште незавршена ра-

справа која отпочна со тврдењето на германскиот научник Фалмерајер (во триесет-

тите години на деветнаесеттиот век) дека денешните Грци имаат главно словенско 

и албанско потекло, во секој случај нема сомнение околу тоа дека словенските пле-

миња кои во почетокот на средниот век ја населиле речиси целата територија на 

Грција освен островите и Пелопонез во деветтиот век започнале да ја губат својата 

политичка независност и етничкиот идентитет, а нивната асимилација била услове-

на со вклучување во структурата на византиските теми, прифаќање на грчкото пра-

вославие и со фактот дека биле воодушевени од надмоќта на византиските сили и 

хеленската култура. Наспроти постојаниот отпор на изолираните групи на Словени 

-особено во брдовитите предели на Пелопонез- ова асимилаторско движење ниту 

еднаш не заслабнало после половината на деветтиот век. Првин потчинети, потоа 

преобратени и на крајот цивилизирани од страна на Византија, Словените од цен-

тралниот и јужниот Балкан станале Грци. Тие три фази на овој тек на втопување се 

јасно опишани во еден византиски текст од почетокот на десеттиот век, во кој цар-

от Лав VI му оддава чест за успесите на својот претходник, Василиј I (867-886): 

‘Нашиот блажено споменуван татко Василиј I, царот на Ромеите, ги натерал 

(Словените) да се откажат од старите обичаи и откако од нив направил Грци и ги 

потчинил на управниците според римскиот образец и ги покрстил, ги ослободил од 

зависноста на нивните дотогашни господари и ги научил да војуваат со другите на-

роди кои им биле непријатели на Ромеите‘ “.(„од нив направил Грци“[Ромеи], Р.И.) 

Се наведе: „се состоела во хеленизација токму преку христијанството“. 

Ова говори, хеленизација со христијанизирање со македонскиот јазик коине. 

Се кажа: „грчкиот јазик не бил само црковен туку и службен јазик на упра-

вата, војската и повисоките слоеви на општеството“. 

Коине никогаш не бил народен јазик- народен бил пелазгиски=тн.словенски. 

Во наводот се говори само за Склавини=Повеќебожци и Ромејци=Христи-

јани, никако Грци. Следи Македонецот Склавините „ги научил да војуваат со дру-

гите народи кои им биле непријатели на Ромеите“-само:Монголи, Арапи, Персијци. 

Стр. 105: „Византиската власт во 900 година...бугарската држава на север ги 

споила северна Тракија и голем дел од средна и западна Македонија во име и за 

сметка на царството. Нејзината граница сега се движела на југозапад, од заливот 

Бургас, преку Родопите и рамницата северно од Солун па го пресекувала Пинд 

јужно од Јанина, скршнувалана север преку албанските планини до Скадарско езе-

ро и долж источната граница на Србија доаѓала до Дунав, западно од Белград. Би-

дејќи Бугарија во текот на двеста години ќе ја удвои површината на некогашната 

византиска територија под нејзина јурисдикција, таа сè повеќе делувала заканувач-
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ки. Власта на источниот Рим можела само да се теши со помислата дека новиот бу-

гарски владетел Симеон бил школуван во Цариград. Но неговата умешност со кои 

ја впивал византиската култура, како што подоцна дознал Лиутпранд од Кремона, 

преку неговите врски во Цариград, оставил голем впечаток на неговиот учител, па  

заради познавањето на ‘Демостеновата реторика и Аристотеловите силогизми’, го 

нарекле ‘полу-Грк’. Освен тоа, и од Бугарската црква со која управувал свештеник 

кој му бил одговорен на Цариград се очекувало својата паства да ја држи на пра-

вилниот пат на верност кон Византија“. 

Место „Полу-Хелен“ се кажа „Полу-Грк“. И на стр. 107 стои „Полу-Грк“ ... 

Следи да се говори за Хелени и Ромејци, никако за Грци или Византијци. 

Стр. 111: „Никола не успеал да го одложи нападот на Симеон, но во моме-

нтот кога овој бил подготвен за преговори под вратата на Цариград, се обидел да го 

наговори да ја врати војската дома. Како поглавар на регентскиот совет, патријарх-

от бил овластен да понуди поволни услови. Се покажало дека условите биле толку 

многу прифатливи што Симеон ја прекинал опсадата и се вратил во Бугарија. Виза-

нтиските писатели никогаш до крај не ја објасниле природата на овие договори (за 

тоа сигурно имале причина) но според она што подоцна се случувало може да се 

претпостави за што се работи. Речиси наполно е сигурно дека на Симеон му било 

ветено дека една од неговите ќерки ќе ја омажи за царот Константин; сигурно е 

исто така, дека во истата пригода, во септември 913 година, токму патријархот го 

крунисал за ‘цар на Бугарите’. Се сметало дека ветениот брак ќе им годи на Симе-

оновите амбиции, а еден настан од блиското минато докажува дека местото на ца-

рската снаа имало голема тежина во Цариград. Се претпоставувало дека дури и ако 

Константин го преживее своето болникаво детство, постоело надеж дека Симеон 

многу брзо и формално ќе биде во врска со царскиот престол. Навистина, титулата 

‘цар на Бугарите’ (basileus Boulgarias) не го задоволувала потполно сонот на Си-

меон да го заземе империумот Ромеја, но благодарение на тоа се зголемил неговиот 

меѓународен углед и веројатно разбрал дека во тој момент византиската власт, ба-

рем што се однесува до титулите, немала намера да оди понатаму. Сè додека Кон-

стантин бил законски цар, само тој имал право на титулата basileus ton Romanion. 

Погледнато од византиско стојалиште, ограничувањето на Симеоновата царска ти-

тула само на Бугарија давала надеж дека повеќе нема да ги повторува неумерените 

барања. Едноставно титула basileus, била далеку од каква и да било еднаквост со 

царот на источниот Рим и уште во 812 година му била дадено на Карло Велики. Во 

дадените околности немало никаква посилна причина зошто би требало да му се 

одбие на Симеон. Се чинело дека со овие пазарења, дипломатијата на Никола успе-

ала нешто да ја одбие бугарската опасност“. 

Овде стои само за „империумот Ромеја“-„титулата basileus ton Romanion“.  

„Симеон пак, од своја страна, бил прилично задоволен со договорот од 913 

година. Иако неговите непосредни планови да ги заземе Цариград и византискиот 

престол не успеале, се надевал дека Царството наскоро самото како зрело јаболко 

ќе му падне в раце. Пред да се врати дома, срдечно се разделил од патријархот и во 

таа пригода го уверувал во цврстите намери од тогаш натаму да живее во мир со 

Византија.  

Меѓутоа, и Никола и Симеон се излагале во пресметките. Веројатно заведен 

од она арогантно чуство на надмоќ што византиските државници често го пока-
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жувале во контактите со ‘варварите’, патријархот поверувал дека Симеон е дово-

лно импресиониран од новата титула ‘цар на Бугарите’. А Симеон пак ја преценил 

силата на влијанието што го имал патријархот. Царицата- мајка Зоја којашто Нико-

ла ја принудил да се повлече, и понатаму имала влијателни приврзаници во Цари-

град. Во почетокот на 914 година поставила намесничка влада под свој надзор. Би-

дејќи со тоа политичката моќ му била драстично намалена, Никола не бил во со-

стојба да ја спречи новата власт да ги осуди договорите што тој ги направил прет-

ходната година со Симеон и веројатно токму тогаш низ Цариград започнала да кру-

жи една необична приказна. Тоа е забавен пример на досетливост, ароганција и на-

ивност, што јавното мислење во Византија често пати ги користеле да ги објасни 

односите со другите земји на начин што ќе биде прифатлив за Царството. И така, 

приказната вели дека крунисувањето на Симеон коешто го објавил патријархот во-

општо не било полноважно затоа што во текот на самата цеременија Никола на гла-

вата на бугарскиот владетел не ставил царска круна туку епириптарион, парче црна 

ткаенина со која била покриена неговата монашка капа. Бидејќи главата му била 

навалена пред патријархот, Симеон не ја забележал оваа лукава замена и благода-

рение на варварската незлоба, Никола со измама успеал да го убеди дека е круни-

сан законски. Очигледната неверојатност на оваа приказна што ни ја соопштува 

хроничарот на десеттиот век Симеон Логотет, не треба да се докажува. Но овој без-

обѕирен чекор, со кој можеби се согласил и самиот патриарх, за оправдување на 

власта на Зоја за осуда на договорот со Симеон, претставува интересен податок во 

резервоарот на византиската политичка митологија. Ваквата подла истакната раз-

лика меѓу диполоматските итроштини на Византијците и наивноста на бугарскиот 

монарх, ги забавувала Цариграѓани со неизбежно големо самозадоволство“. 

Стр. 117: „Проучувањето на судирите меѓу Симеон и Византија наведува на 

неколку заклучоци кои можат да ни помогнат подобро да ја разбереме природата 

на односите меѓу Византија и земјите од Источна Европа. Пред сè паѓа во очи уло-

гата што во тој судир им припаѓа на титулите. Основната причина за војните што 

ги водела цела една генерација и во кои се опустошени цели градови и области и 

биле загубени неброени животи, лежел во Симеоновата амбиција да ја добие цар-

ската титула без оглед на тоа дали таа би се однесувала само на неговата земја или 

би ја вклучувала одредницата ‘цар на Ромеите’...Титулата што монархот на една 

земја ја добивал од византиските власти говореле за местото на кое некоја конкре-

тна нација се искачила во меѓународната хиерархија. Тиутулата цар (василевс на 

грчки, император на латински, цар на словенски јазик), без ограничувања или само 

за одредена земја, го означувало највисокиот ранг во византискиот комовелт на на-

родите. Симеон копнеел по оваа титула, а официјално ја добил во 913 година. Над 

неа се наоѓало само врховното место на цариградскиот цар кој бил единствениот 

што, како поглавар на целата заедница, имал право себе си да се нарекува василевс 

(а од почетокот на десеттиот век и автократор) на Ромеите...Освен тоа, од писмата 

на Никола јасно се гледа дека барањето на Симеон да му се додели титулата ва-

силевс на Ромеите непосредно ја загрозувало позицијата на Константин Порфиро-

генит па затоа преставувало ‘тирански’ предизвик за законитата Македонска дина-

стија на која Византијците во десеттиот век í поклонувале сè поголем доверба... 
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Второ, односите на Симеон со Царството...Бугарскиот владетел кој копнее 

по царскиот престол во Цариград очигледно сакал да се постовети со културната 

традиција на Византија, а особено ако по образование веќе бил ‘полу-Грк’...“. 

Стои за цар на Ромеите, Хелен и Македонска династија-без било што грчко. 

Во 19 век жителите на Елада биле само Ромејци- со главен град Цариград. 

Стр. 119: „Во октомври 927 година бил потпишан мир меѓу Византија и Бу-

гарија. На прв поглед условите биле исклучително поволни за Бугарија. Петар, си-

нот на Симеон и неговиот наследник, се жени со Марија Лакапина, внука на ромеј-
скиот цар и византиската влада го признала како ‘цар на Бугарија’. Post factum е по-

тврдено и незаконскиот чин на Симеон што бил изведен во последните години од 

неговото владеење, а со кој бугарскиот архиепископ бил издигнат на ранг на патри-

јарх.Меѓутоа овие отстапки не можеле да го прикријат фактот дека Ромеите изво-

јувале особено голема дипломатска победа над Симеоновиот благ и ангелски син. 

Бугарскиот патријарх само номинално не зависел од цариградскиот, а се чини дека 

Византиците инсистирале неговото седиште да не биле во Преслав каде што мо-

жело да подлегне на несоодветни притисоци од страна на бугарската власт, туку во 

далечната Силистрија, на Дунав. Меѓутоа, бракот на Петар со принцезата од царско 

потеко го издигнал меѓународниот углед на Бугарија, па затоа не им се бендисал на 

оние од Цариград кои биле склони да ја бранат расната чистота, на пример на Кон-

стантин Порфиригенит, кој се противел на праксата византиските принцези да им 

се даваат на странски владетели. Таквото однесување (освен во случаевите на ста-

пување во брак со франечки владетели), строго ги осудувал, впрочем како и про-

давањето на свечени облеки и дијадеми на варвари или предавање на грчки оган на 

потенцијални непријатели на Византија. Меѓутоа, бракот на Марија може да се об-

јасни со политички причини- византиската царица на Бугарија, прекрстена во Ири-

на, во знак на мирот што требало понатаму да владее меѓу нејзиниот сопруг и неј-
зиниот дедо- го гарантирала натамошното влијание на Цариград врз дворот во Пре-

слав. Што се однесува до титулата Петар, ‘цар на Бугарите’, таа не била ништо по-

веќе од онаа што Византијците, навистина под притисок, му ја доделиле на него-

виот татко. Како што видовме, титулата означувала подредена позиција во хиерхи-

јата на комовелтот на народите и нејзиниот носител морал да му биде верен на ца-

рот во Цариград. Така барем си замислувале Византијците. Нејзиното значење за 

позицијата на Бугарија после 927 година е јасно искажано во протоколите од Кни-

гата за церемониите што кон средината на десеттиот век ја составил Константин 

Порфирогенит. Во тој прирачник за византискиот дворски церемонијал се наоѓало 

извонредно прецизно распоредени формулите за обраќање што царот ги користи во 

преписките со странските владетели. Веќе покажавме дека овие формули следат 

одреден политички образец и го дефинираат рангот што им е припишен на оние на 

кои им се упатени во меѓународната хиерархија на државите според византискиот 

протокол. Во овој список, бугарскиот владетел зазема почесно, но во никој случај 
претерано високо место- повисоко од владетелите од Кавказ или од народите кои 

живееле северно од Дунав, Русите, Печенезите и Унгарците, но пониско од фране-

чките владетели и багдатскиот калиф. Паѓа в очи и тоа дека на тој список е наведен 

како ‘духовен син’ на царот што покажува дека Бугарија се спуштила за едно ска-

лило во хиерхијата. Бидејќи Бугарија повеќе не преставувала опаност за Византија, 

духовното ‘братство’ што му било подарено на Симеон можело да биде повлечено, 
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а Петар требало да се задоволи со титулата цар на Бугарија. Позицијата на духовен 

‘син’ што сега го поврзувала со Роман, како што Бориса го поврзувала со Михаил 

III, е неспорен знак на верност што тој и неговите поданици и ја должеле на Виза-

нтија“. (Се говори за Роман- Романија на Ромејците, Р.И.) 

Стр. 164: „Втората круна уште појасна ја отсликува византиската територија 

за хиерахиска зависност на унгарскиот крал од царот на Византија. Долниот дел на 

‘светата унгарска круна’, која се користи при ритуалот на крунисување на унгар-

ските кралеви, всушност е византиска дијадема од ‘отворен’ тип, со повеќе портре-

ти во емајл. Научниците главно веруваат дека царот Михаил VII Дука му ја испра-

тил на унгарскиот крал Геза I (1074-1077), веројатно набрзо после доаѓањето на Ге-

за на престолот...Оваа круна, во Унгарија позната како corona greaca ...“. 

Ова било само греака и тоа само по судир со Франките и после 1071 година. 

Стр. 166: „Оваа лоша постапка не влијаела на верноста на Бела кон Византи-

ја. Десетте години минати во Цариград оставиле неизбришлива трага во неговиот 

живот. Во една средновековна унгарска хроника го нарекуваат ‘Graecus’. Во 1172 

година станува крал на Унгарија. Пред заминување од Цариград му се заколнал на 

Манојло на верност, тврдејќи дека пред очите секогаш ќе ги има ‘интересите на ца-

рот и Ромеите’ “. (И овде е само после 1071 година, Р.И.) 

Стр. 256: „Додека првите три фази во историјата на односите меѓу Србија и 

Византија...Немања и Сава...Милутун, четвртата фаза била достигната во време на 

Стефан Душан (1331-1355)...за петнаесет години ја анектирал речиси цела Македо-

нија (освен Солун), Албанија, Епир и Тесалија. До 1350 година српската држава се 

протегала сè до реката Места и до заливот Патрас. Без ниту малку претерување, 

Душан во едно писмо до Млетачката република, можел да каже дека е ‘господар на 

речиси целото ромејско царство’. 

Но два главни града на Балканот, Цариград и Солун...Во 1345 година Душан 

се прогласил за ‘цар на Србите и Романија’ (односно за ‘цар на Србите и Грците, во 

словенска везија)...Набрзо потоа Душан го издигнал српскиот ахиепископ на ранг 

на ‘партијарх на Србите и Грците’...“. 

Се говори за Римјани=Ромејци, но никако Грци- ваков бил црковен народ. 

Титула што ја носел цар Душан гласела: „Благочестивиот и Христољубив 

македонски цар Стефан, српски, бугарски, унгарски, далматински, арбанашки, Ун-

гаро-влашки и независен владетел на многу предели и земји“. Ова е запишано во 

Душаноиот законик, кој бил објавен во Скопје во 1349 година.Документот бил пр-

онајден од познатиот славист Шафарик во манастирот Раваница во Срем, а денес се 

чува во Националниот музеј во Прага... може да се сретне и во книгата од Љ.Сто-

јановиќ: „Стари српски записи и натписи- книга трета“ (Београд, 1908, стр. 41). 

Следи не се говорело за било какви етнички народи туку само обласни итн. 

Стр. 275: „Кога некој образован поданик на Византија би требало да одреди 

што е тоа на што се потпира моќта на Царството над народите на Источна Европа, 

тој без колебање би укажал на два елементи: православната црква и универзалната 

власт на царот. Ако освен тоа го интересира и надворешната политика или меѓуна-

родните односи, па според тоа ја знае политичката филозофија од Книгата за цере-

мониите, можеби би ја сменал и хиерархијата меѓу подредени држави кои послу-

шно и складно се движат околу престолот на врховниот автократор во Цариград 

чијашто власт, според ритамот и поредокот, го пресликува хармоничното движење 



 69 

што на вселената í го доделил нејзиниот Творец. Концептот за византиската вселе-

на имал силен верски призвук затоа што ако царот божји бил намесник на земјата, а 

царството било устроено според образецот на небесното царство, тогаш и надна-

ционалната христијанска заедница била од бога поставен заштитник на единствена-

та вистинска православна вера, одредена таа улога да ја има до судниот ден и до-

аѓањето на антихристот. Во овие идеи кои ја претставуваат идеолошката основа и 

моралното оправдување на византиската надворешна политика, модерниот истори-

чар го препознава тројното влијание на- Рим, хеленизмот и христијанството. Его-

центричното уверување кое им било блиско на многу Византијци, дека нивното ца-

рство во начело се совпаѓа со цивилизираниот свет, било наследено од Римјаните, 

па и името Ромеи, со кое гордо се нарекувале себе си, го отелотворува нивното за-

мислено исклучиво право на наследството на традициите на Римската империја. 

Идејата за универзално царство со центар во Цариград била цврсто вкоренета, така 

што премолчено ја прифаќале дури и најлутите непријатели на Византија. Според 

истиот образец и Симеон Бугарски ги кроел своите империјалистички планови и 

себе си се одредувал како ‘Цар на Бугарите и Ромеите’. Слична титула, ‘Цар на Ср-

бија и Романија’, со сила присвоил и Стефан Душан- и таа се темели на истата 

аксиома за едно единствено православно царство во христијанскиот свет. Затоа во 

Византија со подбивен презир гледале на титулите на германските кралеви. Според 

Лиутпранд од Кремона, кога папските емисари дошле во Цариград во 968 година, и 

со себе донеле писмо упатено до ‘Царот на Грците’ во кое папата Отон I се спо-

менува како ‘возвишен цар на Римијаните’, Византијците не можеле да не го скри-

јат гневот: 

‘Каква дрскост’, извикувале, ‘веселенскиот цар на Ромеите, единствениот 

Никифор, големиот август, да се нарекува ‘цар на Грците’, а таму некој варварин, 

‘цар на Римијаните’ ! О небеса ! О земјо ! О море ! Што да правиле со овие крадци 

и криминалци ?’ 

Тоа што германскиот владетел Византијците го нарекуваат варварин, нè но-

си во еден нов идеен свет. Во нивните очи варварите биле оние племиња и народи 

кои живееле во темнината надвор од границите на Царството и кои според својата 

култура, вера и начин на живеење, не í припаѓале на вселената. Односот на Визан-

тиците кон тие пониски видови без закон, влијаел врз теоретските основи на нивна-

та надворешна политика исто како и римското учење за универзалноста на цар-

ството. И самото постоење на варварите претставува срамна потврда на царскиот 

суверенитет. Така, Византиците, со својата особена грчка склоност кон рационали-

зацијата на природните појави, биле принудени да ги објаснат и оправдат ограни-

чувањата на сеопфатната власт на царот- варварите денес, како што тврделе, може-

би се наоѓаат надвор од власта на Царот или се бунтуваат против него, но тие се по-

тенцијално и идеално негови поданици. Тоа што нивните имоти не се дел од все-

лената е работа на божјата благост, на божјата икономиа и еден дел ќе мораат да му 

оддадат на нивниот законски суверен“. 

Се наведоа поимите Ромеи и Македонска династија- без Грци и Византијци. 

Да не се изуми дека Македонската династија ја владееле Јужна Италија. Од 

Франките било захтевано таа да им се врати на Франките. Македонците тоа го од-

бивале. Судирот почнал со Карло Велики...Следи навредлив назив за Македонците- 

Греики за Дојденци: греик=греи ик- греи=граи дојди.Македонците не го прифаќале. 
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Стр. 200: „ Секако, Константин знаел дека неколкумина негови претходници 

одобриле слични бракови од политички причини...Кога некој странски владетел ќе 

се охрабрел да ја побара раката на некоја порфирородна принцеза тој, по правило, 

бил арогантно одбиван- тоа го доживеал Лиутпранд Кремонски кога во 986 година 

го посетил Цариград, како емисар на Отон I, за да преговара за царската невеста за 

синот на германскиот цар. ‘Тоа е нечуено’, му одговорила владата на Никифор II, 

‘ќерка која е родена во пурпур на еден цар кој исто така е роден во пурпур, да се 

омажи за странец...“. 

Ланге, на стр. 41/2/3, пиши: Карло Велики, како крал на Франките, постанал 

на Божиќ во 800 година цар на Рим и тогаш имало два цара: Цариград и Рим. Карло 

сакал да ги обедини царствата и да се оснива едно. Тој и понудил брак на царицата 

Ирена (797-802), вдовицата на Леон III. На престолот дошол узурпаторот Никефор 

(802-811), така Ирена била прогонета, која потоа умира. Никефор не го признавал 

царството на Карл. Наследникот на Никефор, Михаил I, испратил пратеништво во 

Аехен. Кога тоа таму пристигнало, Михаил бил поздравен како „император“ и „ва-

силевс“ (Франачки царски анали 812 година). Теофанес го нарече Карл изненадно 

„цар на Франките“,а титулата „цар на Ромеите“ на Источното Римско Царство било 

задржано. Така  постоеле две царски тела: старото, традиционалното на Византија 

и новото, постанувачкото на Франките. 

Оболенски, на стр. 275, пиши: „...во Византија со подбивен преѕир гледале 

на титулата на германските кралеви. Според Лиутпранд од Кремона, кога папските 

емисари дошле во Цариград во 968 година, и со себе донеле писмо упатено до ‘цар-

от на Грците’ во кое папата Отон I се споменува како ‘возвишен цар на Римјаните’, 

Византијците не можеле да не го скријат гневот: ‘Каква дрскост’, извикувале, ‘все-

ленскиот цар на Ромеите, единствениот Никифор, големиот август’, да се нарекува 

‘цар на Грците’, а таму некој варварин, ‘цар на Римјаните’ ! О небеса ! О земјо ! О 

море ! Што да правиме со овие крадци и криминалци ?’ “. 

Видливо е дека Македонците никогаш не се нарекувале Грци, затоашто тие 

биле само Македонци, а како граѓани на Ромејското Царство само Ромејци. Меѓу-

тоа, поимот Греики, за дојденци во Јужна Италија, Рим постепено го наметнал. 

Следи припадниците на Цариградската патријаршија се нарекувале Грци итн. 

Следи Европа да има наследни традиции на Источното Римско Царство. 

 

ТРАДИЦИИ НА ИСТОЧНОТО РИМСКО ЦАРСТВО 

 

Источното Римско Царство како православно царство имало свои традиции. 

Таквите традиции биле од милениумската оставштина, а не од дивиот Рим. 

Филип Шерард, на стр. 11, пиши: „Према владејачкото мислење, следна го-

лема фаза на западната цивилизација ја репрезентира ренесансата со нејзините 

оживувања на образовањето и културата, како што почнало во Италија и другде по-

сле 1400. година. ‘Поново откривање’ на уметноста и книжевноста на стариот грч-

ко- римски свет, кој толку векови бил прекриен со слоеви незнаења и необразова-

носта, направило крај на ‘мрачниот’ среден век и го утрлал патот на појавата на мо-

дерниот западен свет. 

Во својата шема на посматрања постој чудна празнина, некој вид хијатус из-

меѓу пропаста на Римското Царство и појавата на италијанската ренесанса.Се прет-
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постасвува дека цивилизираниот свет претрпел помрачување. Дури ни славата на 

дворот на Карло Велики, ни сјајот на средновековната ученост не можеле ништо да 

изменат во тоа сфаќање. Едноставно се тврди дека уметноста и науката, па и це-

лиот културен живот во време од годината 400. до 1400. биле стални. 

Ова толкување на историјата повеќе е отколку претерано упростено- тоа е 

наопаку токување, оти измеѓу Римското Царство и ренесансата се најдувало големо 

раздобје. Тоа траело околу единаесет векови и претставувало мост измеѓу антиката 

и модерниот свет, и не само дека ги зачувало обете обединителни снаги на Римска-

та Империја- римски закон и државно уредување, како и наследената хеленска ку-

лтура- веќе додало уште една, трета, и можда уште поснажна сила на поредокот- 

христијанството.  

Всушност, чудо не се состои во тоа што нашето доба поново ја открило Ви-

зантија, туку во тоа што таа долго можела да остане скриена во мракот и неразби-

рањето. Знатен дел на светот- Балканот и запада Русија- секако ја сматра Византија 

корен стебло на својата култура. Византија (која 1453. година им припаднала на Ту-

рците) првенствено во овие подрачја на Европа го пренела своето богато наслед-

ство преданијата и новооткриеното, Новата, христијанска религија, кирилското пи-

смо и посебниот начин на живот на овие народи, водат потекло од Византија.  

Во највпечатливите поклони, кои Византија им ги подарила на источна 

Европа и западна Азија, се вбројуваат нејзините чудесни мозаици, архтектонски 

облици и конструкциони принципи на нејзините цркви- сјајни граѓевини на ра-

злични облици, како што во тие земји уште и денес се подигаат по старите закони. 

Ма каде во криводавните планиски венци на Југославија, во отворените долини на 

Романија или во сириската пустиња запазиме величенствени сводови и куполи на 

камени црквени граѓевини, секаде чуствуваме гениј на византиските градители кои 

ја измислиле оваа хиерархија на обликот. 

На исток на Европа тој долг на благодарност и не се оспорува, додека во 

земјите на западна Европа само преку волја се признава дека таа обврска постои, 

ама неа í се придава помало значење. Но, оживувањето на грчките претстави за 

време на ренесансата би било со добар дел неможен да византиските научници не 

ја студирале и зачувале античката литература. При градењето на некои катедрали 

во државата на Карло Велики, како при подигање уште и денес зачувани катедрали 

во Ахен, се користени византиски мотиви, планови на основата и конструкционата 

техника, само што воопшто ги нарекувале со обележја на каролинска уметност. И 

еден заборавен феномен на културната историја- најкарактеристичен дел на запа-

дниот прибот за јадење- вилушката- ја вовела една византиска принцеза во венеци-

јанското друштво“. (Карло Велики прво бил неписмен- потпис со цела шака, Р.И.) 

Континталците не знаеле што е лајца и вилушка. Ова го пиши Олга Луко-

виќ-Пјановиќ32
: „На жалост, западниот културен свет за тоа- или не знае готово ни-

што или управо ништо, како што не знае, дека во српската држава се јадело со ви-

лушки, а на дворот на царот Милутин со вилушките од злато и сребро и тоа уште 

измеѓу 1282-1321., додека во Европа вилушките ги вовел тек на крајот на 15 век 

Хенрих III, од што е направен голем настан“. (Европјаните биле канибалисти, Р.И.) 

Српството било отцепено од тн.Византија- со коине и тн.старословенски. 

                                                 
32

 Олга Луковиќ- Пјановиќ, „Срби... народ најстарији“, АИЗ Досие, Белград, 1990- од Интернет. 
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Македонците со Франките биле семејно поврзани. Тоа било случај со маке-

донската принцеза Теофана. Таа била внука на Василиј I Македонски и Јован Ци-

миски. Таа била сопруга на Отон II и мајка на Отон III. Во бракот таа учествуваше 

во владеењето на Франките на просторите западна и средна Германија, Холандија, 

Белгија, Луксембург, Австрија, Чешка, Западна Франција, Швајцарија и половина 

Италија. Со венчавањето во 972 година Франките вивнаа како што беше возовно-

веното Македонско Царство (тн.Византија). Тогаш беа преземени мноштво македо-

нски традиции, започнале градителството, со типичен македонски стил итн. Била 

направена од бронза црковната врата во Хилдесхајм со мотиви од Библијата. Се 

собираа културни свитетелства, што е наведено во една хроника пронајдена во би-

блиотеката на градот Волфсбутел(...бутел), основана од неа. Црквата „Свети Панте-

лејмон“ („Ст.Пантелеон“) во градот Келн била изграден од епископот Бруно (бра-

тот на незиниот сопруг) и Теофана, а таа ги покажа своите квалитети како архите-

кт. Двата биле погребани во црквата. Градбата е идентична со црквата „Свети Па-

нтелејмон“ во близина на Скопје. Таа била основач и на градот Есен со подарени 

двајца патрони Кузман и Дамјан, македонски доктори и маченици за христијан-

ството. Нејзиното име завршувало на македонски женски род Теофана=Теофан а.  

Филип Шерард, на стр. 79, вели: „Некои царици биле познати по својата по-

божност, а некои по својата екцентричност. Да ја споменеме Зоја (1028-1050), која 

на престолпот дошла, после до тогаш неупадливиот живот, а по смртта на својот 

стрико Константин VIII ... 

Зоја била решена не само на најдобар начин да ги искористи своите чари ту-

ку и да ги одржи уз помош на најмодерни научни средства. Со типична византиска 

техника обдареност ги претворила своите приватни простории во лаборатирија на 

полно цевкички, тиглови и други апарати за припремање на масти. Така била во со-

стојба да го зачува лицето без бори...“. (Европјаните не се миеле- со мириси..., Р.И.) 

Било познато за Авицена, Авераес и Мојмонид, вметната алка, древна маке-

донска медицина, која преку Шпанија се префрлила во средновековна Европа.Па 

следи таквата медицина се користела и до XIX век.  

Авицена, околу 1000 г. од новата ера, од Бухара отишол во Персиките еми-

рати како кралски советник- лекар. Ширел еден вид источен Аристотелизам, го ко-

ристел Аристотел за исламот и Коранот. Го оставил познатиот прирачник наречен 

Канон за потребите на медицината во арапскиот свет. Многу рано овој канон е пре-

веден на латински и на руски јазик. Медицината од Канонот нашла широка при-

мена по христијанските манастири кога Арапите дошле во Толедо. 

Нашиот народ познавал народното лекарство, истребено последните векови. 

Венеција била изградена како Цариград-од него во неа сè украдено:...лавови. 

Бејџент-Ли-Линколн,
33на стр.100, во фуснота: „Околу 1460. година, еден мо-

нах,` застапник на Козима Медичи,донел од Македонија во Фиренца еден грчки ра-

копис, непотполн препис дело Corpus Hermeticum. Авторството му било припиша-

но на легендарниот египетски мудрец Хермес Трисмегитус,иако, како денес се сма-

тра, го составил незнаен писател од II и II столетие на наша ера. Е занимливо дека 

на Козимо во исто време му донеле и некои Платонови дела, ама тој од својот пре-

ведувач, Фичини (Ficino) захтевал прво да се преведе Хермесовата книга која уште 

долго е сматрана постара и поважна. (прим. прев.)“. 

                                                 
33

 Majkl Bejdžent, Ričard Li, Henri Linkoln, Sveta Krv, Sveti Gral, Metaphisyca, Beograd, 2005. 
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Филип Шерард, на стр. 170, пиши: „Точно 400 години 1821. Грците уште 

еднаш ќе се подигнат против своите турски господари и ќе положат камен темел-

ник на денешното грчко кралство“. 

Се потврдува, тн.Византија била само Православно Царство- само со цркви 

а без џамиии, а Елада=тн.Грција е само православна држава со цркви без џамији. 

Па Ромејците=тн.Византијци се борело против Муслиманите, а во Елада си-

те Муслимани=Турци биле убиени-тоа бил првиот геноцид врз Муслимани=Турци. 

„Меѓутоа, една христијанска православна држава останала тогаш негибната 

и независна. При прилика на своите освојувачки походи султанот одвај и поми-

слувал на Русија, на која во многу поглед í припаднало главното наследство на 

историската мисија на Византиското Царство. Русија тебало да í заблагодари на 

Византија на своето обраќање во христијанството. На таа вера Русија останала вер-

на преземајќи го наслеството на православното царство. 

Династички тој настан бил озаконет со тоа што Иван III Московски се оже-

нил со принцезата Софија од куќата Палеолог. Поважни од династичката врска би-

ла- како и во историјата на Византија- моќта на религиозната идеа, мистична визија 

обединет христијански свет под власт на еден божествен цар на Земјата. На ова се 

засновало прифаќањето на византиската царска титула ‘автократор’ од страна на 

руските цареви, воведувањето на руското церемониално крунисување по византи-

ски узор и преземањето на двострукиот орел на куќата Палеолози од страна на Ру-

сија“.  

ПОМЕСТУВАЊЕ НА СУВИОТ ПОЈАС И ГЕНЕТСКА ОДДАЛЕЧЕНОСТ 

 

Во Ларус,
34

 на стр. 224, се вели: „Тековина на палеолитско доба...Од почето-

кот на квартерот- пред некои два милони години- Земјата поминала низ ледени пе-

риоди од кои останале појачани траги на таложење, и кое го прати, изнад 35- упо-

редник, голем пад на температурата...“.(35- паралела јужно од островот Крит, Р.И.)  

Ова говори, јужно од 35- паралела, белата раса опстојувала во ледено доба. 

Поимот Медитеран означува средоземна земја, каде е и Средоземното Море. 

Самиот поим Левант=Леванот означува со вода да се налее: леван - в = леан. 

Следи Белците со заладувањето пред да замрзнат се преселиле во Левантот. 

По потопите белата раса се селела кон Исток ...во Индија...Кина...Јапон-ија. 

Вотсон, на стр. 261, пиши: „Најран достапен доказ од индиското подрачје 

есте археолошки, ама не е документиран, така да почетоците на индиската цивили-

зација уште секогаш не се разјаснети и неодредени. Можно е дека жителите на за-

едницата Мохенџаро- Даро и Харап во долината Инд биле сродни со дравивидски-

те народи, кои во историското време продолжиле јужна Индија. Дали во долините 

на Гангес и неговите големи притоки постоело општество и држава на споредлив 

степен цивилизација, можда ќе покажат идните археолошки откритија.Можда, исто 

така, нешто повеќе ќе се сознае за аријските освојувачи кои во Индија влегле од се-

вер. Најважен доказ за ним есте нивната древна книжевност и јазик на кој е напи-

шана. Санскритот е темелен  индоевропски јазик и чинителот дека на него се напи-

шани раните хиндуски верски текстови наведува на помисла дека авторите на тие 

текстови потекнуваат од народите сродни со народите на Иран, иако зацело се до-
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селиле во Индија давно пред него што Кир го втемелил персиското царство. Епски-

те песни и филозофско-религиозната доктрина содржани во таа книжевност недвој-
бено влечат потекло од аријските освојувачи; ама различните аријски и дравидни 

компоненти на теогонијата и општествената и културната потка која на потконти-

нентот се стварале од раздобјето на неколку столетија и која постанала општо по-

зната како хиндуизам, се чини тешка задача дури и за стручњаците. Доволно е овде 

да се рече дека од четврттото столетие пред н.е. натаму постојат документи за 

успонот и падот на неколку снажни кралства со хиндуска култура внатре на потко-

нтинентот, посебно мауријанското царство (отприлика 320-180 пред н.е.) и цар-

ството Гупта во четврттото и петтото столетие нова ера...“. 

Се кажа за санскритски јазик: дека „на него се напишани раните хиндуски 

верски текстови наведува на помисла дека авторите на тие текстови потекнуваат од 

народите сродни со народите на Иран“. Тоа било само со преселби од Западот.  

Стр. 262: „За друго подрачје постојат пообилни и постари документи. Прва 

снажна кинеска држава Шанг, која траела отприлика од 1766. до 1122. пред н.е., се 

втемелила на подрачјето на Жолтата река. Во Кина- класичниот тип ‘хидраулично 

општество’, кое на Wittfogel му прижил главен пример за неговата теорија најважен 

бил јавниот состав на наводнување. Измеѓу осмото и шестото столетие п.н.е., во 

Кина настанал низ држави од кои некои се најдуваат во подрачјето Jangce.Меѓутоа, 

не е јасно дали подрачјето Jangce било позорница на некоја порана цивилизација, 

знатно различна од цивилизацијата на подрачјето на Жолта река. Ако есте, тогаш 

таа цивилизација се стопила со цивилизацијата на север, баш како што дравидската 

цивилизација во Индија се стопила со аријската. Меѓутоа ни на подрачјето на река-

та Jangce и Жолтата река, како ни Гангес и Инд, нема докази за трајно супарништво 

измеѓу јаките цивилизации и држави, кои би можеле да се споредат со оние какви 

што постоеле измеѓу древната Месопотамија и Нилската долина. 

Е нужно во овој тренуток да се спомене, ма какво површно, барем некои 

својства на кинеската цивилизација, единствено по тоа што преживеала готово че-

тири илјади години во иста земја, што е чини различна од секоја цивилизација во 

човечката историја“.  

Бидејќи наводнување немале монголските Индијанци само со првобитна кр-

вна група 0, тоа била на Белците- како белите Индијанци со крвната група 0 и со А. 

Од наведеното произлегува дека Белците од Источното Средоземје се селеле 

кон Исток со животни на белата раса (говедо, коњ, свиња, овца, коза...), чии влакна 

содејствуваат со обрастеноста на Белците (фина коса, густа и чврста брада, обра-

стено тело со влакна), спротивно на слон, бивол, камила, магаре...на темните раси 

(густа чврста коса, ретка до без брада и необрастено дело) со заедничко потекло од 

пред да имало континенти-следи темните раси да имаат мноштво заедничкости итн.  

Наспроти оние кон Исток, на Север биле во поново време-врска со сув појас. 

Следи за Балканот и Мала Азија и за тн.Византија житница да биде Египет. 

Димитри Оболенски, на стр. 17, говори: „Јужниот дел на долната Дунавска 

рамница...Мезија...мезиската рамница, наводнувана од многубројните реки кои те-

чат на север и се влеваат во Дунав, во голем дел покриена со плодно тло, била осо-

бено погодна за земјоделие. Уште во првиот век од нашата ера таа била позната ка-

ко житница; а житото што било собирано од полињата околу Варна си ја зголемило 

цената крајот на тринаесеттиот и во четиринаесеттиот век, кога Црното Море било 
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отворено за италијанските трговци од Венеција и Џенова, кои бугарското жито со 

бродови го превезувале во Цариград и Италија. 

Претходната забелешка дека рамниците на Балканскиот Полуостров во сре-

дниот век играла тројна улога: на снабдувачи со храна. Центри на моќ и влијание и 

комуникациски патишта, може дополнително да се поткрепи со примерот на најго-

лемата од нив- рамницата на Тракија. Патникот кој одел на југ, откако ќе го преми-

нел Балканскиот масив, се соочувал со многу пониски вериги од ридишта, со Сред-

на Гора, кои исто така мора да ги премине за да дојде до рамницата, на југ опкру-

жена со Родопите и пресечена со долината на Марица. Оваа река (античкиот Хер-

бус) извира од планината Рила, јужно од Софија, и ги собира водите од поголемиот 

дел од Тракиската низина пред да се влее во Егејското Море. Северната граница на 

маслиновите дрвја минува низ средината на Тракија чиишто јужни области имаат 

изразито медитеранска клима. Два од најистакнати балкански градови, Филипол и 

Адријанопол, лежат на Марица...“. 

Димитри Оболенски, на стр. 64, пиши; „Вториот пример е уште една мисија 

која била спроведена меѓу Хуните, речиси во исто време кога бил покрстен и 

Горда. Околу 535 година, еден ерменски епископ по име Кардутсат, заедно со уште 

седуммина свештеници, тргнал од Аран, кавказка Албанија, во земјата на ‘Хуните’ 

(веројатно Сибир) кои живееле во степите северно од Кавказ со желба да им пружи 

утеха на неколку византиски заробеници и да го приповеда евангелието. На таа 

своја мисионерска задача останал седум години, покрстил многумина Хуни и на 

нивниот јазик превел неколку книги- сигурно Светото писмо и литургијата. Кога 

царот дознал што сè постигнале мисионерите, им испратил караван од триесет 

мулиња натоварени со брашно, вино, масло, ленено платно и црковни садови. На 

чело на хунската христијанска заедница во Кардутсат го наследил вториот ермен-

ски епископ- Маку. Некој сириски писател од тоа време вели дека тој прочуен ми-

сионер ‘изградил црква од тули и засадил разни билки и насеал разни семиња, бла-

гословувал и многумина покрстил’...“. 

Се кажа: „со брашно, вино, масло, ленено платно и црковни садови...и заса-

дил разни билки и насеал разни семиња, благословувал и многумина покрстил’...“. 

Житариците, грозјето, маслени култури и ленот биле само од Балканот итн. 

Се говори за Кардутсат=кардут сат: Карадут=кара дут: карадутка-црница за 

свилена буба; Маку=мак у: мак=мак-афион и бригиско дативно у, како Бату-кан... 

Стр. 68: „Пристаништата и патиштата имале и трговска и стратешка важно-

ст, па затоа заслужува да се истакне дека една друга клаузула од договорот предви-

дела редовна трговска размена под државен надзор меѓу двете земји. Бугарите, ве-

ројатно во 716 година, започнуваат со активно учество во извозот на тракиското 

жито во византиските градови на Црното Море и увоз на производи од Цариград и 

од другите земји на Средоземјето, преку истите тие градови, во внатрешноста на 

Балканот. И така, младата бугарска држава, преку трговија, дипломатија и воена 

експанзија, со текот на времето се закотвила на Балканот и стапила во поблиски 

односи со градовите во Византиското Царство“. 

Стои во 8 век „извозот на тракиското жито во византиските градови на Цр-

ното Море и увоз на производи од Цариград и од другите земји на Средоземјето“. 

Значи, сè било јужно од реката Дунав со Црно Море како гранично подрачје. 



 76 

Стр. 76: „Целта на Византија била првин да си ги врати низините долж Егеј-
ското, Јадранското и Јонското Море, а потоа и сите други, освен Далмација која ле-

жела јужно од четириесет и втората паралела...исхраната чиишто главни состојки 

потекнувале од маслинките, лозјата и рибата...вино...“. 

Сувиот појас се поместува и од Јужна Русија сè до Северна Русија. Бидејќи 

во Северна Русија нема-ло благопријатни услови за населенеие,таа не е донаселена. 

Bal Gangadhar Tilak (1856-1920) напишал „Артичка прадовина на Ведите“ 

(1903). Со ова се потврдува, дека немало Индоевропјани. Следи Индијците биле те-

мни, а Европјаните бели-затоа Европјаните во Индија дошле од поладни простори.  

Ова говори дека флората и фауната во Индија не содејтвува-ла за Белците. 

Да не се изуми дека до Индија била Скитија, а во Скитија била и е Русија. 

Олга Луковиќ-Пјановиќ, во насловот Словените на останатите им дале збор: 

„(Илија) Живановиќ понатаму продолжува, дека во овие истражувања се 

вмешале и антрополозите. Така Retzius Anders...Тогаш отпочнало да се расправа 

затоа, каде Аријаните живееле... Претпоставката, дека нивната постојбина е Јужна 

Русија, е отфрлена поради неподударноста на флората; во Јужна Русија, имено, не 

успева сè она, за што постојат називи во праиндоевропското. Према другата прет-

поставка, првобитниот аријански завичај, би се најдувал во Индија, или пак во Це-

нтрална Азија. Индија е земена во обѕир особено затоа, што и во денешниот хинду-

ски јазик се задржале мошне стари јазични особини, но тоа гледиште, тврди Жива-

нчевиќ, со обѕир на флората и фауната, е отфрлено“. 

Во Атласот,
35на стр. 122/123 се прикажува интезивно производство за исхра-

на и сировина за индустријата. Тоа се гледа во Европа. Екстезивно Мала Азија, 

делови на Индија и Индокина со Јапонија. Следи да отпаѓа било каква врска на бе-

лата раса со Азија, а Индија била споена со Африка- темните раси со исто потекло. 

Стр. 142/143: Скоро истото се гледа за житарици. Исто важи за мешункасти. 

Ова исто се потврдува за грозјето, јаболко, круша и коскести плодови (слива итн.) 

Пак, Подунавјето било гранично подрачје северно на пуста со коноп, а на југ 

за лен. Следи северно од Дунав да нема домашни животни- па тие живееле на југот.  

Ова треба да се обајсни со европската пчела во која се: темна европска, кра-

њска, италијанска и кавказка. Темната се наоѓа во цела Европа, северно и западно 

од Алпите и средна Русија. Крањската се наоѓа југоисточно од Алпите и Југослави-

ја.
36Го опфаќа цел Балкан и Подунавјето и од неа се опишани посебни облици: хр-

ватска, банатска, македонска и карпатска. Ова е посветла од претходната. Италија-

нската се наоѓа во цела Италија- без Сицилија. Кавказката се наоѓа на Кавказ и е 

слична на крањската.  

Се потврдува, Подунавците и Карпатците се со балканско потекло, а како 

нив биле и Кавказците. Следи заклучокот дека сите тие биле со потекло од југот со 

кои биле пренесени домашни животни и културни растенија (житарици, мешунка-

сти итн.) Бидејќи „Темната се наоѓа во цела Европа, северно и западно од Алпите и 

средна Русија“, тие простори биле 100% населени само од и преку Балканот. Ова се 

објаснува со доказот што темната пчела им содејствува на темните раси. Таква би-

ла монголската раса само со крвна група 0 и В, но без вегетеријанската крвна група 
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А за житарици и мешункасти хранива. И затоа на северните простори се ширеле те-

мните Монголите, чиј бил конопот, црниот чај, свилата...само со коњи и овци. 

Мора да се заклучи, никогаш немало словенски преселби- тие се 100% лага. 

Со пчелата се потврдува,севера Русија сè уште не била донаселена-и лоза... 

Во прилог се наведува, дека Белците биле со говеда и само со волски коли. 

Следи да има различен живот на Монголите и Белците. Монголите како но-

мади биле со коњи и овци, а без земјоделство. Тие живееле од лов и риболов. Пак, 

Белците како сточари со говеда и свињи, ама и со коњи и овци итн. Тие биле и зе-

мјоделци. Ова било повод, Монголите да немаат стални живеалишта- кола и шатор. 

Димитри Обеленски, на стр. 215, вели: „Овој задоцнет обид со Печенезите... 

Во 1064 год...Узите, турско номадско племе од јужноруската степа кое директно 

тргнало кон Дунав...За среќа на Царството, чумата ја десеткувала нивната орда...“. 

Бидејќи Монголите (Аварите, Татарите, Готите...Узите...) не биле сточари, 

тие многу полесно страдале од чума: на Узите „чумата (им) ја десеткувала нивната 

орда“. Ова говори, Склавините како домородни немале врска со Аварите, кои до-

шле дури на Пелопонез. Тие таму кога дошле, Склавините таму биле Домородци. 

За најважноста на говедото и свињата биле доказ и монголските Индијанци 

кои живееле во шатори и немале говедо и свиња-исто така и коњот не го познавале. 

Тие поради маласипаница (чума на говедо) и грип (свиња) изумреле преку 90%. 

           Без говедо и свиња,Европјаните само со крвна група 0,исто така би изумреле.  

Димитри Оболенски, на стр. 161, пиши: „Во втората половина на десеттиот 

век мисијата на Јеротиј, под покровителство на Ѓулината политичка сила, помо-

гнала христијанството да пушти корен на рамницата источно од Тиса и во Тран-

силванија. Треба да се истакне дека Византијците први успеале да ги преобратат 

Унгарците во христијанство, најверојатно благодарение на економските и опште-

ствените промени низ кои овие минувале во своето ново опкружување. Од јужна 

Русија Унгарците донеле начин на живеење и светоглед кои биле слични со сите 

останати номадски народи- стопанисување што се потпирало на одгледување коњи 

заради долготрајните воени експедиции и млекото од кобилите, кое покрај ловот и 

рибловот, било нивна основна храна...“. 

Се говори само за коњи, но никако за говеда, а Монголите свињи не сакале. 

Следи Монголите јаделе коњско месо и млеко, но не Белците како денес Бр-

игите=Брзјаците. Употребување на говедско млеко и месо го научиле од Монголи-

те, оти Бик=Зевс и Пастув=Посејдон- Бригите користеле козјо месо и козјо млеко. 

Низ Европа, каде Готите што стигнале, и денес уште се јаде коњското месо. 

Димитри Оболенски, на стр. 168, вели: „Во една од претходните поглавја го 

опишавме просторот на кој Византија се сретнала со народите кои живееле на бр-

егот на Црното Море и зад него. Како што споменавме тогаш оваа област можеме 

да ја заокружиме со две речиси концетрични кругови и да ја поделиме на три зони 

кои очигледно се разликуваат по своите географски одлики. Првата зона го зазема 

тесниот крајбрежен појас од устието на Дунав до точката на источниот брег на Цр-

ното Море, кое се наоѓа приближно на половина пат меѓу мореузот Керч и сегаш-

ното пристаниште Батуми. Во неа се наоѓале две области од клучно значење за Ви-

зантија- јужниот брег на Крим, меѓу Херсон и Босфор и исто толку тесната крајбре-

жна линија во подножјето на северозападниот Кавказ, од устието на Кубан до Со-

тиропол. Веќе ги истакнавме геополитичките причини кои доволно го оправдуваат 
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значителниот напор што Царството го вложувало за да го задржи своето присуство 

и да го зацврсти своето влијание на тој простор во раниот среден век. Ќе видиме 

дека трудот потполно се исплател, иако тоа влијание отпаднало меѓу крајот на сед-

миот и почетокот на деветтиот век кога биле водени борби за опстанок на Балканот 

и во Мала Азија, Византија никогаш не ги загубила долгите мостобрани кои биле 

изградени на брегот на Црното Море за време на Јустинијан I. Оживувањето на во-

ената моќ и надоворешната политика во деветтиот век í помогнале на Византија 

одново да го потврди своето присуство долж целата оваа област. 

Другата зона ја опфаќала јужноруската степа. Од крајот на шестиот до поче-

токот на тринаесеттиот век тука биле населени намадски и полу-номадски народи, 

главно од турско потекло, кои дошле од Азија низ ‘степскиот коридор’ за да се на-

селат на североисточната меѓа на Црно Море или да се селат понатаму на запад, 

кон долниот тек на Дунав. Заради опасноста што ја претставувале за царските имо-

ти и освоените територии во Трансклавказјето и на Балканот, византиските држав-

ници, како што веќе видовме, морале да ја развијат онаа заплетката ‘степска дипло-

матија’ која дејствувала од две стожерни области- од византиските градови на бре-

гот на Крим и низините меѓу Каспиското Море, северниот Кавказ и Азовското Мо-

ре. Успешното спроведување на оваа дипломатија, пред сè од страна на Јустинијан 

I и Ираклиј, ни истакнува два фактори со исклучитечна голема важност за образец-

от на византиската политика северно од Црното Море- непосредната врска меѓу ца-

рските мостобрани на брегот, главно на Крим и варварскиот свет на степата; и све-

ста на цариградските државници дека нивната програма на одбранбен империјали-

зам, применета по целата должина на западната евроазиска степа од Волга до Ду-

нав, во крајна линија, била свртена кон заштита на царските имоти на Балканот. 

Обете тврдења ќе ги разгледаме подетално понатаму во ова поглавје кое, барем што 

се однесува до степската зона, ќе се занимава главно со односите меѓу Византија и 

двете главни сили во јужноруската степа во периодот меѓу 700 г. и раниот едина-

есетти век: со Хазарите и со Печенезите.  

Последната, трета зона опфаќала област под шуми, северно од петнаесеттата 

паралела. Неа ја пресекува, во својот среден и горен тек, Дњепар со притоките; на 

север се пружа сè до Финскиот Залив, а на североисток до базенот на горна Волга. 

Доаѓањето на Викизите во оваа област во осмиот и деветтиот век, му дава силен 

поттик на трговскиот живот на источните Словени, насочувајќи ги кон југ каде што 

доаѓаат во допир со брегот на Црното Море и со византискиот свет. Во втората по-

ловина на деветтиот век Русите (ова име прво се однесувало на шведските Варјези, 

а дури подоцна и за нивните словенски поданици) добиваат значајно место на ви-

зантискиот хоризонт. Со нивните односи со Византија ќе се позанимавама вториот 

дел од ова поглавје. Историјата на Русија во деветтиот и десеттиот век не може да 

се оддели од историјата на црномортскиот брег и Понтската степа, но бидејќи овие 

две последни зони биле поврзани, треба заеднички да се толкуваат. Историјата на 

односите на Русија со Византија во овој период е доволно единствена и сложена, па 

заслужува посебно вниманиез“. 

Преставениот интерес на тн.Византијци бил како што се протегал сувиот по-

јас до 6 век, па до 12 век итн. Или инаку кажано, од југ кон север, како што се про-

тега генетско- географската оддалеченост, а никако и никогаш од север кон југ. 
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Се кажа: „Во втората половина на деветтиот век Русите (ова име прво се од-

несувало на шведските Варјези, а дури подоцна и за нивните словенски поданици) 

добиваат значајно место на византискиот хоризонт“. 

Центар на „шведските Варјези“ бил Цариград- поимот рус е македонски рус. 

И генетско-географска оддалеченост само од југ кон север- никако обратно. 

 

ЕВРОПЈАНИТЕ ПОТЕКНАЛЕ ОД БАЛКАНОТ СО МАЛА АЗИЈА 

 

Келти имале бригиска писменост; бригиско говедо, коњ... и од македонски 

колонисти.Ова било повод,и митологијата низ Европа да биде балканска. Ова може 

да се спореде и со пишењето на Robert Graves, The Greek Myths, Penguin Books Lts, 

Harmondsworth, Middlessex-, и на српски од Nolit·  Beograd, 1974. Во објаснувањата 

митолошкото наследство на Келтите и Европјаните било со една те иста основа. 

Па преселбите од Мала Азија биле преку Визант (Цариград) и по долината 

на реката Вардар- Морава- Дунав...Рајна каде било најтопло- од лоза до Лозана итн. 

Димитри Оболенски, на стр. 9, вели: „Движењето на луѓето, производите и 

идеите преку Балканскиот Полуостров во средниот век, во голема мера зависело од 

специфичностите на неговата физичка географија.Три од овие специфичности има-

ле трајно влијание врз историјата на балканските земји. Прво, полуостровот, сами-

от по себе планински, на својот северен крај се отвора како инка, во една широка 

долина, долга околу 1200 километри, пресечена од Дунав и неговите притоки Сава 

и Драва, која освен ниското плато околу Железната Врата на крајниот југ на Тран-

силванските Алпи, не е ограничувана од никакви физички пречки. Според тоа, ко-

муникациите меѓу полуостровот и земјите од Централна и Источна Европа биле 

едноставни; Балканот бил исто така отворен за инвазиите на народите од другата 

страна на Дунав, особено од Унгарската рамница и од степата на јужна Русија. Вто-

ро, планинската природа на полуостровот и расцепканоста на неговите предели, 

условена од многубројните планински вериги и изолираните долини, го лишиле од 

улогата на водечки географски центар.Неговите главни градови- Цариград и Солун, 

се наоѓаат на периферијата; Цариград, главниот град на Византиското Царство, од 

време на време успевал да ја наметне својата власт над речиси целиот Балкан...“. 

Стр. 30: „Стожер на првата зона е јужниот брег на Крим...Најјужната верига 

се протега напоредно со брегот и од геолошко стојалиште претставува продол-

жение на Кавказ. Таа стрмно се спушта до тесниот, плоден брег со многу природни 

пристаништа и предели кои потсетуваат на француската и италијанската ривиера. 

Заштитен со овие планини, брегот има клима од медитерански тип што, освен ма-

слинките и виното кои грчките колонисти го донеле уште во античко време, усло-

вила начинот на живеење да биде сличен на грчкиот, римскиот и византискиот, а 

тоа значи потполно појаков од сточарскиот живот на континенталните номади од 

другата страна на планините“. 

Се кажа: „освен маслинките и виното кои грчките колонисти го донеле уште 

во античко време, условила начинот на живеење да биде сличен на грчкиот, рим-

скиот и византискиот, а тоа значи потполно поинаков од сточарскиот живот на кон-

тиненталните номади“.  
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Следи заклучок, дека земјоделството, овоштарството и сточарството северно 

од реката Дунав со Црно Море... биле донесени само со преселбите од југот. Па се 

говори и за Келто- Скити.Затоа тие простори имале балканско-малоазиско потекло. 

За ова да се поврди, авторот продолжува: „...Крим во средниот век е при-

роден декор за разновидна и многу драматична историја. Крајбрежниот појас е пре-

терано тесен, а избилството на овоштарници и лозја е премногу несигурно за какво 

да било самодоволно земјоделие. Затоа оваа далечна предстража на средоземниот 

свет можела да опстане само преку постојаниот контакт со својата околина: со мо-

рето чиишто трговски патишта се пружале како зраци на југ кон Балканот, Мала 

Азија и Кавказ“.  

Кога Крим бил несигурен, никако посеверно, дури Северна Русија без лоза... 

Стр. 34: „Јужно од Зикија, на јужните падини на Кавказ, како и долж брегот, 

се наоѓала Абазгија (Абхазија)...средниот Кавказ...Фаза (Поти), до Трапезунт. 

На југот Абгазгија се граничела со Лазика...Благодарение на нејзините крај-
брежни градови- Фаз а посебно Петра којшто Јустинијан добро ја утврдил- Визан-

тија успевала да ја држи Лазика под свој надзор сè до арапските освојувања пред 

крајот на седмиот век. Јустинијан во еден официјален документ ја опишал оваа те-

риторија како ‘нашата Лазика’, а Византија одржувала со неа развиени трговски од-

носи. Од таму увезувала крзна, кожа и робови, а извезувале сол, вино и жито. Лази-

те, како и Абазгите и Зиките, биле покрстени од византиските мисионери...“. 

Следи житариците биле на Балканот со Мала Азија и нејзиното Заткавказје. 

Меѓутоа, овде се работело за времето на Јустинијан- врската со тн.Словени. 

Пак, на Балканот бил пренесен само конопот- без друго растение и животно. 

Стр. 35: „Поаѓајќи од овие земји штитенички...Втората, претходно спомена-

та северопонтска зона лежела меѓу крајбрежниот појас и шумовитите области. Го-

лем дел од оваа област бил покриен со црници, плодно тло богато со хумус, преку 

кое пред орањето се ширела трева. Северниот дел на оваа област преминувала во 

пошумена степа. Таа земја, на која се наоѓале и отворени пасишта и големи појаси 

на шума, во средниот век го обработувало главно постојаното населеното земјодел-

ско население. Понатаму лежел појас на отворена степа. Тука од памтивек паселе 

овците на номадите- коњаници кои се селеле од своите престојувалишта во средна 

Азија на запад, кон Карпатите и средниот Дунав, токму преку овој премин во фо-

рма на инка меѓу брегот на Црното Море и пошумените степи...“. 

Се кажа: „Тука од памтивек паселе овците на номадите- коњаници кои се се-

леле од своите престојувалишта во средна Азија на запад, кон Карпатите и средни-

от Дунав“. А од „средна Азија на запад“ се движеле Монголите- Белците обратно. 

Меѓутоа, никаде ги нема говедата и свињите, чија чума и грип предизвикале 

кај Белците маласипаница и грип, поради што дошло создавање на крвна група А 

кај Белците, а таа станала вегетеријанска за исхрана од растително производство. 

Пак, кај Монголите настанала крвна група В. Таа како монголска останала 

истоветна со првобитната крвна група 0 за ловци и рибари. Значи, таа била како ме-

сојадна, само со разлика, што за неа (В) не се лачи доволно хлороводородна кисе-

лина во желудникот, која треба да го активира пепсинот за разлагање на белковини. 

Ама крвната група АВ била со пелазгиско-монголаки бракови во новата ера. 

Бидејќи се наведија просторите „средна Азија на запад, кон Карпатите и сре-

дниот Дунав“, се потврдува, дека Белците на тие простори се селеле од југот. 
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Токму и затоа Белците биле говедари со волски коли, а Монголите коњари 

со коњски коли. Следи во средниот век немало доказ за волска кола од север на југ. 

Да не се изуми, Бригите=Брзјаците дури и во 20 век имале говедарски коли. 

Авторот продолжува: „...Нив можел да ги набави од земјоделците во пошу-

мените степи и во крајбрежните градови. Освен тоа, во нив нашол и цврсти темели 

за изградба на сопствено земјоделство. Заради тие склоности на номадите да се 

свртуваат кон земјоделски начин на живеење, евроазиската степа развила блиски 

врски со пошумената степа и брегот на Црното Море која може да се споредува со 

врските меѓу номадите и земјоделците и по другите рабови на средоземниот свет, 

во Сахара и во сириската пустина...“. 

Се говори за „земјоделците во пошумените степи и во крајбрежните градо-

ви“. Па на земјоделието им претходело крчење на шумите- следи без земјоделство. 

Ова било повод земјоделски да бидат само: „...земјоделците и по другите ра-

бови на средоземниот свет, во Сахара и во сириската пустина...“. 

Земјоделци немало на пустинските простори кои отсекогаш биле само пусти 

-некултивирани за земјоделско производство, туку само во Источното Средоземје. 

Стр. 37: „Меѓутоа, би било погрешно...културната историја на Јужна Русија. 

Таа посебна космополитска култура што цутела на истото подрачје во класичниот 

и хеленистичкиот период, жива сè до почетокот на средниот век, се состоела од 

фактори што потекнувале од Иран и Месопотамија, од Балканот и од Мала Азија, 

од Средна и Северна Европа...“. 

Ова говори, дека преселбите биле од Источното Средоземје кон Исток до Ја-

понија, каде до островот Окинава има потопен град на белата раса. Истото важело 

и за на Север, во Јужна Русија: „од Балканот и од Мала Азија“- до денес на Балкан-

от нема ништо северно од ....Црно Море со Дунав и „Средна и Северна Европа“.  

Авторот продолжува: „...Но без оглед на своите меѓународни врски, јужно-

руската степа и во антиката и во средниот век главно била ориентално подрачје, за-

падњачка проекција за евроазиската степа, а културата, за разлика од грчките крај-
брежно градови и словенските заедници на северниот дел од степскиот појас, по 

своето потекло, главно било азиско...“. 

Следи „јужноруската степа и во антиката и во средниот век главно била ори-

ентално подрачје...а културата...северниот дел од степскиот појас, по своето поте-

кло, главно било азиско“. Ова говори, дека на тие простори продирале Монголите. 

Наспроти Монголите од Исток кон Запад, Белците се селеле од Југ на Север. 

Димитри Обленски, на стр. 39, пиши: „Не треба да се заборави дека северо-

понтското патување...Источните Словени на југот биле отсечени од Црното Море 

со широк степски појас, освен во областите околу устијата на Буг, Дњестар и Прут, 

кои ги освоиле уште во шестиот век и над кои и понатаму несигурно владееле...“. 

Се кажа: „кои ги освоиле уште во шестиот век“- шестиот век, но не порано. 

Ова објаснува дека преселбите биле постепени и тоа само од Југ кон Север.  

Ова било повод да има генетско-географска оддалеченост само од Југ кон Север. 

За потсета,Киев бил создаден по 6 век,Новгород во 9 век и Москва во 12 век. 

Авторот продолжува: „Во десеттиот век географскиот поим ‘Русија’ бил 

ограничен на оној дел од источноевропските шумски области кои се протегале од 

22-от до 43-от меридијан и меѓу 60-та и 43-та паралела. Тоа била последната и нај-
северната од трите северопонтски зони. Нејзиниот западен дел од памтивек им при-
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паѓал на источните Словени; остатокот го зазеле во текот на првите векови од на-

шата ера“.  

Следи „остатокот го зазеле во текот на првите векови од нашата ера“. 

Наведеното ни објаснува, ненаселениот континент постепено се населувал. 

Д.Г. Џеврис,
37

 на стр. 33, пиши: „Во Европа постојат три ограноци на белата 

раса- нордијски, алпска и медитерански. Придевот ‘нордиски’ значи северни. Нор-

дицјите ги населуваат најсеверните бреговни делови на Европа, каде по неколку 

месеци воопшто нема вегетација.Затоа тие наголемо се хранат со риба, јадејќи ја 

десет пати повеќе отколку другите меса. Што се однесува за растителна храна, која 

на другде расте на копно, тие се упатени на морска трева, која брановите ја исфр-

луваат на брегот, и на маховината која се собира на стеновитиот морски брег“. 

Таму немало услови за нормален живот- преселбите биле во најново време. 

Водениот превоз бил со чамци и бродови со источно-средоземно потекло. 

Љубомир Кљакиќ,
38на стр. 100, вели: „Не сматрајќи ни една од овие три тео-

рии доволно убедлива, Баришиќ поново тргнал да ги преиспита слоевите на значај-
ните Прискови фрагменти. Затоа посебно се заинтересирал за Присковите хидро-

ними, како и поимот моноксил кој Приск го користел. Големо значење Баришиќ му 

придавал заправо на споменувањето на овој моноксил, чамец кој се прави од издла-

бено дебло, а со кој Приски и ромејската делегација се превезле преку Дунав. Виза-

нтиските писатели од V-VII век овој вид чамец го споменуваат како ‘нешто кара-

ктеристично...едино за Словените’, кажува Баришиќ. Тој го споменува и на пример 

илирскиот моноксил пронајден кај Толис во Босна, а во напомената број 10 додава, 

како ‘не е исклучено дека некои облици на денешните рибарски чамци по езерата 

на нашата и егејската Македонија се во генетска врска со овие словенски моно-

ксили, а нарочито преспанскиот чун типот ораница’. Читателот секако ќе се сети 

дека употребата на моноксилот е документирано и на Јадранот во III-II милениум 

п.н.е.“. 

Од наведеното се заклучува дека Склавините биле доморордни на Балканот. 

Д. Оболенски, на стр. 40, кажува: „На располагање имаме неколку средно-

вековни описи на овој пат. Најмногу податоци ни пружаат Рускиот Летопис, од 

единасеттиот и почетокот на дванаесеттиот век, и De Administrando Imperio...Вто-

риот правец го следел посеверниот тек, преку Финскиот Залив и долж Нева до езе-

рото Ладога; оттаму Швеѓаните пловеле долж Волхов до Ладога (во исландските 

саги Алдегјуборг), една стара тврдина и важен трговски центар. Тука можеби луѓе-

то од север ги заменувале своите бродови со мали чамци, длабени во дрво, што им 

ги давало локалното словенско население....Кога целта на патувањето била трго-

вијата на Киев, престолнина на Русија, биле извршувани сложени подготовки за 

продолжување на патот кон југ. Во текот на април, кога се топел мразот на Дњепар, 

кон градот брзале мноштво моноксили (издлабени чамци) кои пристигнувале од 

узводните места. Тука чамците се растоварале, добивале весла и вилушки и се то-

вареле со производи- главно со крзно, мед, восок и робови. Во јуни, конвојот од ча-

мци го напуштал Киев и по ‘грчки пат’ поаѓал за Цариград. Педесетина километри 

низводно од Киев конвојот застанувал на два три дена во Витичево каде што му се 

придружувале уште неколку чамци. Целата таа флотила го продолжува пловењето 

                                                 
37
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38
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низ Дњепар сè до местото, приближно 450 километри јужно од Киев, каде што ре-

ката нагло скршнува од својот југоисточен правец рамно кон југ, низ појасот од кр-

стални карпи и неговите девет брзаци.Овој најопасен дел од патот сликовито е опи-

шан во De Administrando Imperio. Првиот брзак им пружал на патниците мачно на-

вестување на она што ги чекало: ‘Од средината се појавуваат големи карпи и стојат 

како острови. На нив налетува водата, се крева и истекува од другата страна со си-

лни и застрашувачка бучава. Затоа Русите не се осмелуваат да пловат меѓу нив, ту-

ку цврсто се држат до брегот, ги истоваруваат луѓето на суво, но производите ги 

оставаат на моноксилите, ги соблекуваат обувките и опипувајќи ги подводните ка-

рпи со нозе ги избегнуваат и го продолжуваат патот. Притоа, некои се напред, не-

кои кај средината, а некои до крмата на чамецот и постојано го штитат со долги др-

шки; со ваква внимателна постапка ја минуваат првата пречка, следејќи го брегот 

на реката. Откако ќе ја минат пречката, сите кои биле на суво се качуваат и го про-

должуваат пловењето’ “. 

Па следи заклучокот, дека Русите и Викизите биле со балканско потекло. 

Стр. 55: „Словените го освоиле Балканскиот Полуостров...како поткрепа да 

се користат словенски моноксили (издлабени чамци) кои би испловиле од горниот 

тек на Златниот Рог и би го нападнале градот на север...Решавачкиот дел од би-

тката се одиграл на седми август. Византиската морнарица, свесна за намерите на 

каганот, ги пресекла словенските моноксили на северниот дел од Златниот Рог и ги 

уништила“. 

Стр. 57: „Како и да е...На Пелопонез веројатно пристигнале и преку Корин-

тската превлака и со помош на своите моноксили, преку заливот кај Патрас“. 

Бидејќи се говори за „словенски моноксили (издлабени чамци)“, а тие биле 

само балканско- малоазиски, историјата за тн.Словени била и останала 100% лага. 

 

СКИТИЈА 

 

Скитија била северно од Дунав со Црно Море- до Индија. На нејзини про-

стори се растел коноп- Скитите уживале во опиум. Следел и темен чај, свила итн. 

Улрих Вилкен, на стр. 206, пиши: „Тоа беше силен момент...Така, Неарх ра-

скажа дека во Индија видел серијанска свила, т.е. кинеска...“. 

Димитри Оболенски, на стр. 13, вели: „Најраните врски меѓу Црното Море и 

Балканскиот Полуостров потекнуваат уште од антиката. Грчките колонии на запад-

ниот и северниот брег на Црно Море во седмиот век пред нашата ера и подоцна, иг-

рале многу значајна улога во економската и културната историја на древниот свет: 

овие трговски центри од кои некои израснале во напредни и автономни градови- 

држави на североисточниот раб на хеленскиот свет- Тир, на устието на Дњестар, 

Олбија во делата на Буг, Херсон, Теодосија и Пантикапеум на Крим, Танаис на 

устието на Дон и Фанагорија во делата на Кубан- извезувале во своите родни гра-

дови во Грција сировини...На скитските и самарјанските владетели на Јужна Русија 

тие посреденици им дале шанса за извоз и пристап на индустрискиот пазар на 

грчкиот свет. За Грците а подоцна и за Римјаните и за Византијците тие биле пред-

стража на хеленизмот на работ на таинствениот ‘скитски’ степи- ‘работ на Грција’, 

како што Цицерон ги опишува грчките колониии, ‘сошиени со варварски полиња’. 
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До крајот на антиката, повеќето од овие северопонтски градови ја изгубиле 

својата важност. Но два од нив, Херсон и Пантикапеум, опстанале до средниот век 

и ја задржале својата традиционална улога на економски и културни посредници 

меѓу Византија ио Јужна Русија. Оваа улога подетално ќе ја разгледаме подоцна. 

Засега треба да се задоволиме со истакнувањето на следните факти: извозот на жи-

то од Јужна Русија бил во голема мера намален после варварската инвазија во че-

твртиот и петтиот век; кога трговијата меѓу Византија и Југоисточна Европа, после 

петстотини години, започнала да се обновува, меѓу Црното Море и Цариград веќе 

не можело редовно да се превезува жито, туку производи од северните шуми- кр-

зно, восок, мед и робови; а кога во доцниот среден век севернопонтските степи од-

ново станале добавувачи на храна за Цариград и за другите балкански градови, тоа 

се должешо на трговската активност на колониите што Џенова и Венеција ги имале 

на Крим. Сè до шеснаесеттиот век, Црното Море останува да биде еден важен ка-

нал за снабдување на Цариград“.  

Стр. 28: „Каква била улогата на физичкото опкружување и комуникациските 

патишта во средбата меѓу Византија и народите од Источна Европа во оваа област? 

Кон средината на десеттиот век во Цариград бил составен еден важен и доверлив 

државен документ под лично раководство на царот Константин VII Порфирогенит. 

Тоа била расправа за состојбата на државата, упатена до Константиновиот син, 

идниот цар Роман II, којашто пред сè требала да биде прирачник за надворешната 

политика во областа што во тоа време претставувала најсериозен предизвик за Ви-

зантија- во земјите северно од Црното Море. Во расправата што современите на-

учници ја нарекле De Adminstrando Imperio, освен историскиот и географскиот пре-

глед на речиси сите соседи на Византија и многуте корисни совети како да се по-

стапува со нив, се наоѓа и едно поглавје (четириесет и второ) што е посветено на 

географскиот опис на областите од другата страна на северните граници на Цар-

ството. Напишано е во форма на патопис и најверојатно се потпирало на топо-

графиски извештај на некој царски емисар. Патувањето започнува од Солун од каде 

емисарот патува на северозапад, веројатно долж патот Вардар- Морава: ‘Од Солун 

до реката Дунав на кој се наоѓа град по име Белград, ако на патникот не му се брза, 

пријатно се патува осум дена.’ Од Белград патот оди низ Дунав сè до устието. Од 

устието на Дунав понатаму се патува во полукруг околу северниот брег на Црното 

Море. Се движиме, веројатно со брод, долж брегот, покрај устието на Дњестар и 

оттаму долж ‘златниот брег’ до местото каде што се влева Дњепар. Тука не чека 

еден краток поглед на внатрешноста на земјата, преку степите, сè до источно-

европскиот шумски појас: ‘На горниот тек на Дњепар живеат Руси, кои по реката 

се спуштаат сè до Ромеја.’ Од устието на Дњепар морскиот пат скршнува на југо-

исток и, после западниот брег на Крим, доаѓа во Херсон. ‘Од реката Дњепар до Хе-

рсон има триста милји, помеѓу има мочуришта и пристаништа во кои Херсонците 

тргуваат со сол’. Јужниот Крим бил под власта на Византија, а следниот дел од па-

тувањето од Херсон до Боспор, го штителе царски гарнизони што биле сметстени 

долж брегот. Боспор стоел на европската страна на мореузот Керч, близу влезот во 

Азовското Море, на тоа место под свое класично име ‘езерото Меотис, коешто за-

ради големината сите го нарекуваат море.’ И тука авторот си допушта себе си уште 

едно скршнување кон север што, како и неговата претходна обиколка на внатре-

шноста на Русија, може да се објасни со тогашните политички интереси на негова-
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та влада. Нè води долж реката Танаис (Дон) во областа под хазарска управа, сè до 

тврдината Саркел на левиот брег на долниот Дон. Откако ја завршува обиколката 

продолжува од Боспор кон градот Таматарч на источниот брег на мореузот Керч и 

го следи севериоисточниот брег на Црно Море, покрај териториите на Зиките, Чер-

кезите и Абазгите- сè до градот Сотиропол (денешен Питсунд), каде што е крајот 

на патувањето. Уште едно скршнување, овој пат краткотрајно, иако политички 

многу значајно, нè води преку Кавказ во земјата на Аланите долж горниот тек на 

Терек- во Византија Аланите одамна биле ценети како најкорисен сојузник на Цар-

ството во областа на северен Кавказ. 

Без сомнение, овој историско-географски опис на земјите северно од Црното 

Море е одраз на состојбите од средината на десттиот век. Многубројните етнички и 

политички промени што се случувале во оваа област и пред и после прилагодува-

њето на византиската надворешна политика на променлива рамнотежа на сила во 

степите, не ни допуштаат ова четириесет и второ поглавје од делото De Admistra-

ndo Imperio да го користиме како матрица за целиот среден век. Меѓутоа, ако земе-

ме предвид дека таа политика постојано се прилагодувала на геополитичката ства-

рност на целата област, овој приказ може да се прифати како сигурна основа за 

историската географија на тој дел на светот. Областа со која се занимава приказот 

може да се подели на три подобласти, одредени со две речиси концетрични полу-

круга. Првиот ги следи контурите на Црното Море, од устието на Дунав до риди-

штата на северозападен Кавказ. Вториот е заграден со Карпатите и долниот тек на 

Волга и се пружа преку долните текови на големите реки кои се влеваат во Црното 

и Азовското Море. Во него е вклучена и јужноруската степа. Зад овој втор полукр-

уг кој го пресекува Дњепар на четириесет и деветтиот напоредник, започнува шу-

мовита степа која на приближно триста милји од таму на север преминува во голе-

миот појас од шуми што се пружа североисточно преку рамницата на европска Ру-

сија. Секоја зона има сопствени специфични географски карактеристики. Секоја да-

ла сопствен придонес во средновековната историја на Источна Европа. И за секоја 

од нив византиските државници, заради различни причини, сметале дека има живо-

тна важност. 

Стожер на првата зона е јужниот брег на Крим. Полуостровот Крим е про-

стор на географски и културни спротивности.Три четвртини од површината со уме-

рено сува клима во средниот век била под пасишта како дел од јужноруската степа. 

Нискиот копнен појас што полуостровот го спојува со копното била погодна за на-

падите од север. Ситуацијата на северниот Крим ни објаснува зошто играл двојна 

улога: бил мета на освојувачите и релативно добро заштитен џеп во кој остатоците 

од претходните господари на јужноруските степи- на пример Симеријанците и 

Скитите- опстанале со векови откако спомените на нив изчезнале дури и од нивни-

те матични татковини горе на север. Од друга страна, на јужниот дел на Крим до-

минираат неколку паралелни делумно пошумени планински венци, кои од највисо-

киот на некои места се издига до 1500 метри. Најјужната верига се протега напоре-

дно со брегот и од геолошко стојалиште претставува продолжение на Кавказ. Таа 

стрмно се спушта до тесниот, плоден брег со многу природни пристаништа и пре-

дели кои потсетуваат на француската и италијанската ривиера. Заштитен со овие 

планини, брегот има клима од медитерански тип што, освен маслинките и виното 

кои грчките колонисти го донеле уште во античко време, условила начинот на жи-
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веење да биде сличен на грчкиот, римскиот и византискиот, а тоа значи потполно 

поинаков од сточарскиот живот на континенталните номади од другата страна на 

планините. Заради таа разлика меѓу полусувата степа, дождливите планини и ра-

скошниот брег, Крим во средниот век е природен декор за разновидна и многу дра-

матична историја. Крајбрежниот појас е претерано тесен,а изобилството на овошта-

рници и лозја е премногу несигурно за какво да било самодоволно земјоделие. За-

тоа оваа далечна предстража на средоземниот свет можела да опстане само преку 

постојаниот контакт со својата околина: со морето чиишто трговски патишта се 

пружале како зраци на југ кон Балканот, Мала Азија и Кавказ; со отворените про-

стори зад планините, опасни заради варварите кои повремено се спуштале оттаму, 

но и животворни благодарение на прехранбените производи и сировините што ги 

имало таму. Тоа се основните одлики на кримскиот пејсаж- море, планини и доли-

ни- во нивниот типичен медитерански меѓуоднос. Затоа јужњаците кои се населиле 

долж брегот- Грци, Римјани, Византијци, а подоцна Италијани- станале посредници 

меѓу средоземниот свет и евроазиските степи. 

Градовите Херсон и Боспор стојат на спротивните краеви на овој крајбрежен 

појас- Боспор на најоддалечената источна точка, а Херсон на југозападниот врв на 

Крим, на споредниот крашки полуостров. Обата града се заштитени од бреговите и 

се наоѓаат настрана од главната верига па затоа полесно комуницираат со копнени 

патишта во внатрешноста, отколку крајбрежните градови меѓу нив кои се вгнезди-

ле во подножјата на планините. Обата се надарени со одлични пристаништа. Бо-

спор, развиен на местото на античкиот град Panticapeum во рановизантискиот пе-

риод бил важен центар на грчката и христијанската цивилизација. Царската власт 

му придавала голема важност на градот како дипломатска и мисионерска предстра-

жа и последна копнена станица на патот на свилата од Кина. Меѓутоа, неговата по-

зиција била премногу изложена на напади на номадите од евроазиските степи и по-

сле шестиот век Византија само со ретки периоди можела подолго да одржува ефи-

касна власт на Боспор. Затоа, нејзините државници биле принудени при своите ди-

пломатски активности во степата сè повеќе да се потпираат на политичката верност 

на Херсон. 

Позицијата на Херсон, само две милји оддалечен од денешниот Севастопол 

(кој Русите го основале во 1784 година) имала неколку предности: од сите главни 

кримски пристаништа бил најблиску до Мала Азија; лежел на најкусиот пат по мо-

ре до долниот тек на Дунав до западнокавказкиот крајбрежен појас; во споредба со 

Боспор бил помалку изложен на напади од степите, а длабокиот Карантински Залив 

бил извонредно пристаниште. Неговите огромни копнени бедеми, прв пат подигна-

ти во хеленистичкиот период, Византијците неколку пати одново ги подигнале: 

еднаш тоа го сторил царот Зенон, околу 488 година, а потоа Јустинијан. Во обата 

случаи се подигнати за да го заштитат градот пред групите на Хуни кои после рас-

падот на царството на Атила ја зазеле степата на северот од Крим. Јустинијан ги 

обновил ѕидовите на Херсон и Боспор, но меѓу овие два града изградил и редици 

утврдувања долж самиот брег меѓу кои биле Алоуста (Алушта) и Горзовиум (Гур-

зуф) и уште неколку тврдини во планините во внатрешноста за да ги заштити пре-

мините од напади на север. Според тоа, во шестиот век преку јужниот Крим била 

повлечена вистинска воена граница, а Јустинијановиот limes Tauricus, кој што се 

поклопува со природната граница меѓу средоземниот и евроазискиот дел од полу-



 87 

островот и веројатно ја следи старата линија на утврдувања што Римјаните ја изгра-

диле пред Скитите, ја засилил безбедноста на Херсон и на другите византиски имо-

ти на брегот. Некои Јустијанови тврдини веројатно сè уште стоеле кога фрањевецот 

Вилијам од Рубрук минал низ Крим на патот за Монголија во 1253 година и може-

би биле меѓу оние четириесет замоци што во тоа време, како што се вели, го бране-

ле јужниот брег на полуостровот“. 

Стр. 33: „Последниот дел од северопонтскиот пат кој е опишан во De Admi-

nistrando Imperio оди долж источниот брег на Црното Море, од мореузот Керч до 

градот Сотиропол. Тој брег на кој се наоѓа и нискиот Тамански Полуостров, го пре-

секува делтата на Кубан.Таа се пружа на југ, преку повеќе тесни, но богати долини, 

над кои се издигаат шумовитите северозападни брда на Кавказ и завршува во бога-

тата и топла рамница Мингрелија, Колхида од античкиот период. Според тради-

цијата, првите врски на овие области со грчкиот свет потекнуваат уште од пату-

вањето на Аргонаутите. Источниот брег на Црното Море во класичниот период бил 

посипан со грчки градови- најважни биле Фаз, Диоскур, Пит- чиишто основачи би-

ле привлечени во тој крај од кавказките рудници со злато. Заради редици стратеш-

ки и економски фактори овој брег имал голема важност за Византија.Неговите кон-

тури и изразената насочност кон југоисток придонесувале за врските со внатре-

шниот дел и граделе вистинска одскочна штица за одбрана на целата кавкаска пре-

влака. Одбраната на овој појас бил од животна важност за Византија заради три не-

шта:неговиот северен крај се отвора како инка кон европазиските степи и кон патот 

што го користеле номадите во нивните движења кон Црното Море и Дунав; тесните 

долини во среден Кавказ им пружале на истите тие номади директен пат кон виза-

нтиската Мала Азија; а понатаму на југ, земјите од Задкавказјето им пружале на го-

лемите сили од средниот Исток- на Персијците, Арапите и Турците- привлечна од-

скочна штица за нивните напади на Мала Азија, Босфор и Цариград. За да се за-

штити од тие опасности, византиската дипломатија тежнеела да изгради погодна 

рамнотежа на силите во областа на Кавказ; политички тоа значело да се создаде 

една низа сојузничка или вазална држава од долна Волга и Азовското Море до езе-

рото Ван во Ерменија. Разбирливо, улогата што во тој одбранбен империјализам ја 

имале народите кои го населувале источниот брег на Црното Море зависела од ни-

вната географска позиција и од воената сила; меѓутоа, сите тие, под услов да биде 

пријателски расположени, можеле барем да í овозможат на византиската флота 

безбедно да дејствува во кавкаските води. На северниот дел на овој брег живееле 

Зиките. Нивната земја имала стратешка важност заради близината на византиските 

колонии на Крим и во долниот тек на Дон, области што во историјата на степите 

биле познати како несигурни. Верноста на Зиките кон Царството била поттикнува-

на од локалната црква чијашто архиепископ во почетокот на средниот век имал во-

дечка улога во византиската црковна политика околу границата на степата. Судејќи 

според De Administrando Imperio, во Цариград во десеттиот век Зиките биле изе-

дначени со Русите и Хазарите во поглед на ползата што му ја носат на Царството. 

Фактот дека нивната земја изобилувала со извори од кои истекувала нафта, основна 

состојка на византиското тајно оружје, ‘грчкиот оган’, воопшто не бил најмалиот 

залог на нивната корисност. 

Јужно од Зикија, на јужните падини на Кавказ, како и долж брегот, се наоѓа-

ла Абазгија (Абхазија). Оддалеченоста на таа земја покриена со густи шуми, им 
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овозможувала на Абазгите од внатрешноста да одржуваат полунезависност со ве-

кови; меѓутоа во крајбрежните градови Сотириопол и Севастопол (Сухуми), виза-

нтиската контрола била главно ефикасна сè до средината на единаесеттиот век. 

Освен тоа што биле корисни како воени сојузници во борбата против Персијците и 

Арапите, од Абгазите се очекувало да чуваат соодветен дел од патот на свилата од 

Кина кој одел долж северниот брег на Касписко Море, го преминувал средниот Ка-

вказ, доаѓајќи до црноморскиот брег на Абазгија и продолжувал по море преку Фа-

за (Поти), до Трапезунт. 

На југот Абгазија се граничела со Лазика, најважната византиска колонија 

на источниот брег на Црното Море. Земјата на Лазите која ја пресекувала реката 

Фаз, лежела на југоисточната кривина на брегот и се протегала во внатрешноста сè 

до преминот Даријал во среден Кавказ. Затоа Лазика имала клучна позиција за од-

браната на Задкавказјето од напади од север, а нерамниот терен и густите шуми ги 

спречувале Персијците да се шират кон Црното Море. Благодарение на нејзините 

крајбрежни градови- Фаз а посебно Петра којшто Јустинијан добро ја утврдил- Ви-

зантија успевала да ја држи Лазика под свој надзор сè до арапските освојувања пр-

ед крајот на седмиот век. Јустинијан во еден официјален документ ја опишал оваа 

територија како ‘нашата Лазика’, а Византија одржувала со неа развиени трговски 

односи. Од таму увезувала крзна, кожа и робови, а извезувале сол, вино и жито. Ла-

зите, како и Абазгите и Зиките, биле покрстени од византиските мисионери. Се за-

држале во политичката орбита на Источниот Рим благодарение на воспоставената 

црковна организација, а патиштата и тврдините што ги изградила Византија биле 

материјална противтежа на срдечните, но помалку опипливи врски што биле во-

споставени меѓу нивните владетели и царскиот двор во Цариград. 

Поаѓајќи од овие земји штитенички, Византија го ширела своето влијание во 

внатерешноста настојувајќи да придобие колку што е можно повеќе погранични 

надзорници да им служат на нејзините интереси на Кавказ. На Ивирците, односно 

на Грузијците, им се додворувале од соседната Лазика; Аланите од среден Кавказ, 

според записот на Прокопие од шестиот век, ‘од дамнина пријатели на Ромеја’, го 

чуваме преминот Даријал и можеле да ги сопрат нападите на степските номади на 

Крим; а понатаму на север, хунските Сабри кои живееле во горниот тек на Кубан и 

во долниот Терек, им служеле на Визатијците од шестиот век како чувари на при-

одите до ‘Касписката Врата’, преминот Дарбенд, од каде можел да се надгледува 

главниот пат на наездите од задкавкаските степи. Втората, претходно спомената се-

веропонтска зона лежела меѓу крајбрежниот појас и шумовитите области. Голем 

дел од оваа област бил покриен со црници, плодно тло богато со хумус, преку кое 

пред орањето се ширела трева. Северниот дел на оваа област преминувала во пошу-

мени степи. Таа земја, на која се наоѓале и отворени пасишта и големи појаси на 

шума, во средниот век го обработувало главно постојаното населеното земјоделско 

население. Понатаму лежел појас на отворени степи. Тука од памтивек паселе ов-

ците на номадите- коњаници кои се селеле од своите престојувалишта во средна 

Азија на запад, кон Карпатите и средниот Дунав, токму преку овој премин во фо-

рма на инка меѓу брегот на Црното Море и пошумените степи. Некои од нив со за-

доволство би останале во близината на топлите и плодни рамници кои слегувале сè 

до морето и крајбрежните градови во кои можело да се пљачкосува и тргува. Други 

пак, заради економски потреби, биле протерани на исток или пак заради воени 
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амбиции оделе низ степскиот премин сè до крај, преку тесниот премин меѓу делта-

та на Дунав и Трансилванските Алпи, во влашката низина. Од таму можеле насил-

но да преминат преку околните банатски планини во рамницата на Унгарија, или 

преку долниот Дунав, да преминат на Балканот. Основниот мотив на овие повреме-

ни преселби веројатно бил економски: и покрај своето богато тло, степата била по-

дложна на налети на страшни суши. Меѓутоа, благодарение на поголемите количе-

ства дожд земјата можела да се обработува на западниот раб. Затоа, евроазискиот 

номад не се потпирал само на пасиштата туку се издржувал и од готови земјодел-

ски производи. Нив можел да ги набави од земјоделците во пошумените степи и во 

крајбрежните градови. Освен тоа, во нив нашол и цврсти темели за изградба на со-

пствено земјоделство. Заради тие склоности на номадите да се свртуваат кон земјо-

делски начин на живеење, евроазиската степа развила блиски врски со пошумената 

степа и брегот на Црното Море која може да се споредува со врските меѓу номади-

те и земјоделците и по другите рабови на средоземниот свет, во Сахара и во сири-

ската пустина. Интересот на европазискиот номад за земјоделецот и трговецот кон 

кои главно чуствувал завист и презир, е разлог за многу човечки драми во средно-

вековната историја на Источна Европа. Во следниот настан трогателно се опишува 

тој копнеж на многу номади за помирен земјоделски живот и за повисоките живо-

тни стандарди што можела да ги обезбеди византиската цивилизација. Царот Јусти-

нијан ги свртел едно против друго двете хунски племиња, Кутригурите и Утигу-

рите. Племињата живееле во степите, едното на западната, а другото на источната 

страна од Дон. Како награда за услугите кон Царството, Јустинијан им допуштил 

на две илјади Кутригури да се населат во Тракија. Заради тоа, утигурскиот кан се 

разбеснел и испратил во Цариград свој емисар да вложи приговор за исклучителна-

та наклоност кон неговиот соперник. Овој усмен приговор- Хуните биле неписмени 

-бил забележан и дотеран од Прокопиј:  
‘Знам (рече канот) една поговорка што сум ја чул во детството и не сум ја 

заборавил. Поговорката оди приближно вака: дивиот ѕвер, можеби волк, и може, 

велат, донекаде да ја промени бојата на своите влакна, но карактерот не го менува 

затоа што природата тоа не му го дозволува... Знам уште нешто на што ме научило 

искуството, едно од оние нешта што недоделканиот варварин и треба да го научи: 

сточарите земаат куче додека уште цица и грижливо го одгледуваат така што ѕвер-

от му е благодарен на оној кој го храни заради следново- кога волците ќе го напа-

днат стадото, кучињата ќе ги запрат, ќе застанат над овците како чувари и спасите-

ли. Мислам дека тоа се случува секаде... па дури и во твоето царство каде што ре-

чиси сè има во изобилство, па веројатно дури и невозможни нешта, нема ни малку 

отстапувања од ова правило... Но ако тие нешта, по својата природа, се секаде исти, 

тогаш мислам дека е чесно гостољубиво да ги дочекуваш Кутртигурите, да пови-

куваш лоши соседи и да правиш домашен пријател од народот што не си можел да 

го поднесеш ни надвор од своите граници... Додека ние одвај живуркаме на пустата 

и потполна неплодна земја, Кутригурите слободно тргуваат со жито, уживаат во 

своите вински подруми и живеат од плодовите на земјите. Сигурно можат да одат и 

во бањи и носат злато- скитници- и сигурно не им недостига убава облека, извезена 

и прекриена со злато.’ 

Степата како отворен пат кој ги поврзувал брегот на Црното Море и долни-

от тек на Дунав со Монголија и Кина, имала големо влијание на историјата на сре-
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дновековна Европа. Тактичката надмоќ на подвижниот стрелец од Азија од кого 

што Европјаните толку се плашеле, е завршена со пронаоѓањето на барутот. Првата 

победа на Европа над Азија ја извојувал во 1552 година рускиот владетел Иван IV 

кога неговите топови го разнеле турското упориште во Казан и ги растуриле и по-

следните остатоци од Златната орда. 

Меѓутоа, би било погрешно овие освојувачи да се разберат само како по-

времено присутен војнички камшик или како човечки материјал на кој можела да 

се докажува византиската дипломатија. Некои од нив трајно придонеле за култур-

ната историја на Јужна Русија. Таа посебна космополитска култура што цутела на 

истото подрачје во класичниот и хеленистичкиот период, жива сè до почетокот на 

средниот век, се состоела од фактори што потекнувале од Иран и Месопотамија, од 

Балканот и од Мала Азија, од Средна и Северна Европа. Била одржувана од меѓу-

народната трговија, од трговските патишта што се собирале во јужна Русија, а до-

аѓале од средна Азија и од западен Сибир, од јужниот брег на Црното Море и од 

шумите на север. Но без оглед на своите меѓународни врски, јужноруската степа и 

во антиката и во средниот век главно била ориентално подрачје, западњачка проек-

ција за евроазиската степа, а културата, за разлика од грчките крајбрежно градови и 

словенските заедници на северниот дел од степскиот појас, по своето потекло, гла-

вно било азиско. Не е лесно да се одредат преносителите на овие културни тради-

ции затоа што од пишаните извори добиваме само една збунувачка слика на редици 

племиња и народи кои на секои неколку векови се менуваат степите и меѓусебно се 

бришат од картите: Симеријци, Скити, Сармати, Готи, Хуни, Авари, Бугари, Хаза-

ри, Унгарци, Печенези, Кумани и Татари, сите тие се појавуваат и изчеснуваат од 

хоризонтот на историчарот. Оттука научивме политичката историја на степата по-

веќе да не ја толкуваме како калеидоскоп на население што се менува, туку пред сè 

како редослед на победнички малцинства кои на своите претходни населенија им ја 

наметнуваат својата политичка власт, а често и своето име, но никогаш не ги из-

бришала потполно, ниту пак ги апсорбирала. Во секој поединечен случај се мену-

вале само владеачката раса и одредниците на поробените поданици, но никогаш и 

етнографската подлога. Етничкиот континуитет во историјата на понтската степа се 

гледа во истрајната важност на иранските, а подоцна и на турските народи во Јужна 

Русија. Иранците (Скити, а потоа Сармати) кои владееле со ова подрачје меѓу при-

ближно 600 година п.н.е. и 600 година од нашата ера и нивните наследници, тур-

ските Хазари, Печенези и Кумани, кои се менувале како господари на степите сè до 

почетокот на тринаесеттиот век, оставиле траен печат врз економската и политич-

ката историја на северопонтската област. Главната цел на овие азиски племиња- ис-

користувањето на источноевропските речни патишта, побрзото доаѓање до Црното 

Море и средоземиот свет од неговата друга страна, унапредување на трговските од-

носи со Западна Азија- во деветтиот и десеттиот век го презела Киевска Русија, таа 

заедничка творба на источните Словени и скадинавските Викинзи, наследничка на 

трговските традиции што од памтивек постоеле во степите на источна Русија“. 

Скитите и Сарматите имале варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. Ова 

се потврдува и со доказот,денес Русите и Украинците говорат само тн.словенски ја-

зик.А ваков бил на Викинзите, чии носени рогови биле на бригиското говедо-буша. 

„На источниот крај од јужноруската степа, меѓу Азовско Море, Касписко 

Море и Кавказ, се наоѓала област со посебна стратешка важност. Погодно опкру-
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жена со мориња и реки, таа претставувала природно засолниште за многу номадски 

народи кои доаѓале од Азија преку преломот меѓу касписките и уралските планини. 

Византиските државници многу брзо разбрале дека мораат да обезбедат силен со-

јузник во овој политички најстабилен дел од понтската степа: можеле да сметаат 

дека народите што биле населени на тој простор ќе го бранат источниот дел од евр-

опскиот степски премин и воопшто дека ќе помогнат да се сочува рамнотежата 

долж целиот северен фронт на Царството, само под услов да бидат пријателски ра-

сположени и доволно моќни. Византиската дипломатија покажала успеси во оваа 

област повеќе пати. Во почетокот на седмиот век учествувала во создавањето на 

‘старата голема Бугарија’ која цели педесеттина години ги штитела интересите на 

Царството северно од Црното Море. Во текот на следните два века дошол ред на 

Хазарите да бидат пријатели на царот, бидејќи ги смениле Бугарите во тие предели. 

Сојузот со Хазарите добро му послужил на Царството- веројатно многу придонел 

во осмиот век Византија да се одбрани од арапскиот проблем затоа што ако Хаза-

рите не го спречеле пробивањето на исламот на север, кон Кавказ, Арапите најве-

ројатно би ја освоиле степата на јужна Русија, би се појавиле на долниот Дунав и 

на тој начин би го изиграле целиот византиски одбранбен систем. Степата северно 

од Кавказ помогнала уште еднаш, во втората половина на тринаесеттиот век, да се 

одржи рамнотежа на силите што византиските власти настојувале да ја изградат во 

степите. Сојузот меѓу Византијците и Татарите од Златната орда го ослабеа прити-

сокот на непријателите на Царството врз нејзините провинции на Балканот. 

Не треба да се заборави дека севернопонтското патување што е опишано во 

De Administrando Imperio, содржи еден краток, но значаен додаток. Кога ќе стигне-

ме до устието на Дњепар дознаваме дека во неговиот горен тек живеат Руси кои по 

реката се спуштаат сè до Византија. Името ‘Руси’ сè уште бил двосмислен збор кои 

средината на дессетиот век: може да се однесува на источните Словени или на ни-

вните викиншки господари или на обата народа. Меѓутоа, кога е користен во гео-

графска смисла, изразот ‘Руси’ ја означувал територијата што била населена со ис-

точните Словени. Оваа територија ги опфаќала западната и дел од средната област 

на оној дел што денес се нарекуваме европска Русија, Нејзините приближни грани-

ци на север допирале до областа на езерото Ладога, преминувале преку западната 

Двина и Њемен, скршнувале на исток, долж преслапите на Карпатите и се спојува-

ла со Дњепар, на стотина километри јужно од Киев; од таму границата одела кон 

североисток, долж реката Псиол, го преминувала горниот Дон, доаѓала до горна 

Волга недалеку од устието на Ока, ја следела низводно Волга, а потоа скршнувала 

северозападно кон езерото Ладога. Источните Словени на југот биле отсечени од 

Црното Море со широк степски појас, освен во областите околу устијата на Буг, 

Дњестар и Прут, кои ги освоиле уште во шестиот век и над кои и понатаму неси-

гурно владееле. Во десеттиот век географскиот поим ‘Русија’ бил ограничен на 

оној дел од источноевропските шумски области кои се протегале од 22-от до 43-от 

меридијан и меѓу 60-та и 43-та паралела. Тоа била последната и најсеверната од 

трите северопонтски зони.Нејзиниот западен дел од памтивек им припаѓал на исто-

чните Словени; остатокот го зазеле во текот на првите векови од нашата ера. Ако 

се исклучат подоцнежните колонизации на северните и североисточните земји, кои 

биле населени со фински племиња, источните Словени во текот на најголемиот дел 

од средниот век биле ограничени на нивниот животен простор од десеттиот век. 
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Шумските области во кои на север преовладувале борови и оморика, а на југ дабо-

ви, претставувале природно живеалиште во кое словенските племиња, живеејќи на 

расчистените простори и во долниот тек на реките, во десеттиот век се обединиле 

во склопот на средновековната руска држава. Огромните шуми кои на некои места 

биле вистински прашуми, ги снабдувале со крзна, гориво и со неограничени коли-

чества на градежен материјал; на расчистените места и по робовите на степата 

сееле р’ж, јачмен и пченица, а реките им пружале големи можности за развој на 

трговијата. 

Реките на европска Русија, со нивните криви текови и широки котлини, пр-

едставуваат специјална мрежа на водотеци во Европа. Нивните горни сливови ме-

ѓусебно се многу блиски: изворите на Волга, Дњепар и западна Двина се разделени 

само со една тесна вододелница што се протега преку ниските моренски валдајски 

ридја, па префрлањето од една река на друга било едноставно. Освен тоа, горниот 

тек на Дон бил многу близок до базенот Ока додека неговиот среден тек бил одда-

лечен само дваесет и пет километри од Волга. Овие реки не служеле само за повр-

зување на разните шумски и степски области на источна Русија: секоја од нив во 

средниот век имала и меѓународна важност, како пат што земјата на источните 

Словени ја спојува со старите цивилизациски центри: Волга, преку Каспиското Мо-

ре преку Црното Море со Цариград. Спуштајќи се на југ овие три реки со нивните 

премини од горните текови кон водите на западна Двина и на системот Ловат-Вол-

хов озвозможувале едноставен пристап до Балтикот, а со тоа и до Скадинавија и 

Германија. Не треба да се чудиме што најраните собирања на источните Словени се 

формирале токму долж реките. Реката го заслужувала почитувањето и љубовта со 

кои ја опсипувале Русите: таа управувала со нивните колонизации, ги спојувала 

расфрлените заедници во единствената држава која, погледнато од географско сто-

јалиште, можела да опстане, ги учела на трговија и други мирновременски вештини 

и во зората на нивната историја им овозможила од тесната преградтка на шумата да 

излезат на светските патишта. 

Од сите руски водени патишта најважниот, барем во раниот и средниот век, 

бил патот што водел од Балтичкото до Црното Море. Три фактори довеле до тој пат 

да стане исклучително важна магистрала за меѓународна комуникација меѓу 850 и 

1100 година. Шведските Викинзи, или Варјази, го користеле како главен пат кон 

пленот и раскошниот пазар на Византија; бил географски р’бет на првата руска др-

жава; и ги поврзувал Западна Европа и Левант во време кога средоземната трговија 

започнала да опаѓа. ‘Патот од Варјазите до Грците’, како што го нарекувале Русите, 

играл одлучувачка улога во историјата на руско-византиските односи, па затоа за-

служува подетално да ги опишеме неговите главни топографски карактеристики“. 

Русите и Викинзите биле еден рунски народ: Варјази=ва рјази=рези=рецки. 

„На располагање имаме неколку средновековни описи на овој пат. Најмногу 

податоци ни пружаат Рускиот летопис, од единаесеттиот и почетокот на дванае-

сеттиот век, и De Administrando Imperio. Овие два описи меѓусебно се дополнуваат 

при што првиот е сосредочен на северниот дел на патот од Балтик до Киев, додека 

вториот главно се занимава со патот од Киев до Византија. Главните места на поа-

ѓање биле крајбрежните области на југоисточна Шведска, Упланд и Седерманланд 

и островот Готланд. Патот од Скадиниавија преку Балтикот до внатрешноста на Ру-

сија се дели на два главна правци. Првиот водел во Ришкиот Залив, па оттаму долж 
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западна Двина до водеделницата меѓу таа река и горниот тек на Дњепар. Вториот 

правец го следел посеверниот тек, преку Финскиот Залив и долж Нева до езерото 

Ладога; оттаму Швеѓаните пловеле долж Волхов до Ладога (во исландските саги 

Алдегјуборг), една стара тврдина и важен трговски центар. Тука можеби луѓето од 

север ги заменувале своите бродови со мали чамци, длабени во дрво, што им ги 

давало локалното словенско население. Тоа им овозможувало да ги преминат опа-

сните брзаци на Волхов кои почнуваат узводно од Ладога и се протегаат во должи-

на на деветнаесет километри. Следната станица бил Новгород (во сагите се наре-

кува Холмгардр), во близината на брегот на езерото Иљмењ, голем пазар на крзно и 

веќе во 860 година центар на голема скадинавска колонија. Од Новгород патот во-

дел на југ, преку Езерото Иљмењ и долж ловат.Во близината на горниот тек на оваа 

река почнува прочуената вододелница меѓу западна Двина, Волга и Дњепар, која-

што Русите ја нарекуваат ‘голема превлака’. Оваа област е испресечена со многу 

мали притоки по кои Словените и Викизите пловеле, или ги влечеле своите бродо-

ви; кога тоа не било можно, бродовите ги влечеле преку копното. Главниот пат во-

дел од Ловат кон западна Двина каде што се спојувал со правецот кој одел преку 

Ришкиот Залив и после уште неколку провлекувања преку копно, доаѓал до Дње-

пар во висината на Смоленск. Следната делница низ Дњепар од Смоленск до Киев 

главно била лесна и ирна. Кога целта на патувањето била трговијата на Киев, пре-

столнина на Русија, биле извршувани сложени подготовки за продолжување на па-

тот кон југ. Во текот на април, кога се топел мразот на Дњепар, кон градот брзале 

мноштво моноксили (издлабени чамци) кои пристигнувале од узводните места. Ту-

ка чамците се растоварале, добивале весла и вилушки и се товареле со производи- 

главно со крзно, мед, восок и робови. Во јуни, конвојот од чамци го напуштал Киев 

и по ‘грчки пат’ поаѓал за Цариград. Педесетина километри низводно од Киев кон-

војот застанувал на два три дена во Витичево каде што му се придружувале уште 

неколку чамци. Целата таа флотила го продолжува пловењето низ Дњепар сè до ме-

стото, приближно 450 километри јужно од Киев, каде што реката нагло скршнува 

од својот југоисточен правец рамно кон југ, низ појасот од кристални карпи и него-

вите девет брзаци. Овој најопасен дел од патот сликовито е опишан во De Admini-

strando Imperio. Првиот брзак им пружал на патниците мачно навестување на она 

што ги чекало: ‘Од средината се појавуваат големи карпи и стојат како острови. На 

нив налетува водата, се крева и истекува од другата страна со силни и застрашувач-

ка бучава. Затоа Русите не се осмелуваат да пловат меѓу нив, туку цврсто се држат 

до брегот, ги истоваруваат луѓето на суво, но производите ги оставаат на монокси-

лите, ги соблекуваат обувките и опипувајќи ги подводните карпи со нозе ги избе-

гнуваат и го продолжуваат патот. Притоа, некои се напред, некои кај средината, а 

некои до крмата на чамецот и постојано го штитат со долги дршки; со ваква вни-

мателна постапка ја минуваат првата пречка, следејќи го брегот на реката. Откако 

ќе ја минат пречката, сите кои биле на суво се качуваат и го продолжуваат пло-

вењето’ “. 

Именките во Русија се правеле со в-н-т, а гард бил град-тие биле еден народ. 

„Меѓутоа најголемиот брзак чиешто име на словенски значел ‘незаситен’, 

морал да се заобиколи по суво: по патот долг десеттина километри ‘робовите во ве-

риги’ ја носеле стоката а бродовите делумно биле влечени а делумно носени на ра-

меници додека над нив цело време бдеела воената придружба во случај на евенту-
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тален непријателски напад. Во областа на брзаците ваквата опасност секогаш била 

присутна: привлечени од можноста да ограбуваат и охрабрени од релативната неза-

штитеност на караваните кои бавно се движеле на суво, степските номади ги поста-

вувале заседите токму тука. ‘На тоа место’, како што езгровито забележува нашиот 

византиски писател, ‘се појавувале Печенезите и ги напаѓале Русите’. Во случаите 

кога сè добро се завршувало при преминувањето на брзаците, флотилата одново се 

собирала низводно, на островот Св. Григориј (денес Хортица), каде што паганските 

Руси со олеснување им принесувале на боговите жртви од живи петли под еден 

огромен даб. Уште четири дена пловење и доаѓале до устието на Дњепар. Таму, на 

островот Св. Етериј (Березан), два- три дена се одморале и се подготвувале за пло-

вење по море: бродовите ги опремувале со едра, јарболи и весла. После влегување-

то во Црно Море, конвојот постојано бил крај брегот и често застанувал на него. 

Кај Месемврија влегувале во византиските територијални води по кои доаѓале до 

целта на нивното патување, Босфор и Цариград. Целиот пат од Киев, при поволни 

услови, веројатно траел приближно шест недели. 

За природата и димензијата на оваа руско-византиска трговија што се одви-

вала по патот Балтик-Црно Море, ќе стане збор во едно од следните поглавје. На 

ова место треба да укажеме на важноста на овој пат во очите на Русите и на те-

шкотиите со кои морале да се справуваат за тој да остане отворен. Тој пат бил ва-

жен заради нивната потреба да тргуваат со земјите околу Црното Море, заради вое-

ните амбиции на киевските владетели и копнежот на нивните поданици по плодо-

вите на византиската цивилизација.Главната тешкотија, така живописно прикажана 

во деветтото поглавје од De Administrando Imperio, биле степските номади кои ги 

пресретнувале караваните и го пресекувале патот на долниот тек на Дњепар. 

Може да се каже дека историската географија на Русија во средниот век би-

ла обликувана од необичниот однос меѓу двете одлики на физичкото опкружување 

на земјата: реките и степата. Меѓу реките коишто на Русите им отворале пат за тр-

говија и пристап до цивилизацијата на средоземниот свет и степата во која се кри-

ела опасност од наезди на туѓинци, во овој период главно владеела една непоми-

рлива спротивност. Важно е тоа што правецот север-југ кој во времето на раниот 

среден век бил обележан со главните речни патишта на Русија и патот исток- запад 

кој бил обележан со степата, се вкрстувале недалеку од Киев кој истовремено бил и 

погранична тврдина и престолнина на руската држава. Врз тој едноставен географ-

ски податок се потпира еден голем дел од драматичната историја на рана Русија. 

Русите добро знаеле дека својата држава, култура и религија, ќе ги подбранат само 

ако му се спротиставуваат на притисокот на степските народи. Како што кон крајот 

на дванаесеттиот век силите за спротиставување полека им слабееле, така сè поја-

сно станувало дека причината за нивниот национален крстоносен поход лежи во 

потребата по секоја цена да ја одбранат економската жила на Русија- водениот пат 

до Византија“. 

 

РУСИЈА 

 

Димитри Оболенски, на стр. 184, вели: „Нивното име- Руси- потекнува од 

името на народот когошто Словените, во деветтиот и десеттиот век, го нарекувале 

Рус’, Грците Рос и Арапите Рúс. Во тоа време зборот Рус имал три различни значе-
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ња кои некогаш се поклопувале. Тоа била одредница за шведските Викинзи или Ва-

рјази кои долж Волга, а подоцна и долж Дњепар се движеле, со своите трговски по-

ходи, кон југ и до средината на деветтиот век под свој надзор држеле поголем дел 

од речниот пат од Балктик до Црното Море. Тоа име повремено се однесувало и на 

Варјазите и на нивните поданици, источните Словени кои, нека се потсетиме, жи-

вееле во западните и централните области на просторот што денес го нарекуваме 

европски дел од Русија. Постепено името добило и географски призвук и ја одре-

дувало територијата што веќе ја споменавме (населена со фински племиња и со 

источни Словени), а со која владееле Викинзите. На ова место не треба да се за-

нимаваме со сложените и сè уште спорни проблеми- која и каква била улогата што 

ја имале Скадинавците и Словените во создавањето на словенската држава во де-

веттиот век. Но треба да се истакнат следните елементи: руската држава на чело со 

Киев, одреден да биде главен град во втората половина од деветтиот век, била ро-

дена ex nihilo со доаѓањето на Варјазите, а стопанските и општествените темели би-

ле поставени во претходните векови кога Словените во базанот на Дњепар имале 

значајна улога во трговскиот живот на западниот дел на европската степа под по-

кровителство на Хазарите; тамошниот словенски трговски слој, а можеби и аристо-

кратијата која ја поседувала земјата, имале витална економска и општествена улога 

во Киевска Русија во која господареле Викинзите; со оглед дека овие вториве гла-

вно биле малцинство, во текот на следните два века, тие постепено се втопиле во 

своите словенски поданици. Писателот на оваа книга исто така децидно смета дека 

скадинавските освојувачи ги обединиле растурените племиња на источните Слове-

ни во единствена држава, географски и стопански потпрени на водениот пат Балтик 

-Црно Море, држава на која í го дале своето ‘руско’ име. Овој процес е опишан во 

Рускиот летопис, најстар руски историски извор кој бил создаден во доцниот еди-

наесетти и почетокот на дванаесетти век. Него го обележуваат три фази. Кон сре-

дината на деветтиот век една група Варјази од Скадинавија ги освојува градовите 

во северна Русија и ја потчинува територијата што се протегала од езерото Ладог 

до долниот тек на Ока, а била населена со словенски и фински племиња. Според 

хрониката биле предводени од тројца браќа од кои најстариот, Рјурик, се сместил 

во Новгород. Набрзо потоа била завршена и втората фаза кога двајца викиншки 

благородници, Асколд и Дир, отпловиле низ Дњепар и го одзеле Киев од Хазарите. 

И на крајот, во 882 година, роднината на Рјурик, Олег, ги спојува Новгород и Киев 

во единствена држава и со тоа го завршува политичкото соединување на поголеми-

от дел од водениот пат Балтик-Црно Море, од Финскиот Залив до една точка на 

Дњепар, на околу сто и педесет киломтери северно од брзаците. Проглоасил дека 

Киев е главен град на државата и објавил, како што наведува хрониката, дека тој 
град оттогаш натаму ќе биде ‘мајка на сите градови на Русија’ “. (Рус-русост, Р.И.) 

Стр. 186: „Дури во 860 година Византијците лично се среќаваат со нивниот 

непријател на домашно тло. На 18 јуни таа година флота на двеста руски бродови 

незабележително влегува во Бософор... 

Овој напад кој Фотиј го споредува со гром од небо заради неговата неочеку-

вана брзина, не траел долго. Се чини дека Русите ја прекинале опсадата пред Миха-

ил III, кој што бил алармиран од заповедникот на градот, да побрза да ја врати вој-
ската од Кападокија... 
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Првиот руски напад на Цариград длабоко ги потресол Византијците...тој нов 

освојувач од север што Фотиј ни го опишува како мрачен и никому познат ?...“. 

Авторот, како и Острогорски, сè наведува што пишел Нестор и Фотиј. Рус-

ките автори ја кријата вистината, дека Русите 860 година се изјаснале за Словени, 

според Фотиј.Тоа било од слово-тие претходно пишеле со рецки, тие биле Рецкари. 

„После ова дипломатско заокружување на Киев уследиле обиди за покр-

стување на Русите. Набрзо по 860 година, во Цариград биле покрстени руски еми-

сари, а Фотиј, во својата енциклика од 867 година упатена до источните патријарси, 

гордо изјавува дека Русите кои порано ги надминувале сите други народи по суро-

вост, сега живеат под духовната власт на византискиот епископ, како ‘поданици и 

пријатели’ на Царството... 

Положбата и овласувањата на овој прелат не ни се познати, но може да се 

заклучи дека биле слични на овластувањата на архиепископот што истиот тој Игна-

тиј, приближно четири години пред тоа, го испратил да раководи со Бугарската цр-

ква. Природно е да претпоставиме дека живеел во Киев каде што во тоа време, ако 

може да му се верува на рускиот летопис, заеднички владеел Асколд и Дир... 

До 900 година на балтичко-црноморскиот воден пат веќе била цврсто вкоре-

нета државата што модерните историчари ја нарекуваат Киевска Русија. Но се чини 

дека за Олег и неговите непосредни наследници, новиот главен град бил само поче-

тен чекор на патот кон привлечни хоризонти. Таа викиншка глад по воени авантури 

и копнежот по поплодните и потопло простори на југ, се одразувале и врз нивната 

надворешна политика. Цариград, тој бајковит Миклиград за луѓето од север, и по-

натаму бил исто толку пожелен колку и во 860 години... 

Пратениците на Олег и византиските власти потпишале договор на 2 септе-

мври 911 година. Текстот, во словенска верзија, се наоѓа во Рускиот летопис, содр-

жи одредби кои очигледно се однесуваат на прелиминарниот договор кој бил склу-

чен во 907 година, непосредно после завршувањето на војната...Со посебно одредба  

добиле право на ограничен број капења, најверојатно на инсистирање на Нормани-

те кои на подбивното вчудоневидување на нивните сонародници од јужна Русија, а 

за Византијците и да не зборуваме, биле навикнати на северноевропските купатила 

кои биле слични на турските...“. 

Се потврдува дека Викизите биле со балканско- малоазиско потекло, со ист 

јазик како „на нивните сонародници од јужна Русија“ и со тн.византиски капатила.  

Стр. 192: „Од договорот може да се заклучи…Рускиот летопис ја споменува 

и христијанската црква…Во 957 година византиското христијанство го издвојувало 

дотогаш најславното менување на верата- тоа вдовицата на Игор, кнегињата Олга. 

Владетелката дошла во мировна мисија во Цариград каде што ја примиле царот и 

царицата. Или пред или после оваа посета на главниот град на Византија, таа ста-

нала христијанка и го зела името на царицата Елена, жена на Константин VII, што 

на симболичен начин ја одразувало нејзината нова духовна и политичка врска со 

царскиот двор. После враќањето во Русија се покажало дека Олга не била способна 

својата вера да им ја наметне на сите свои поданици; таа само го пробила патот кон 

конечен триумф на византиското христијанство во Русија што ќе биде остварено 

дури за време на владеењето на нејзиниот внук. 

Приемот на Олга кај царот е опишан во Книгата за церемонии што ја подго-

твил нејзиниот домаќин Константин VII Порфирогенит. После два формални прие-
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ми кога била примена стоејќи кај царот, а потоа кај царицата, уследила една поре-

лаксирана средба кога седела во друштво на царот и царицата и нивните деца и ко-

га, на заповед на царот, можела да раскажува ‘за што сака’. Подоцна истиот тој ден 

била приредена гозба во нејзина чест и тогаш била повикана да седи на масата на 

царицата заедно со дворските дами од највисок ранг кои ја имале титулата зоста па-

трикиа (што би можело грубо да се преведе како ‘опојасена’). Во тоа време правото 

да се седи на масата на царицата им било наметнато само на оние кои потекнувале 

од првите шест сталежи на дворската хиерархија. После гозбата бил послужен де-

серт на златната маса на која Олга седела во друштво на царот и неговото семејст-

во. Сите овие различни места, режирени со посветување на големо внимание кон 

симболичните детали што Константин сакал да ги внесе во сите дворски церемо-

нии, графички го одрзувале новиот однос на Олга кон византиските владетели. Неј-
зиното место на масата на царицата крај дворските дами зборува за нејзината под-

готвеност да стане духовна ќерка на царицата и да ја признае врховната власт на 

Константин VII. А необична чест што í била директно укажана, била знак дека на 

неа,а потоа и на нејината земја, им било дадено високо место во семејството на вла-

детелите и на народите на чие чело е царот. Русија, колку и да било привремено, 

влегла во византискиот комовелт на главната врата“. 

Па тн.Византија не била заедница на мноштво народи, како што сака да ка-

жи авторот и други, туку таа била само христијанска заедница на еден те ист народ, 

чиј народен јазик бил само еден ист- варварски=пелазгиски, а службен само коине.  

Бидејќи македонскиот коине бил само службен,него народот не го познавал. 

Истото било и за ниските свештеници, што важело и за Олга. Следи Олга опколена 

со многу тн.Византијци говорела само на својот народен пелазгиски=тн.словенски. 

Ова се потврдува со доказот, во наведувањата, никаде не се кажа преведувач од ко-

ине на рускит народен венетски и склавински јазик- па тој бил само варварски=пе-

лазгиски=тн.словенски. Овој бил тн.Хомеров јазик на кого говореле Критјаните.  

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. Пасов, а веќе во 1845 година неговиот труд за Хо-

меровата лексика е преведен на англиски од Х. Џорџ и објавен во Њујорк.
39Во сво-

јот труд Пасов 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 

                                                 
39

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

Со тоа што Критјани го разбирале бугарскиот,а не грчкиот од 19 век, е јасно. 

Ј.Х.Хан (1865), под XXIV. Варош Охрид,пиши: „...Тие сакаат да бидат Грци, 

а никако Словени...“. До 1865 г. Охриѓани не знаела и не сакале да бидат Словени... 

А бидејќи преостанала само Цариградската патријаршија, имало само Грци. 

Стр. 195: „Одговорот на ова прашање бил, одложен за триесет години. Тоа 

одлагање било делумно условено од силната византиска политика на Свјетослав, 

синот на Олга...“. 

„Се чини дека оваа антивизантиска варјашка фракција, потпогната од паган-

ски наемници од Скадинавија во почетокот на владеењето на Владимир, синот на 

Свјатослав, била водечка сила во Русија. Некаде околу 980 година, набрзо по ста-

пувањето на власта во Киев, Владимир, на брегот крај својата палата поставил цела 

галакјсија на пагански идоли за чии имиња (наведени во Рускиот летопис) и функ-

ции веќе долго време расправаат и лингивистите и историчарите. На чело на овој 
пантеон бил Перун. Богот на громовите и молњите (чии атрибути веројатно прет-

ставуваат комбинација на едно словенско божество и скадинавскиот Тор), направен 

од дрво, со сребрена глава и златни мустаќи. Луѓето им принесуваат жртви на овие 

идоли. Значајно е тоа што првите податоци за организираниот пагански култ во Ру-

сија потекнува од времето непосредно пред неговото формално загушување- некол-

ку години подоцна христијанството станало официјална вера на руската држава. 

Веројатно постои веродостојна аналогија со ситуацијата во Бугарија во деветтиот 

век каде што, како што веќе забележвме, паганското станало свесно и агресивно 

антихристијанство токму во времето кога било на залез. Оваа аналогија би можела 

да ја поткрепи и забелешката дека циганското лето на паганството во обете земји 

дошло истовремено со прогонот на христијаните. Рускиот хроничар наведува дека 

некоја гневна банда во Киев линчувала еден Варјаг, христијанин, затоа што одбил 

синот да му го жртвуваат на паганските идоли. Најстариот руски маченик доаѓа од 

Византија“.  

Се кажа: „Значајно е тоа што првите податоци за организираниот пагански 

култ во Русија потекнува од времето непосредно пред неговото формално загушу-

вање- неколку години подоцна христијанството станало официјална вера на руска-

та држава “. Со ова се потврдува дека Русите биле најмлад пагански народ.  

Токму и затоа споредувањата на она што го пишел Прокопиј со разните на-

ведувања на авторите од последните векови не држи- се без основа и произволни. 

Следи дека Перун и Тор со Зевс било едно исто божество-на еден ист народ. 

Луј Леже пиши за Афанасијев: „зборот Перун есте превод на грчкиот Зевс“. 

Се наведе: „некоја гневна банда во Киев линчувала еден Варјаг, христија-

нин, затоа што одбил синот да му го жртвуваат на паганските идоли“. 

Жртвувањето било на темните раси, поврзано со Хазарите кои го примиле 

јудејството, а Владимир по мајка бил Хазар-Евреин, кој масовно жрвувал луѓе... 
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Канибализмот бил на Темните и обрежување, а во црна Африка и девојките. 

Стр. 199: „Сега Владимир можел да побара висока награда за своите услуги. 

За возврат, Василиј II му ја ветил раката на својата сестра Ана, но под еден услов: 

неговиот иден зет да стане христијанин. Владимир се согласил на тоа, веројатно во 

текот на зимата 987-988... 

За да се разбере  вистинското значење на одлуката на царот својата сестра да 

ја даде за Владимир, треба да се знае какви биле брачните обичаи во владетелската 

куќа во Византија. Според измислената, но погодна традиција која би требало да 

потекнува уште од Константин Велики, биле забранети бракови меѓу потомците на 

царското семејство и ‘варварите’. Пред овој настан царот Константин VII уште ед-

наш отворено укажал на таа забрана во делото De Administrando и тоа токму во по-

главјето што се одликувало со голема политичка тежина. Забраната не се однесува-

ла само за франечките кралеви. Царот го предупредува својот син да се спротиста-

ви на секое ‘чудовишно барање’ за брачна врска што доаѓа од ‘лукавите и нечесни 

племиња од север’. Смета дека оваа доктрина на етичка исклучителност треба да се 

објасни со аргументи кои, иако ја отсликуваат арогантноста на Византијците кон 

странците, сепак можат да делуваат необично кога се знае дека искажува монарх 

кој наводно верувал во универзалноста на Царството со кое владеел: 

‘затоа што секој народ има различни обичаи и разни закони и институции и 

би требало да се усклади она што му одговара, треба и да воспостави и да развие 

заедници кои ќе овозможат стопување на животот. Како што секое животно се пари 

во своето стадо, така и секој народ не треба да се венчава и да општи со друга раса 

и други јазици туку со своето племе и со својот говор. Затоа што оттука потекнува 

природниот склад на мислите и врските меѓу индивидуите, пријателскиот разговор 

и заедничкиот живот; додека чудните обичаи и различните закони можат да се из-

родат во непријателства и кавги и омраза и недоразбирања, а тие пак не можат да 

зачнат неријателство и дружење, туку инает и раскол’ .  

Секако, Константин знаел дека неколкумина негови претходници одобриле 

слични бракови од политички причини...Кога некој странски владетел ќе се охра-

брел да ја побара раката на некоја порфирородна принцеза тој, по правило, бил аро-

гантно одбиван- тоа го доживеал Лиутпранд Кремонски кога во 986 година го посе-

тил Цариград, како емисар на Отон I, за да преговара за царската невеста за синот 

на германскиот цар. ‘Тоа е нечуено’, му одговорила владата на Никифор II, ‘ќерка 

која е родена во пурпур на еден цар кој исто така е роден во пурпур, да се омажи за 

странец. Ана, невестата на Владимир, била ќерка на Роман II, родена додека татко 

í бил на престолот, па според тоа порфирородна. Очигледно е дека Василиј II бил 

ставен во очајничќки теснец, а Владимир бил спремен да го примени најсилниот 

дипломатски притисок за владеечкото семејство од Киев да ја добие таа извонредна 

чест која само дваесет години пред тоа му била ускратена на германскиот цар чиј 
ранг, според меѓунородната позиција и моќ, бил многу повисок. 

Откако го прифатил христијанството...Владимир ја чекал својата невеста ... 

Тие околности и непосредниот исход- покрстувањето на Владимир... 

Сè до својата смрт во 1015 година, Владимир ја нагледувал изградбата на 

црквите и воведувањето на епископиите во главните градови на земјата... 

Вториот проблем се состои во јазикот на светата служба во Руската црква... 

Навистина, нема непосредни докази дека византиските мисионери во Русија намер-
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но ја поттикнувале словенската народна традиција, но нејзиното брзо ширење по 

989 година и потполно исклучување на грчкиот јазик од литургијата- и тоа во вре-

ме кога Руската црква ја водат свештеници кои биле поставени од Цариград...“. 

Па на руските кнезови и тн.византиски цареви народен јазик им бил венет-

ски- Венетите биле од Македонија, а Русија била Венеја- се било јасно, ист народ.
40

 

Во претходните книги пишев, Континентот бил колонизиран со Македонци. 

Павел Тулајев,
41

 на стр. 101, пиши: „Од Страбон сознаваме дека во Тракија, 

која се звала Самотракија или Самос, покрај многубројните племиња, живееле и 

Одрисите. Во V-IV в. с.е. тие таму створиле своја држава, која процветување пости-

гнала за време на царот Ситалк (440- 424 в. с.е.) кога се простирала од Дунав до 

Стримон. Вo III в. Тракија подпаднала под власта на Келтите, потоа- Александар 

синот Филипов, а I в. н.е. постанала провинција на Римската империја. Баш во тоа 

време, околу 150.000 коњаници и пешадијци мигрирале од Тракија во регионот на 

Дњепар, за што потврдуваат на стотини ковчезчиња со награди на римските легио-

нери, кои ги пронашле археолозите, во време на нивните освојувања“. 

Во Централната библиотека во Москва се чува древен наративен споменик 

под името „Московски анали“, чиј автор е летописецот на Русите, т.е. на Моско-

вјаните- Јеремија Русо. Во тој летопис стои напишано: „...Русите, односно Моско-

витите потекнуваат од древните Македонци, кои освен со другите земји, владееле и 

со Египет 276 години...“.
42

 

Во прилог е и Свети Ѓорѓи. Тој бил кападокиски маченик, кој не бил коња-

ник. Следи тој во Бригија=Брзјакија да добие атрибут коњаник, и тоа многу подо-

цна. Бидејќи Русите била Бриги и Македонци, тие во својот грб него го вметнале.  

Русите биле Македонци, а рускиот јазик бил македонски-тн.старословенски. 

Д. Оболенски продолжува: „Затоа изненадува фактот дека словенските текс-

тови на народен јазик, пишувани меѓу 867 и 988 година, пронајдени во Русија, или 

исклучително ретко се споменуваат или пак се наоѓаат во документи со сомнителна 

веродостојност. Од друга страна, нема сомнение дека христијанската заедница во 

Киев која опстанала речиси без прекин во текот на целиот тој период имала спосо-

бни свештеници и разбирливо Свето писмо и литургија која можела да ги задоволи 

потребите на покрстените Словени и Варјази кои говореле со словенски јазик...“.  

Се заклучува дека Викинзите и Русите бил еден ист венетски народ со руни. 

                                                 
40

 Докази: Павел Тупаев вели: “...Градот Енеја претставува крупно и многу важно сведоштво на Хе-

родот дека Венетите во Македонија далеку во антиката го населувале целиот Балкан, од каде свои 

гранки пружале во Централна Европа и Азија...“. 

Павел Тупаев пиши: “самиот факт што престолнината на древните Венети- градот Венеја, 

односно Енеја, се наоѓал во егејскиот дел на Античка Македонија, зборува за нивното родовско по-

текло“, дека “Венетите, всушност, биле Антички Македонци“. 

Димитриј Скепсијски (262-184 г.п.н.е.) истакнува: “...во многу далечно време гранка од Ве-

нетите ја напуштило својата престолнина Енеја во Македонија и се иселила во Мала Азија, каде го 

основала градот Троја...Венетите биле родени браќа со Антите и Феникијците, живееле едни покрај 
други и измешано...“. 

Страбон (1 век н.е.) ги проучувал Венетите од Пафлагонија и Месопотамија, во Мала Азија, 

па истакнува: “многу стара и напредна цивилизација“, која “по паѓањето на Троја почнала да се дви-

жи кон запад, кон Тракија и на северозапад кон Истра, каде што го основала градот Пула...“.  
41

 Павел Тулајев, Венети, ПешиÊ и синови, Београд 2004. 
42

 Фрањо Баришић, I Порекло Словена (Во предг. Кон книгата на: Мавро Орбини, Краљевство Сло-

вена, Белград, 1968), стр. CXLVIII-CXLIX.  
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Димитри Оболенски, на стр. 35, пиши: „Поаѓајќи од овие штитенички... Ка-

ко награда за услугите кон Царството, Јустинијан им допуштил на две илјади Кур-

тигури да се населат во Тракија. Заради тоа, утигурскиот кан се разбеснел и испра-

тил во Цариград свој емисар да вложи приговор за исклучителната наклоност кон 

неговиот соперник. Овој усмен приговор- Хуните биле неписмени- бил забележан и 

дотеран од Прокопиј:“ 

Овде се говори за неписмени. Следи и затоа немало никаков пишан договор. 

И со Русите немало писмен договор- Ромејците говореле само тн.словенски. 

Стр. 189: „Пратениците на Олег и византиските власти потпишале договор 

на 2 септември 911 година. Текстот, во словенска верзија, се наоѓа во Рускиот лето-

пис, содржи одредби кои очигледно се однесуваат на прелиминарниот договор кој 
бил склучен во 907 година, непосредно после завршувањето на војната...“. 

Се кажа: „Текстот, во словенска верзија, се наоѓа во Рускиот летопис“. 

Па сите автори го наведуваат само Рускиот летопис- без договор на коине. 

Стр. 192: „Кон крајот на 944 година, после две византиски емисарски мисии 

во Киев и една руска во Цариград, Игор склопи договор со Царството. Одредбите 

на тој договор кои се наведуваат во Рускиот летопис ни покажуваат колку многу во 

таа 911 година биле сменети рамнотежите на силите меѓу нив...Значењето на овој 
договор како историски документ уште повеќе е истакнат со фактот дека бил со-

здаден во исто време кога и деталниот приказ на руските трговски експедиции за 

Цариград во деветтото поглавје од De Administrando Imperio. Можно е податоците 

за тоа погалвје да ги собрал некој од василиките кои царот Роман ги испратил во 

Киев во 944 година да го ратификуваат договорот со Русите“. 

Бидејќи се разговарало директно,ниеден договор не е запишан на коине-сле-

ди преговорите меѓу руските кнезовите и царевите се воделе само на тн.словенски. 

„Од договорот може да се заклучи дека христијанството имало сè поголемо 

влијание на владеачките кругови на Киевска Русија. Еден дел од емисарите кои го 

потпишале договорот во Цариград биле христијани, а Рускиот летопис ја споме-

нува и христијанската црква која во тоа време во Киев ја послужува бројната за-

едница на Варјази и Хазари. Нема докази дека оваа заедница постоела пред прекин 

уште од втората половина на деветтиот век, но можно е христијанството никогаш 

потполно не згаснало во Киев после 867 година, а за што сведочи и една приказна 

од Рускиот летопис; кога емисарите на Олег дошле во Цариград во 911 година да го 

ратификуваат договорот со Византија, царот Лав VI одредил некои официјални ли-

ца да им ги прикажат знаменитостите на градот…“. 

Се говори само Руски летопис, но никако тн.византиски напишан на коине. 

Па руските кнезови и цариградските цареви говореле само на тн.словенски. 

 

ВЛАСИТЕ (РОМАНЦИТЕ)  

 

Димитри Оболенски, на стр. 16, пиши: „Базенот на двете страни на долниот 

Дунав, историски и географски е зона на премин меѓу Балканскиот Полуостров и 

степата на јужна Русија. Северно од реката, во сегашна Романија, лежи областа 

Влашка; западниот дел на оваа област, по војните на Трајан од 101 до 105 година, 

бил додаден на римската провинција Дакија. Реката Олт која од Карпатите тече кон 

Дунав тогаш била главна комуникациска сообраќајница меѓу балканските провин-
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ции на Римското Царство и Трансилванија, центарот на римска Дакија. Но во 272 

година Римјаните ја евакуираат Дакија и долниот тек на Дунав одново станува се-

верна граница на Царството. Долж северниот брег на реката лежи еден широк појас 

на мочуришта кои се протегаат сè до делтата, додека нејзината повисока јужна стр-

ана е со забележителни римски утврдувања кои го чувале влезот на Балкнот од упа-

дите на освојувачите од Јужна Русија и Централна Европа. Долниот тек на Дунав ја 

задржал својата традиционална улога како limes Romanus и во раниот византиски 

период; меѓутоа, за решителните освојувачки на север тој ни никогаш не претста-

вувал несовладлива пречка: за освојување и уништување на царските имоти на Ба-

лканот реката ја преминале и Готите во четвртиот век и Хуните во петтиот. Во тек-

от на следните седум векови, судбината на Југоисточна Европа повеќе пати е реша-

вана на бреговите на долниот тек на Дунав. Подоцна ќе ги објасниме главните по-

тези на Византија за задржување или повторно освојување на дунавскиот лимес: 

тие обиди се карактеризираат со стремежот на Јустнијан да изгради цела една мре-

жа на утврдувања пред варварските напади од север; попуштањето на оваа одбран-

бена линија под налетите на Словените и Аварите во почетокот на седмиот век; ви-

зантиските победи кон крајот на десеттиот век кои ја вратиле северната граница на 

Царството на Дунав; и конечната пропаст на византиската надмоќ на северниот Ба-

лкан кон крајот на дванаесеттиот век. (Готите со понтски мостови-си платиле, Р.И.) 

Во таа, според обликот речиси правоаголен облик, опкружена со Црното 

Море и со почетоците на делтата на Дунав лежи Добруџа. Во средниот век тука се 

вкрстувале разни патишта и разни народи од онаа страна на Дунав; бидејќи заради 

мочуриштата, каналите и лагуните околу делтата на Дунав и тесните простори на 

кои се наоѓа, Добруџа на некој начин била изолирана, па на таа територија била со-

здадени етнографски џепови во кои рамо до рамо со векови живеело разновидно 

население. Од друга страна, поголемиот дел на оваа област е рамно плато, јужен 

крак на големата евроазиска степа која во срединиот век ја покривала цела јужна 

Русија и се простирала преку западна и средна Азија. Затоа Добруџа, која во Рим со 

право била нарекувана ‘мала Скитија’ и во времето на владеењето на Август била 

анектирана, претставувала посакувана цел на многу номадски народи кои, или по-

ради немаштија или поради непријатели, ги напуштале своите домови во Јужна Ру-

сија, копнеејќи опасностите на отворената степа да ги заменат со релативната си-

гурност на краиштата јужно од Дунав и неизвесниот номадски живот да го заменат 

со земјоделскиот. Добруџа не била само дом на многу јазици и раси: таа на реши-

телниот агресор му го покажувала патот кон срцето на Балканот, а најамбицио-

зните освојувачи од Јужна Русија многу брзо откриле дека најкраткиот пат од дел-

тата на Дунав до Цариград оди долж брегот на Црното Море. 

Јужниот дел на долната Дунавска рамница е плато што поаѓајќи од реката 

блато се издига кон балканскиот гребен. Тоа била римската провинција долна Ме-

зија. Богатството на оваа земја и уште поголемото богатство на земјите што лежеле 

подолу на југ до кои можело да се дојде со преминување на планинските превои ги 

привлекувале многубројните освојувачи од север. Како резултат на варварските ин-

вазии во третиот век, оваа област станала еден од бурните центри на Балканскиот 

Полуостров;на Визиготите во 382 година им било допуштено да се населат тука ка-

ко римски федерати; во шестиот и седмиот век низ Мезија, на патот кон југ, минале 

Словените и Аварите, рушејќи ги римските градови, а првите и се населиле во таа 
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област; сè до 681 година земјата била во рацете на Бугарите, турски народ од евро-

азиската степа.Благодарение на двете едноподруги кралства што ги основала...ста-

нале еден од главните центри на политичка и воена моќ на полуостровот. Тоа исто 

така била област од многу голема економска важност:мезиската рамница,наводну-

вана од многубројните реки кои течат на север и се влеваат во Дунав, во голем дел 

покриена со плодно тло, била особено погодна за земјоделие. Уште во првиот век 

од нашата ера таа била позната како житница;а житото што било собирано од поли-

њата околу Варна си ја зголемило цената крајот на тринаесеттиот и во четиринаесе-

ттиот век, кога Црното Море било отворено за италијанските трговци од Венеција 

и Џенова, кои бугарското жито со бродови го превезувале во Цариград и Италија“. 

Стр. 209: „Сместено југоисточно од Чешка, кралството Унгарија и понатаму 

било под силно културно и верско влијание на византиската цивилизација. Ваквото 

влијание било широко распространето на истокот на земјата, меѓу Тиса и Карпати-

те, но не било занемарливо ниту во дворските кругово затоа што се чини дека ба-

рем двајца унгарски кралеви во единаесеттиот век ја признавала врховната власт на 

византискиот цар. Поголемиот дел од источниот дел на Унгарија го сочинувала 

Трансилванија, а раната област е потпоно непозната. Меѓу 106 и 271 година таа би-

ла центар на римската провинција Дакија. Унгарците ја окупирале додека се пресе-

лувале во Средна Европа а во единаесеттиот век била анектирана од унгарската 

круна. Во текот на тие илјади години после римското повчлекување од Дакија, во 

Влашка, Молдавија и Трансилванија, секако нешто се случувало, но за науката сè 

уште е нејасно и спорно што е тоа што конечно довело до создавање на романски 

народ. На ова место ние нема да се занимиваме со таа позната контроверза, обеле-

жена со изразени политички и националистички призвуци чиишто главни протого-

нисти се современите романски и унгарски историчари. Тешко можеме да се посо-

мневаме во тоа дека Романците кои, како и балканските Власи, зборуваат со роман-

ски јазик, потекнуваат делумно и од римските колонисти кои дошле во вториот и 

третиот век, а делумно од староседелци на Дакија. Овие романизирани Дачани се 

повлекле во зафрлените предели на Карпатите после повлекувањето на римските 

легии јужно од Дунав, во своето планинско засолниште, го зачувале својот јазик и- 

покрај подоцнежните примеси на словенска крв- својот етнички идентитет. Дел од 

романскиот народ можеби бил покрстен од Бугарите, веројатно кон крајот на де-

веттиот или почетокот на десеттиот век и ја презел од нив словенската литургија и 

кирило-методиевската книжевна традиција. Но се чини дека ваквото обраќање било 

површно. Дури во четиринаесеттиот век во двете романски кнежества, Влашка и 

Молдавија, се појавува организиран политички живот и дури тогаш Цариградската 

црква и култура преовладуваат на овие простори, а Романците со задоцнување вле-

гуваат во византискиот комовелт на народите“. 

Вотсон, на стр. 176, пиши: „Римскиот цар Трајан 101. год. н.е. ја освоил Тра-

нсилванија и поголемиот дел на Влашка, а Римјаните ги напуштиле под царот 

Аурелијан (275-80. н.е.). Во тоа раздобје жителите на тоа подрачје- те. домашни 

Дачани кои ја преживеале војната и инвазијата, те доселениците од другите делови 

на Римското Царство- го прифатиле како свој латинскиот јазик.После римското по-

влекување тие земји биле изложени на еден бран на инвазија по друг, и мошне ма-

лку се знае за историјата на нивното население. Тек околу четиринаесеттото сто-

летие донекаде побројни споменици и документи говорат за народот кој говорел со 



 104 

јазик тогаш познат како влашки. Тој јазик го презел мошне голем број словенски 

зборови, ама ја задржал латинската структура и, воглавно, латинскиот речник. Од 

тоа доба може да се прати историјата на тој народ“. 

Бидејќи латинскиот никогаш не бил народен населението си говорело само 

со варварски=пелазгиски=тн.словенски со кого говорел и Платон. Следи имало и 

вулгарен-латински=народен-латински како доказ, латинскиот не бил народен јазик.  

„Унгарските историчари, наспроти, тврдат дека населениете кое говореле 

латински отишло со Ауерелиј или е уништено со инвазиите, а дека Трансилванија 

со векови со векови се населувала со Словени...“. 

Следи без латински- населението било само со варварски=пелазгиски јазик. 

„Тоа се спротивни теории, секако, надахнати со националистички мотиви... 

Народот на Молдавија и Влашка бил со православна вера и нивните владе-

тели во текот на петнаесеттото столетие им се опирале на отоманските инвазии...“. 

Токму и затоа до во петнаесеттото столетие не им бил потребен латински. 

„Во Трансилванија унијатски бискуп Inocentiu Micu го бранел романскиот 

захтев во Соборот. Во говорот кој го одржал 1737. ја споменал ‘влашката нација’ 

ама го дочекале повици: Власите се само плебс’. Тој без успех се обратил во Виена 

и на папата да му помогне во борба за политички права на неговиот народ. Бил пр-

исилен 1751. да се повлече од положбата и го завршил животот во Рим. Во втората 

половина на столетието се појавуваат низ научни студии на романски јазик, дела на 

такавината трансилванска школа, на кои целта им била да покажат како Романците 

не се само изворни жители на Трансилванија туку вистински Римјани, потомци на 

Трајановите легионери. Тие дела прво недвојбено се очитување на идната романска 

национална историска митологија,темел на модерниот романски национализам. Тр-

ансилванските романски научници работеле и на тоа романскиот јазик да ја освои 

латиницатаместо кирилицата, која одвајкаде била во употреба во православната 

црква. Развојот на школството под Јосип II исто така им користел на Романците...“. 

Па без било што за било каков романски народ со свој романски јазик, кој во 

„домовината“ на балканските Склавини=тн.Словени би имал нешто со латинскиот. 

 

УНГАРЦИТЕ (МАЏАРИТЕ) 

 

Димитри Оболенски, на стр. 164, пиши: „Втората круна уште појасно ја от-

сликува византиската хиерархиска зависност на унгарскиот крал...Оваа круна, во 

Унгарија позната како corona greaca е прекрасен предмет...Вториот портрет го носи 

грчкиот запис ‘Геза, верниот крал на Унгарија (кралес Тоуркиас)’. Релативниот ста-

тус на овие три фигури е одреден со внимание коешто е обележано со политички 

идеи на византиските дипломатски кругови. Круната навистина личи на ликовна 

претстава на некои извадоци од Книгата за церемонии на Константин Порфироген-

ит- царот суверен, овоземски двојник и намесник на Христос Пантократор, со по-

висок ранг од неговите помлади совладатели и од унгарскиот крал...“. 

Стои: „грчкиот запис ‘Геза, верниот крал на Унгарија (кралес Тоуркиас)’ “. 

Самиот поим Турчин означува Маџар=Татар=Монгол. Вакви биле Арнаути. 

Вотсон, на стр. 31, вели: „Во Трансилванија во петнаесеттото столетие по-

стоеле три nationes признати со закон, застапени во Трансилваниот собор: маџар-

ски, секлерски и саксонски. Маџарски natio ги обфаќал само жителите со племен-
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ско потекло, ама не исклучиво оние кои говореле маџарски. Секлери и Саси, за раз-

лика од Маџарите, во своите заедници немале кметови, па така донекаде било за-

стапено целото граѓанство...“. 

Следи фуснота: „Секлерите биле народ од степата кои изворно се разлику-

вал од Угрите (или Маџарите), ама во текот на времето културно се асимилирале со 

ним. Сасите биле Германи кои кралевите на Угарија ги населиле во тринаесеттиот 

век“. (Маџари-Угри + н = Унгри=Унгари, Р.И.) 

Стр. 161: „Унгарска нација. Онака како постоела пред турската победа кај 
Мохача 1526. била ограничена на законити припадници на племство. Таа класа об-

фаќала нешто повеќе од пет посто население, а вклучувајќи и голем број на сирома-

шни луѓе кои живееле попат селани. Унгарија била повеќенационална земја,и унга-

рскиот јазик не бил прв јазик на сите унгарски благороници“.(Унгарци=МаџариРИ) 

Стр. 164: „Kossuth-овите методи и личноста постанувале сè понеугодни на 

Széchényi. Почнале да се сукобуваат, посебно за јазикот. Széchényi се залагал за по-

стапно воведување на унгарскиот во јавниот живот и школство и со обѕирен поста-

пок према сите кои говорат другчиј јазик. Ама притсокот на унгарското јавно ми-

слење захтевал драстични мери.Конечно е донесено низ закони- 1836, 1840. и 1844. 

Према последниот закон закон, унгарскиот морал да биде ексклузивен јазик на па-

рламентот, владата и јавните установи, те да постане јазик на обука во школите 

чим се донесе потребни додатни законски прописи. Изнимок била само Хрватска. 

Széchényi залудно опоменувал и предупредувал на опасноста на така нетрпливата 

брзина во својот говор на Академијата, на 27. ноември  1842. Идеата супериорноста 

на унгарската култура би може насила да се докажува наспороти културата на жи-

телите на кои унгарски не е мајчин јазик, му била посебно гнасна. Неговото вли-

јание пополека слабело, додека Kossuth постанувал сè поомилен“. (Нов јазик, Р.И.) 

„Kossuth-овото стајалиште...Неунгарците...Ипак, нема разлог да бидат неза-

доволни, оти како унгарски поданици ќе ги уживаат сите слободи, а ќе преземат сè 

да се претворат во Унгарци па после тоа повеќе не ќе имаат никакви проблеми. Ko-

ssuth и неговите пријатели навистина верувале дека на Неунгарците им прават 

услуга пружајќи им прилика да се претопат во супериорната унгарска култура...“. 

Се гледа дека само се отфрлал тн.словенски јазик на околу 95% жители- зло. 

 

ВЛАСИТЕ И АРБАНИТЕ=ТОСКИТЕ=СКИПТАРИТЕ (АЛБАНЦИТЕ) 

 

Димитри Оболенски, на стр. 11, вели: „Планините на Балканскиот Полу-

остров помогнале и во одредувањето на ритамот на етничките миграции. Безбедни 

острови во опасни времиња, засолништа за поразените народи кои исчезнувале и 

по неколку века од хоризонтот на историчарот, овие планини, во други околности, 

ги истоварувале своите жители низ големите простори на полуостровот. Инвазијата 

на Словените во шестиот и седмиот век ја уништиле римската и христијанската ку-

лтура во поголемиот дел од Балканот. Нема записи кои би ни откриле што се слу-

чило со автохтоното население, Илирите и Тракијците кои успеале да ја преживеат 

оваа деструктивна поплава. Некои од овие староседелци, делумно или потполно ро-

манизирани, веројатно се повлекле пред Словените во планините. Во документите 

од десеттиот и единаесеттиот век на Балканскиот Полуостров за прв пат се поја-

вуваат два народи: Власите и Албанците. Нивното потекло е предмет на многу ра-
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справи. Повеќето научници денес семетаат дека тие потекнуваат од полуромани-

зираните староседелци на Балканот кои словенските освојувачи ги натерале во пла-

нините. Во средниот век тие се појавиле како номадски сточари кои зборувале на 

романски јазик, доаѓале од нивните планински засолништва, од Хемус, Родопите и 

од Пинд и се населувале низ долините на Тракија, Македонија и Тесалија. Раната 

историја на Албанците, иако исто толку нејасна, може исто така да послужи како 

илустрација за овој ритмичен пулс на планините што истовремено и апсорбира, и 

голта, и блуе големи групи на луѓе. Се верува дека Албанците, веројатно со поте-

кло од древните Илири, се повлекле пред словенските освојувачи во планините во 

кои денес живеат и дека таму опстанале сè до средниот век, заменувајќи го нивниот 

дотогашен земјоделски живот со животот на сточарите. А потоа оддеднаш, во чети-

ринаесеттиот век, тие почнале да се спуштаат од нивниот планински дом; во едно 

големо движење на освојувања на широк простор што по обемот и силата може да 

се споредува со претходните словенски инвазии, тие се прошируваат и на исток и 

на југ. Веќе во следниот век ги гледаме како стојат цврсто на земја во Тесалија, 

Атика, Беотија, Евбеја и на Пелопонез, населувајќи ја и обработувајќи ја земјата, 

патувајќи како номадски сточари или луѓе кои служат во војска на локалните грчки 

и франечки војводи“. (Влавот=Овчарот никогаш не бил земјоделец, Р.И.) 

Се кажа: „Нема записи кои би ни откриле што се случило со автохтоното на-

селение, Илирите и Тракијците кои успеале да ја преживеат оваа деструктивна по-

плава“. Следи „Нема записи кои би ни откриле што се случило со автохтоното на-

селение, Илирите и Тракијците кои успеале да ја преживеат оваа деструктивна по-

плава“.За „Инвазијата на Словените во шестиот и седмиот век“ нема ниеден мате-

ријален доказ/наод за нивно преселување-тие дошле голи, без ништо, само со јазик. 

Според Нестор, Русите потекнале од Илирија. И Илир со Словен синоними. 

Стр. 208: „Можеби на ова место би ни помогнал еден краток географски и 

етнички приказ на Источна Европа во првата четвртина од единаесеттиот век. До 

1018 година во Византиското Царство бил вклучен целиот Балкански Полуостров, 

сè до долниот и дредниот тек на Дунав, Драва, источните падини на Словенечките 

Алпи и истарската граница. Тие византиски територии во Европа (Апулија, Кала-

брија, источна Сицилија и Крит не влегуваат во оваа книга, иако биле дел од Цар-

ството) се населени од пет различни раси. Две раси, Грците и Словените, кои заед-

но го сочинувале мнозинството на населението на Балканот.Веќе дале значаен при-

донес за политичката и културната историја на средновековна Европа. Третата ра-

са, жителите на далматинските градови кои зборувале со латински јазик, и поната-

му гордо свесни за своето римско потекло, полека се втопуваат во Словените од 

околните области. Останатите две раси, Албанците и Власите, допрво ќе го напра-

ват непогрешливото, повторно стапување на сцената на средновековната историја 

на Балканот. Албанците, како што видовме, веројатно потомци на старите Илири, 

сè уште се затворени во своите планински засолништа, во јадрото на византиската 

тема Драч. Власите, чијшто романски дијалект, сличен со сегашниот романски ја-

зик, укажува на нивното потекло од староседелците на Југоисточна Европа кои би-

ле делумно романизирани кога таа област ја држел Рим, се појавуваат во византи-

ските извори од единаесеттиот и дванаесеттиот век во речиси исто руво како и де-

нес- горостасни пастири кои своите стада овци и кози ги селат меѓу зимските лока-

ции во долината на Тесалија и летните пасишта на Пинд и Грамос. Нивните сезон-
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ски преселби подоцна се посведочени и во други делови од Балканскиот Полу-

остров. Византиците најмногу ги знаат по сирењето и рачно тканите наметки кои 

биле ценети и фалени од посиромашните слеви во Цариград, по нивното одбивање 

да плаќаат данок и нивната неизлечива непокорност. Еврејскиот патеписец Бења-

мин од Тудела кој пристиганал во Грција во втората пловина од дванаесеттиот век, 

вака ги опишува Власите од Тесалија: ‘Брзи како кошути, надоаѓаат од планините и 

ја пљакосуваат и пустошат Грција. Никој не може да се искачи кај нив и да им се 

спротистави и ниту еден владетел не може да владее со нив...тие се целосно надвор 

од законот’ “. (Се потврди, дека Влавот=Овчарот никогаш не бил земјоделец, Р.И.) 

Поимот Албанци никогаш не се употебувал туку само Арбанаси, според Ар-

бан=ар бан: ар-ара=ора- ораница за земјоделци. А и Власи според Власи за овчари. 

Бидејќи латински јазик бил само службен и мртов, кажаното не е издржано. 

Д. Оболенски, на стр. 151, вели: „Пробивот на традицијата на Кирил Мето-

диј...Се чини дека не била поефикасна ниту втората забрана, која била прогласена 

на новиот собор во Сплит (околу 1060 година) со која не се дозволувало замона-

шување на Словени во свештенички редови, ‘освен ако не го познаваат латинското 

писмо‘. Византија во 1069 година í ја остапило на хрватската држава администра-

тивната (но не и суверенитетот) над Далмација, па со тоа словенско глаголичката 

традиција станала дел од културното наследство на хрватскиот народ. Меѓу чети-

ринаесеттиот и петнаесеттиот век таа култура била исклучително плодна, а и денес 

не е потполно искоренета. Словенската литургија со римски ритуал и денес се слу-

жи во крајбрежните градови: Пореч, Пула, Риека, Сењ, Задар, Шибеник и Сплит, и 

на островите Крк и Хвар. Книгите за мисата, печатени со глаголица, биле користе-

ни во црквите на овие бискупии сè до 1927 година. Но денес малку кој го знае ова 

писмо, па текстот за мисата, освен каноните, бил препишан на латиница“. 

Бидејќи Арбанија=Албанија била под Охридската архиепископија, низ неа 

писмото Глаголица со лав се проширило во Далмација- лавот останал далматински.  

Во Ларус во Југословенски народи под туѓинска власт (16- 18 век), на стр. 

462, е картата на Јурисдикцијата на Пеќката патријаршија. Северно од Дрим, јужно 

од Тетово и Штип е Пеќката патријаршија, а источно Цариградската патријашија. 

Следи сите преостанати простори биле под Охридската архиепископија. На неа се 

гледа дека под неа била 100% Арбанија. Па Арбаните биле 100% само нејзини чеда.  

Следи Бригот Пир, според кого се дошло до Епир, носел рогови на бриги-

скиот Бог Арес- јарец, што важело и за Ѓорѓи Кастриот-тн.Скендербег. Овој Ѓорѓи 

Кастриот го родила змија, а змијата била бригиска- до денес таа е и куќно животно. 

Токму и затоа Епирците (Власите и Арбаните) се со сите бригиски гласови, 

трето лице еднина завршува на бригиски ит (и=е),
43

 со бригиско дативно у во пре-

зимињата, тн.словенски темен вокал помасовно како во Тракија а не во Илирија 

(ромнизирани), како и Вукови гласови од 19 век- па тогаш живеел Вук Караџиќ. 

За Густав Мајер албанскиот има уште и татаро- турски зборови- монголски: 

Ами Буе наведува исти готски, фински и албански зборови. Според Вент, 

финскиот и унгарскиот се вбројуваат во угријско јазично стебло. Вилкинсон го на-

ведува Лииен, кој истакнувал дека Булгарите имале угријско потекло. Ерих фон Де-

никен за Чувашите, татарско-фински народ кој живеел лево и десно од страната на 

                                                 
43

 Олга Луковиќ- Пјановиќ ја наведува Атанасија Урошевиќ со нејзиното дело „Топоними во Косо-

во“: Дирекит, Бунарит, Ковачит, Пештерит, Милошит, Језерит, Давидит, Жарит итн. Само со на ит. 
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средна Волга, со околу милион и пол жители. Нивниот јазик е само огранок на ту-

рскиот. За Сефтерски, кај Симеон дома се говорело бугарски (татарски, чувашки). 

Иако Европјаните многу убаво тоа го знаат,па западно од Германија се гово-

рат романски и источно од Франција готски, тие упорно се борат против тн.Сло-

вени, а во полза и на Албанците за да се истребат тн.Словени.Еве ја и нивната лага: 

Пекинг=пе (град) кинг (владетел): кинг-кениг и Викинг=вик кинг; вик + н = Винк-а. 

Вотсон, на стр. 151, пиши: „Последен балкански народ во кој се појавило на-

ционално движење биле Албанците...“- во 1913 година биле без национално чуство. 

Стр. 152: „...Целата територија со албанско население, кое обфаќало повеќе 

од третина албанско население, припаѓало на Србија, Црна Гора и Грција. Преоста-

натите две третини постануваат на 28.XI.1912. албанска држава“. 

Меѓутоа, азиско- европските Албанци биле само верски народ- Муслимани. 

 

ЦРКОВНИ НАРОДИ 

 

Авторите пишат дека имало етнички народи. Напротив, имало само црковни 

народи. За пример ќе се наведат Готите, кои биле Бугари со татарскиот бог Асен. 

Г. Острогорски, на стр. 85, пиши: „Напротив, источниот дел наскоро после 

тоа конечно се ослободил од Германците. Отстранувањето на Аспар бил само први-

от чекор во тој правец, бидејќи на Балканскиот Полуостров сè уште се наоѓале јаки 

источно-готски контигенти, во Тракија на чело на Теодерих Страбон а во Мезија со 

Теодерих Амал. Германските водачи час стапувале во царска служба и заземале ви-

соки функции во царската војска, час се дигнувале против владата и ги ограбувале 

византиските земји. Во сите граѓански војни Германците земале најактивно учество 

и често одлуката се наоѓала во нивните раце. На крајот Теодерих Страбон умрел 

(481), а византиската влада го наговорила Теодерих Амал да тргне на запад и да ја 

преземе власта во Италија наместо Одоакар, со кого во меѓувреме Цариград се за-

карал. Жестоката борба меѓу двата германски крала завршила со победа на Теоде-

рих, кој во 493 година станал господар на Италија. Така во Италија настанало Тео-

дериховото Источно-готско кралство. Византија не само што не морала повеќе да 

се пресметува со Одоакар, туку воедно се ослободила од немирните и обесните Ге-

рманци. Како и кризата од времето на Аларих и оваа последна германска криза за-

вршила за Византија со заминување на Готите на Запад, и така Исток се ослободил 

од Германците во исто време кога Запад конечно паднал под нивна власт“. 

Се говори родот Амал=а мал, чиј род бил мал (мали-ниски). Во Америка- 

Перу се давала дрога Амала=а мала- во мала количина, која служела за омамување. 

Се наведуваат Германи, а името Герман=гер ман било балканско. Исто така, 

во северна Сирија постоела областа Германикеја- Бригите се селеле кон истокот. 

Она што стои за Готите=Татарите, исто е денес и со Арнаутите- Татарите ... 

Стјепан Антолјак,
44

 стр. 166, пиши: „Имено, јасно е дека во ова време нема 

ни трага од античкото ‘Македонес’, кое се ‘удавило’ во словенското море и сосема 

изчлезнало од светската сцена. Па сепак останала извесна трага кај франечките пи-

сатели. Така, уште т.н. Фредегерова хроника (VIII век) пишува за источноготскиот 

крал Теодорих Велики (493-526), дека родителите му биле Македонци и дека е тој 
‘natione Macedonum’ и ‘ex genere Macedonum’. Дури еден подоцнежен спис, кој се 

                                                 
44

 Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија,Мисла Скопје, 1985;Печати: „Гоце Делчев“ Скопје. 
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базира врз извадоците на Фредегер, изнесува дека Франците го имаат истото поте-

кло како и Македонците од Азија (од Пријам) и дека имале заеднички крал, па по-

тоа таму се отцепиле и така тогаш едните од нив отишле во Македонија и се наре-

кле Македонци, според народот што ги примил“. (Фредегар=фреде-г ар- ф=п, Р.И.)  

Па Македонците до денес опстоиле со свои наследници- и Франки-Германи. 

Г. Острогорски, на стр. 227, вели: „Таа била првата жена која управувала... 

не како регентка...Карактеристично е што во законските одредби Ирина не се наре-

кувала царица (василиса), туку за себе употебувала машки облик: цар (василевс)“. 

Следи македонски женски род василиса=василица и машки василевс. Ама и: 

василеус=василевс + ки = Василевски- денешно македонско презиме. Дури Ирина= 

Ирена: м + ирена = мирена=мирна=мир на: Мирка- Мир кај Македонци (Пакистан). 

Следи нашиот Александар=але(аре) ксандар и Александра со а=женски род; 

Касандар(касан дар- каснат дар) и Касандра=Касандр со а=македонски женски род. 

Дар + он =Дарон- било македонско божество кому му се молело за болните. 

Во прилог се и Македонците Комнени: Ана Комнена- двојно женски род. 

А и: Теодора, Марија, Текла, Анастасија, Пулхерија, Евдокија Ингерина, Зо-

ја, Елена, Теофана, Берта, Агнеса, Симонида, Савојка, Тамара=та(а) Мара, Софија... 

Стр. 195: „Најголема грижа создавале, меѓутоа, акциите на Арабјаните...На-

место борба против Арабјаните, повторно дошло до граѓанска војна, која траела це-

ли шест месеци. На крајот Опсикијанците со помош на таканаречените ‘Готи-Гр-

ци’, погрчени Источни Готи кои од периодот на Преселбата на народите живееле 

во областите на тогашната тема Опсикија, успеале кон крајот на 715 година да до-

ведат свој кандидат на цариградскиот престол“. 

Овде се говори за верски народи: Арабјани Муслимани и Христијани. Како 

Христијани се Готите, овде „таканаречените ‘Готи-Грци’, погрчени Источни Готи“. 

Готите со христијански правец од Цариград не се стрижеле, како што денес 

не се стрижат и бричат православните- Готите имале монголска брада, како на прч.  

Димитри Оболенски, на стр. 211, вели: „Благодарение на освојувањата и по-

бедите на Василиј II до 1018 година, бугарската држава на Самоил била анектирана 

кон Византиското Царство. Новоприпоената територија била поделена на теми, ка-

ко и другите царски области. С’ржта на Самоиловото царство, Македонија, станува 

бугарска тема со центар Скопје. Територијата меѓу долниот тек на Дунав и плани-

ната Бакан станува темата Паристрион, односно Парадунавон. Неодамна откриени-

те податоци говорат дека оваа тема, со главен град Силистрија,всушност била осно-

вана после победоносните походи на Јован Цимискиј во 971 година и дека нејзина-

та континуирана историја има краток прекин само за време на бугарските освојува-

ња кон кон крајот на десеттиот век. Третата тема, Сирмиум, веројатно била форми-

рана на запад, на средниот тек на Дунав и во долниот тек на Сава. Овие админи-

стративни мерки биле подржани и од некои други чекори кои зборуваат за намера-

та на Василиј II цврсто да ја држи во свои раце покорената територија: преживеа-

ните машки членови од семејството на Самоил и одреден број бугарски благород-

ници биле доведени во Цариград, оженети со Византијки а потоа испратени во за-

фрлени воени гарнизони во Мала Азија и Ерменија. Охридскиот патријарх, тој вер-

ски белег на бугарската независност, бил спуштен на ранг на архиепископ. Безобѕи-

рната моќ на ‘Бугароубиецот’ е впечатлово прикажана во насликан венецијански 

псалтир од единаесеттиот век каде што царот стои во свечена одора, опкружен со 
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архангели и ја прима круната од Христос, а бугарските поглавари понизно ползат 

во прашината под неговите нозе“. 

Василиј II Македонски ја повратил народната (булгарната) црква само под 

своја власт, никако под цариградскиот патријарх-овој исто така бил само под царот. 

Се кажа: „Бугароубиецот“. Ова не било вистина, тоа е обична лага, затоашто 

Василиј II Македонски ги убивал- истребувал само Богомилите, кои биле војници 

во Самоиловата војска, припадници на народната=булгарната Охридска црква. 

Се пиши и говори,Василие II бил наречен само и единствено „Вулгароктон“. 

Меѓутоа, поимот октон истогласно нема ништо заедничко со убиец- октон 

на ниеден јазик не означува убиец туку само октон=окт он=ан. Следи окт означува 

само окт=окото и окати. Токму и затоа јадката на оревот за да се извади таа се ока-

тува. Па ова не било убиство туку само окатување, ослепувајќи ги Самоиловите 

војници. Ова било повод и да постојат Водоча и Слепче, а ниедно место со убиец... 

Бидејќи во неговата војска биле Богомили, тој само ним како на неверници 

им се одмаздил. Ова говори само едно, немало етнички народи туку само верски. 

„Бидејќи бугарскиот отпор сега бил скршен, царот можел себе си да си до-

пушти великодушност.Според еден возантиски хроничар од единаесеттиот век,цар-

от сметал дека Бугарите треба да го задржат адимнистративниот систем според кој 
се владело и во времето на Самоил. За несреќа, хроничарот останува на само еден 

пример: на бугарските селани и понатаму им било допуштено данокот да го плаќа-

ат во натура- на властите годишно требало да им дадат одредено количество жито, 

просо и вино и биле ослободени од обврските што им биле наметнати на жителите 

на останатите византиски области кои данокот морале да го плаќаат во пари. Од 

друга страна, повеќе дознаваме за црковните мерки кои за Бугарија ги измислил ли-

чно Василиј II. Со три повелби објавил дека Охридската архиепискоипија е автоке-

фална, односно независна од јурисдикцијата на цариграскиот патријарх и дека под 

неа се наоѓаат сите епископии, меѓу кои и многу византиски, кои им припаѓале на 

царството на Петар и Самоил. На архиепископот му биле доделени многу приви-

легии и го наименувал лично царот. Секако, ова последното, кажува докаде се про-

тегал надзорот на Византија над Бугарската црква после освојувањето. Но во даде-

ните околности тоа била отстапка на локалната чуствителност. Охридската автоке-

фалност требало да ја сочува Бугарската црква од мешањето на патријархот. Нејзи-

ниот архиепископ заземал високо место во хиерархијата на Византиската црква и 

во текот на повеќе векови го задржал водечкото место на средниот и северниот Ба-

лкан. Веднаш после победата, на оваа позиција бил поставен роден Бугарин што 

зборува за тоа колку далеку бил подготвен Василиј II да оди во пресрет на одре-

дена локална автономија за своите нови бугарски поданици“. 

Васил II Македонски во архиепископијата оставил сè по старо- па сè е јасно. 

Стр. 216: „Во почетокот на седумдесеттите години од единаесеттиот век, 

Византија се наоѓала речиси на работ на пропаст. Истовремените катастрофи кај 
Манзикерт и Бари (1071), завршиле со загуба на речиси цела Мала Азија и на по-

следните имоти во јужна Италија. Следната година се побуниле Бугарите и Србите 

а командантите на темата Паристрион,предизвикани од одлуката на владата да про-

гласи дека трговијата со жито е државен монопол, објавиле дека се независни. Спо-

ред зборовите на еден современ историчар, Царството било лишено од двете крила- 
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Мала Азија и Италија- а опасноста му се заканувала и во срцето на Балканскиот 

Полуостров“. 

Во 1071 година тн.Византија со црквата била избркана од Јужна Италија. 

Следат крстносни војни против македонското православие,што трае и денес. 

Па тие биле и поради плачкања и уништувања.Токму и затоа Православните 

премногу ги мразеле Католиците-следи тие да се исламизираат, но не католизираат. 

Стр. 218: „На крајот на овој преглед на византиската власт во Бугарија треба 

да се запознаеме со уште едно прашање. Дали освојувачката сила спровдувала по-

литика на културна асимилација ? Ако спроведувала, како бил незиниот успех ? 

Доказите од средновековните документи се неверојатно сиромашни и неубедливи 

па затоа модерните историчари не се сложуваат околу одговорот на тоа прашање. 

Се чини дека најголемиот број од нив е уверен дека Византијците одлучно и систе-

матски се обидувале да ја уништат бугарската национална традиција а посебно да 

ја искоренат литургијата на словенски јазик од Бугарската црква. Нема сомнение 

дека византиските власти сториле сè што можат да ја вклопат Бугарија во админи-

стративната структура на Царството. После поделбата на земјата на теми на најви-

соките воени и цивилни позиции во земјата биле поставени византиски официјални 

службенци. Очигледно е дека овие мерки биле преземени за да се спречат сепара-

стичките движења, а оние кои се појавиле подоцна биле немилосрдни уништени. 

Овие обиди за политичката асимилација требало да добијат поткрепа во делување-

то на охридскиот архиепископ. Но одлуката на Василиј II на тоа место да ракопо-

ложи роден Бугарин се покажала само како привремена мерка. После 1037 година 

сите негови наследници биле Грци.За нивното културно делување не знаеме ништо 

точно. Често пати се претпоставува дека тие, во своите епископии, спроведувале 

иста смислена политика на негување на грчкото како официјален јазик- нешто што 

Византијците успеале да им го наметнат на сите свои словенски поданици во Грци-

ја. Веројатно ја поттикнувале и употребата на грчкиот јазик во литургијата на што 

очигледно и самите биле наклонети заради желбата за престиж. Но нема ниту еден 

доказ дека охридските архиепископи се обидувале да ја запостават словенската ли-

тургиска традиција што во единаесеттиот век тешко би им одело од рака, ниту пак 

има причина да мислиме дека овие свештеници биле лишени од основниот здрав 

разум, односно и од последната честитка на обзир кон духовната благосостојба на 

нивната паства. Напоротив, има причини да веруваме дека книжевната традиција 

на Климент и Наум и на нивните учители Кирил и Методиј, во Бугарија биле пре-

молчена согласност на грчките архиепископи. Според тоа, за прилично голем број 
познати ракописи на старословенски јазик, кои веројатно биле препишани во еди-

наесеттиот век (во некои случаи и во дванаесеттиот) филозофите сметаат дека по-

текнуваат од македонски и источно-бугарски скриптории. Меѓу нив се глаголскиот 

Codex Assemanianus, Psalterium Sinaiticum, Euchologium Sinaiticum и Фрагментите 

Рила како и кирилските Codex Suprasliensis, Savvina Kniga и Codex Eninesis (кој е 

откриен во 1960 година). Натамошниот процут на црковната словенска книжевност 

во Бугарија во доцниот среден век тешко би можело да се разбере ако не прифати-

ме дека постои барем некаков континуитет во оваа културна традиција за време на 

византиското владеење“. (Од Русија го исклучиле тн.византиски јазик- коине, Р.И.)  

Во темата Бугарија, која била Македонија, бил „роден Бугарин“-Македонец. 
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Во темата Бугарија сите биле тн.Византијци со царски јазик македонскиот 

тн.грчки (коине) и црковен македонскиот тн.старословенски јазик-без ништо грчко. 

„Тоа гледиште дека Охридската архиепископија не бил центар на антислове-

нско дејствување, иако претставувала канал за ширење на византиската култура на 

средниот и северниот Балкан, го поткрепува и единствениот расположив, разрабо-

тен документ за состојбата на Бугарската црква во тој период. Обемната преписка 

на Теофилакт, охридски архиепископ од околу 1090 година до околу 1109 година, 

ни дава впечатлива слика за сите искушенија со кои грчките свештеници биле со-

очени во своето секојдневно управување со оваа огромна и етничка туѓа епископи-

ја. Тој исклучителен човек, роден во Евбеја, учел во Цариград кај прочуениот фи-

лозоф Псел, потоа и сам го подучувал претендентот на престолот, а и подоцна ре-

довно одржувал блиски врски со византискиот двор. Теолог од не мал углед во вре-

ме кога расправите меѓу Римската и Византиската црква (околу 1090 година) често 

пати биле жестоки, напишал расправа во која остри ги критикува своите грчки све-

штеници заради клеветите и навредите на обичаите на латинското христијанство. 

Не знаеме во кои околности бил поставен на местото охридски архиепископ, но со 

голема веројатност може да е претпостави дека на тоа не било гледано со претера-

но одушевување. Неговите писма од кои многу им биле упатени на високи царигра-

дски чиновници, полни со неумерливи и плачни лелекања заради прогоните во таа 

мрачна претстража на Царството. Во едно од тие писма жали што мора да живее 

меѓу ‘нечистите варварски робови кои смрдат на овча кожа’, и себе си се споредува 

со птицата на Зевс, орелот, кој бил осуден животот да го мине меѓу жабите. Своја-

та бугарска епископија ја опишува како ‘калливо мочуриште’, а нејзините жители 

како ‘чудовишта’. Тешко ќе нè убеди дека е ревносен пастир или милостив Kultur-

träger. Но треба да внимаваме да не донесеме избразани судови за Теофилакт. Та-

квото расположение спаѓало во конвенциоалната реторика на голем број византи-

ски мандарини кои оскудноста на животот на провинцијата ги терала на тоа својата 

сурова и проста околина да ја споредуваат со далечните волшебства на Цариград и 

Солун. Кон крајот на дванесеттиот век Михаило Хонијат, учениот атински митро-

полит, понижен од открититето дека неговата паства од бедните селани кои збору-

ваат на народен јазик, не ја разбира неговата блескава претстава за старите Грци, ги 

запишал следните значајни зборови: ‘После долгиот престој во Атина и самиот ста-

нувам варварин’. Не е сосем веројатно дека односот на Теофилакт кон неговото бу-

гарско стадо бил толку пробирлив како што го преставувал во писмата. И нив, и се-

бе си, се бранел прилично ревносно од изнудувањата на локалните византиски да-

ночници и во своите писма се жали на ‘неподносливото однесување на тие пља-

чкаши’. Бил доволно далекувид и согледал дека бугарските селани ќе се кренат на 

бунт ако често ги предизвикуваат. Затоа, на Цариградските власти им советувал 

кон нив да се однесуваат внимателно и одмерено, ‘за бедниците на крајот да не го 

загубат трпението’. Уште повпечатлив е фактот дека овој византиски свештеник, со 

толку презирен однос кон своето словенско стадо, напишал житие на Климент Охр-

идски, врз основа на едно поранешно словенско житие на истиот светец. Во тоа де-

ло тој изобилува и со ентузијазам ги фали светите Кирил и Методиј“. 

Авторот пиши сосема произволно: „огромна и етничка туѓа епископија“.  

Само таа не била туѓа, таа била тн.византиска, но никака етничка на Слове-

ни- вакви народи немало.Следи Русите за Словени се изјасниле 860 година (Фотиј). 
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Тој пиши: „Во едно од тие писма жали што мора да живее меѓу ‘нечистите 

варварски робови кои смрдат на овча кожа’, и себе си се споредува со птицата на 

Зевс, орелот, кој бил осуден животот да го мине меѓу жабите“. 

За Теофилакт Охридски Македонија била „варварска земја“, Македонците 

„простаци“ и „варвари“, нивниот јазик „варварски јазик“, името на реката Вардар 

„варварско“, на Кичево исто така „варварско“. Следи само едно: пелазгиски јазик. 

Се кажа и: „Кон крајот на дванесеттиот век Михаило Хонијат, учениот атин-

ски митрополит, понижен од открититето дека неговата паства од бедните селани 

кои зборуваат на народен јазик, не ја разбира неговата блескава претстава за стари-

те Грци, ги запишал следните значајни зборови: ‘После долгиот престој во Атина и 

самиот станувам варварин’ “. 

Во Елада... „неговата паства од бедните селани кои зборуваат на народен ја-

зик“. Бидејќи коине бил службен, народен јазик бил само варварски=пелазгиски.  

Следи да се разберат варвари (со мало в) сточари и Хелени поморци-пирати. 

На Хелените службен им бил јонски,а коине станал само христијански јазик. 

Па следи народот говорел на народен=варварски јазик-коине не го познавал.  

„И ова е доволно да видиме дека треба внимателно да го примаме рашире-

ното толкување на Теофилакт како фанатичен непријател на словенската култура. 

Се чини дека само преку една непристрасна студија на неговата работа во Охрид 

можеме да дојдеме до оние малку подотоци за византиската политика во Бугарија 

меѓу 1018 и 1185 година. Од тие сведоштва дознаваме дека властите од Цариград и 

нивните локални застапници на ‘теренот’ не ја спроведувале таа политика толку да-

леку за со забранување на бугарскиот јазик и бугарската книжевност систематски 

да ја поткопува културата на бугарскиот народ, иако нивната цел била Бугарија да 

ја вовлечат во византиската политичка структура. Улогата на Охрид во пренесува-

њето на византиската цивилизација и врз балканските Словени во средниот век, те-

шко би можела да биде толку голема ако двете книжевни традиции, грчката и сло-

венската, не продолжиле да живеат напоредно во училиштата и манастирите и ме-

ѓусебно да де испреплетуваат во двојазична средина“.  

Охрид бил бригиски- и денес трето лице еднина завршува на бригиски со ит. 

Тн.грчка традиција била на македонски Птоломејов Александријски коине.  

„На политички план се покажало дека пропаднал обидот за апсорбирање на 

Бугарија во Царството. Произволните потези на локалните византиски чиновници, 

даночната политика на изнудување, бедата на селаните на многу делови од земјата, 

која заради нападите од страна станувала уште полоша и популарноста на дуали-

стичките секти- сите тие фактори го засилувале постоечкото незадоволство од ви-

зантиското владеење. Релативната леснотија со која Бугарите ја вратиле својата не-

зависност во 1187 година е доказ за неуспехот на сите настојувања на Византија 

словенските држави на Балканот да ги држи поробени со сила. На културен план 

Византија имала повеќе успеси. Охридските архиепископи се главно заслужни за 

тоа што во текот на неколку подоцнежни векови Македонија била водечки центар 

на византиската цивилизација на полуостровот. После еден век и половина на туѓа 

власт многу Бугари веројатно негувале силен отпор кон ‘Грците’ и кон она што тие 

го застапувале. Но во образованите и општественено привилегираните слоеви мо-

жеби имало и такви кои ги прифатиле обрадците на мислење и однесување кои би-

ле увезени од Цариград. Според еден тогашен византиски писател во текот на пр-
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вата половина на тринасеттиот век еден бугарски благордник од Филиполи ги наго-

ворорил граѓаните од Мелник во североисточна Македонија да му се предадат на 

никејскиот цар служејќи се со следниот аргумент, очигледно затоа што царевиот 

син се оженил со ќерката на бугарскиот цар: 

‘царот веќе долго (тој вели) владее со нас затоа што нашата земја му припа-

ѓа на Византиското Царство... И сите ние, родени во Филиполи, по раса сме исти 

Византијци. Но византискиот цар всушност би имал право да владее со нас и да сме 

Бугари’ “.  

Бугарите од Дунавска Бугарија не биле исти со жителите од Македонија. 

Стои „Грците“.Ова е за по 1767 година кога имало само Цариградска црква. 

Тн.Византија не била држава со свој етнички народ туку православен народ. 

„Во 1185 година двајца браќа, Петар и Асен, веројатно од влашко (или мо-

жеби куманско) семејство во византиска служба, креват бунт во северна Бугарија. 

Во војната против Византија што се разгорува потоа (1186-1187), победуваат бу-

нтовниците и царот Исак Ангел бил принуден да ја признае независната бугарска 

држава меѓу планината Балкан и долниот тек на Дунав. Со тоа завршила византи-

ската власт над овие територии која траела цели 165 години. Второто Бугарско Ца-

рство, како што модерните историчари ја нарекуваат оваа држава, смета дека е за-

конски наследник на царството на Борис, Симеон и Петар. Наспроти духовните 

права на Охрид и Цариград, во новата престолнина Трново била воспоставена неза-

висна архиепископија, а првиот архиепископ го крунисал Асен за цар“. 

Се кажа: „Петар и Асен, веројатно од влашко (или можеби куманско) семеј-
ство“. Ваквото пишување не било тн.византиско, затоа што Влав означувал овчар, а 

Куман бил Монгол. Па следи Куманите на Балканот воглавно биле само коњари. 

Стои: „Второто Бугарско Царство, како што модерните историчари ја наре-

куваат оваа држава“. Меѓутоа, таа била само отцепена тн.византиска територија. 

Бидејќи Асен немал патријаршија, неговото крунисување било само за крал. 

Бидејќи Монголите (Куманите) биле коњари и овчари, за нив се дополнува: 

Г. Острогорски, на стр. 484, во фуснотата пиши: „Сложеното прашање за 

етничкиот состав на второто бугарско царство во науката предизика многу споро-

ви...жителите на стара Мезија односно тогашната Паристрион, во тоа време се на-

рекувале Власи (овој назив како што е познато немал само етничко значење туку 

служел и како општа ознака за пастириските племиња), бидејќи како Бугари се на-

рекувани и жителите на темата Бугарија, т.е Македонија...Според Златарски (Поте-

клото на Петра и Асеня, Списание на Б†лг.Акад. 45 (1933) 7 сл.)тие потекнувале од 

угледно бугарско-куманско семејство (слично е и кај Успенски, Образование 105 

сл.). Мутафчиев н. д. 3 сл., ја изнесува претпоставката дека тие биле од руско по-

текло, истакнувајќи дека во тоа време на долни Дунав имало многу руски населби, 

дека кумановското име Асен често се спомнува во руските летописи, а дека во 1107 

г. рускиот кнез Јуриј Долгоракиот се оженил со внуката на кумановскиот поглавар 

Асен и дека неговиот син Василко добил од царот Мануел I четири градови на Ду-

нав. В. Николаев, Потеклото на Асеневци и етническият характер на основната от 

тях д†ржава, София 1940, ги отфрла сите овие толкувања и го брани невозможното 

гледиште дека Петар и Асен биле потомци на старите бугарски цареви. Сп. Ја не-

гативната белешка на Д. Ангелов, B. Sl. 9 (1948) 358“. 

Следи само едно: Татари=Бугари=Кумани со својот бог Асен- до Асенови. 
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Г. Острогорски, на стр. 520, вели: „Во тоа време и Јужните Словени веќе го 

сметале Никејското царство за наследник на стара Византија и за средиште на пра-

вославието. Во 1219 година Сава, независно од Охридската архиепископија, на 

којашто дотогаш и била потчинета српската црква, í се обратил на Никеја, такашто 

во 1219 година никејскиот патријарх го ракоположил за афтокефален архиепископ 

на Србија. Две години пред тоа Стефан Првовенчани од Рим ја примил кралската 

круна. Создавањето на независна српска црква за младото српско кралство имало 

големо значење. Воедно српското признавање на врховните права на никејскиот па-

тријарх, од кого првиот српски архиепископ го примил посветувањето и чие име од 

тогаш се споменувало по српските цркви, го подигнало угледот на Никејското ца-

рство и значително го проширило неговото културно влијание“. 

Рим бил вмешан во сè- крстоносните војни за поделба на православието... 

Димитри Оболенски, на стр. 243, пиши: „Двојната положба на Српската 

црква, од 1217 година номинално потчинета на Рим, а во суштина под јурисдикција 

на Охридската архиепископија, била неодржлива. Судејќи по сè, би требало Сава, 

по враќањето од Света Гора во Србија во 1208 година (на барање на брат му, крал-

от Стефан), да биде против проримската политика на братот. Некаде оклу 1217 

година Сава е одново во Света Гора, а две години подоцна, веројатно по налог на 

Стефан, патува во Никеја и од царот бара дозвола за воспоставување на независна 

Српска црква. Откако го подржал секој потег што бил насочен кон слабеење на 

епирскиот соперник, Теодор I го наговорил својот патријарх да се сложи со ба-

рањето на Сава. Сава бил ракоположен во српски архиепископ и се вратил дома да 

ја изгради и воспостави својата автокефална православна црква...“. 

Тогаш надлежен цар во Цариград немало- Српската црква не била канонска. 

Стр. 256: „Но два главни града на Балканот, Цариград и Солун, одново оста-

нале надвор од дострелот на словенскиот монарх кој бил решен да господари со це-

лата југоисточна Европа. Непосредно пред својата смрт Душан, како и Симеон во 

десеттиот век, согледал дека не може да ја освои Византија без добра флота. И до-

дека со задоцнување се потготвувал да ја изгради, настојувал да ги озакони неко-

гашните освојувања и да се наоружа со идеолошко оружје за иднина. Бидејќи голем 

дел од детството, сè до тринаесеттата година, го минал во Цариград, можело да се 

очекува дека ќе го избере она оружје што пред него го користеле бугарските владе-

тели кои, како и тој, стекнале политичко образование во светот на византиските 

васеленски идеи. Во 1345 година Душан се прогласил за ‘цар на Србите и Рома-

нија’ (односно за ‘цар на Србите и Грците, во словенска везија). Меѓутоа, правото 

на врховно место во целиот комовелт барало согласност на црквата а тоа, според 

византиски законски начела, наложувало крунисување од страна на патријархот. 

Набрзо потоа Душан го издигнал српскиот ахиепископ на ранг на ‘партијарх на Ср-

бите и Грците’, за што обезбедил согласност од највисоките црковни великодо-

стојници внатре границите на сопствената држава (а меѓу нив бил и охридскиот ар-

хиепископ и претставниците на светогорските манастири) и од бугарскиот патри-

јарх. На Велигден на 16 април 1346 година, на народниот собор во Скопје, ново-

поставениот патријарх од Пеќ го крунисал Душана за цар. Византиските власти 

остро реагирале на овој чин на двојна узурпација. Правото што српскиот монарх го 

полагал на власт на ‘Грција’ било оспорено иако, во знак на признание за неговата 

победа во Цариград била прифатена титулата ‘цар на Србите’. Во областа на црк-
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вата биле применети посериозни мерки: после неколку години васеленскиот патри-

јарх Калист го екскомуницирал царот и неговите верски водачи, не само заради не-

законското воспоставување на Српската патријаршија, туку и заради титулата на 

Душан и неговите освојувања на византиската територија“. 

Бидејќи крунисувањето не било канонски „Византиските власти остро реа-

гирале“- во православието имало еден патријарх како во католицизмот еден папа. 

Па папата,кој и денес е единствен, се борел да го подели православието. Ова 

било повод, не само од Цариград да се управувала Северна и Јужна Италија, тоа да 

се подели- започнало со Самоил...Душан. Денес Цариград дури е унијатски, а и 

мноштво православни цркви се со римско влијание...Токму и затоа денес Рим се бо-

ри да се промени и календарот во Русија, Србија и Р.Македонија со Скопје- Душан. 

Во Ларус се наведе и картата на Јурисдикцијата на Пеќката патријаршија... 

Следи укинување на сите цркви со службен македонски тн.старословенски. 

Овде е најбитно укинувањето на Охридска архиепископија. Оттогаш имало 

само Грци- припадници на Цариградската патријаршија. Истото важело и за Елада. 

Инаку кажано, само Муслимани=Турци и Грци=Православни. Ова било на 

целиот Балкан до реката Дунав. И затоа немало еладски, српски и бугарски народ. 

За Елада востанието го почнале Комнените, кои по потекло биле Македон-

ци. Па тие не се бореле за еладски народ, таков никогаш немало- за Православните. 

Еладците извршиле геноцид врз Муслиманите=Турците- сите нив ги убиле. 

Ова е најголем доказ дека имало само верски народи- тн.Грција без џамии. 

Д. Оболенски, на стр. 12, пиши: „Воопшто не е чудно тоа што планините на 

Балканскиот Полуостров многу векови служеше како засолниште за бегалски или 

слободарски групи на овие кои тежнееле да им пружат отпор на градителите на 

царствата кои доаѓале од рамниците.Во една грчка народна песна во која се величат 

воените дека на клефтите (нередовна војска што повремено се бореле против Тур-

ците), Олимп со гордост се величи планината како упориште на слободата: 

‘Јас сум гневен Олимп, славен во целиот свет; имам четириесет и два врва и 

шеесет и два извори: на секој врв стои знаме, на секој гранка седи клефт. А кога ќе 

дојде пролетта и гранките ќе разлистат, планините се полнат со клефти, а долините 

со робови’ “. 

Во прилог се наведува британскиот патеписец Џорџ Фергусон Бовен. Тој во 

1849 година ја посетил државата и разговарал со нејзините граѓани. Тој соопштил: 

„Селаните, како во европскиот дел на Отоманската Империја, така и оние кои жи-

веат на Јонските острови, во прилична мера го беа заборавиле своето потекло и се-

бе не се нарекуваа Грци,туку Романи, т.е. поданици на Римската Империја. Тие, ка-

ко престолнина на своја нација и религија го сметаа Константинопол, а не Атина“.  

Произлегува дека селото Атина немало важност, што го наведуваат и други 

автори, а главен град на христијанската нација и религија бил Константинопол. 

Сите тие како граѓани биле само Романи- со заклучокот, немало етнички народи. 

Па името Грци е само припадност на царската Цариградсака патријаршија. 

За да се потврди дека немало народи, пиши Хан,
45

 во 1865 година.Па тој под 

XXIV. Варош Охрид, пиши: „Дека овде по знаење на византискиот јазик“. Бидејќи 

била укината Охридската архипеископија, постоеле само еден: коине=тн.византски. 

Бидејќи во 1865 година бил коине, Григор Прличев пишел само на коине. 

                                                 
45

 Ј.Х.Хан(1865),Путовање кроз поречинуДРИНА И ВАРДАРА,Београд у државној штампарији1876 
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Пак, еладскиот јазик е само од 1868 година, а никако порано. Ова било само 

поради тоа што Цариградската патријаршија не прифаќала други: еладски, српски... 

За Г.Вајганд (1924) во Битола бил ромејка (румејка)- Црквата под Цариград. 

Па освен Православни=Грци имало и Муслимани=Турци- со свои Арнаути. 

 

АРНАУТИТЕ=ГЕГИТЕ (АЛБАНЦИТЕ) 

 

Димитри Оболенски, на стр. 30, пиши: „Стожер на првата зона е јужниот 

брег на Крим. Полуостровот Крим е простор на географски и културни спротивно-

сти. Три четвртини од површината со умерено сува клима во средниот век била под 

пасишта како дел од јужноруската степа. Нискиот копнен појас што полуостровот 

го спојува со копното била погодна за нападите од север. Ситуацијата на северниот 

Крим ни објаснува зошто играл двојна улога: бил мета на освојувачите и релативно 

добро заштитен џеп во кој остатоците од претходните господари на јужноруската 

степа- на пример Симеријанците и Скитите- опстанале со векови откако спомените 

на нив изчезнале дури и од нивните матични татковини горе на север...“. 

Па „Симеријанците и Скитите“ биле Белци- тамо сè уште немало Монголи. 

Стр. 10: „Планините се највпечатливи одлики на балканскиот пејзаж. Всу-

шност, и самиот збор балкан на турски значи ‘планинска верига’...Хемус или Бал-

кански масив, бил уште помала пречка за освојувачите од север: теренот од северна 

страна рамномерно и благо се издига кон Дунавската рамница, а со јужната страна 

од планините, теренот е пострм. Самиот масив е со средна височина и иако го пре-

секува само една река- Искер, тој има повеќе погодни премини: шест од нив ги ко-

ристеле уште Римјаните, а најмалку девет биле во употреба во периодот на Виза-

нтија. Овие премини играле забележителна улога во средновековната историја на 

Југоисточна Европа: овозможувајќи врска меѓу Дунавската долина и рамницата во 

Тракија, тие им служеле на разните последователни освојувачи од Север како зна-

ци кои го одбележувале правецот на патот кон Цариград. Оваа своја улога ја играле 

сите илјада години кои го покриваат животниот век на Византиското Царство: Ху-

ни и Авари, Бугари и Руси, Печенези и Кумани, Узи и Моноголи,сите тие ги преми-

нале овие планински премини напаѓајќи ги европските провинции на Византија“. 

Овде Белци се Русите, а другите само Монголи (Авари=Бугари...Татари...). 

Поимот Монгол бил понов: Монгол=мон гол-човек со гола(бричена...) глава. 

Татарите ја стрижеле или бричеле главата, а благороднците оставале по едно 

перче да им се вее- со истрижена/бричена побрзо се јава, како што е и при пливање. 

Стр. 28: „Каква била улогата на физичкото опкружување...Нè води долж ре-

ката Танаис (Дон) во областа под хазарска управа, сè до тврдината Саркел на ле-

виот брег на долниот Дон. Откако ја завршува обиколката продолжува од Боспор 

кон градот Таматарч на источниот брег на мореузот Керч и го следи севериоисто-

чниот брег на Црно Море, покрај териториите на Зиките, Черкезите и Абазгите- сè 

до градот Сотиропол (денешен Питсунд), каде што е крајот на патувањето. Уште 

едно скршнување, овој пат краткотрајно, иако политички многу значајно, нè води 

преку Кавказ во земјата на Аланите долж горниот тек на Терек- во Византија Ала-

ните одамна биле ценети како најкорисен сојузник на Царството во областа на се-

верен Кавказ“. 

Се говори за монголските Черкези,а во Америка имало Индијанци Черокези. 
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Стр. 32: „Византиските државници, верни на испробаните методи на рим-

ската дипломатија, не биле задоволни од фактот дека одбраната на кримскиот ли-

мес зависела исклучиво од бедемите и утврдувањата. До пред крајот на петтиот век 

обезбедиле сојуз со кримските Готи за да воспостават противтежа на притисокот на 

Хуните и другите степски варвари. Тие остатоци од моќната острогорска држава 

која некогаш заземала голем дел од Јужна Русија после хунските разорувања од 370 

година, се повлекле во безбедните кримски планини. Нивни главен град бил Дорос, 

веројатно подигнат на местото на тврдината Манкуп-кале, сместена на карпестите 

планински висини на дваесеттина километри источно од Херсон. Кримските Готи 

станале блиски пријатели на Византија во времето на Јустинијан. Нивната верност 

на Царството била уште поголема затоа што и самите од четвртиот век натаму биле 

христијани и за разлика од ариевските Готи кои се населиле во Западна Европа, 

останале православни. Цели четири века имале корисна улога на чувари на север-

ните приоди кон византиските имоти на Крим...“. 

Готите на Балканот се селеле само со коњи и коњски коли- без говеда со во-

лски коли. Тие како Монголи ги мразеле свињите. Нивни бог бил татарскиот Асен. 

Стр. 35: Поаѓајќи од овие земји штитенички...Царот Јустинијан ги свртел 

едно против друго двете хунски племиња,Кутригурите и Утигурите...“.(Татари,Р.И) 

Стр. 44: „Распаѓањето на Хунската држава после смртта на Атила 453 го-

дина...Пред крајот на петтиот век во степите на јужна Русија се појавила група 

племиња што делумно биле составени од Хуните кои се преместиле на исток после 

раслојувањето на царството на Атила, а коишто Византијците ги нарекувале 

Бугари...“.  

Стр. 46: „Првите... тогашниот византиски историчар Прокопиј: 
‘Илирија и цела Тракија, од Јонскиот Залив до предградијата на Цариград, 

вклучувајќи ги и Грција и Херсон (односно полуостровот Галиполи), речиси секоја 

година ја пустошат Хуни (тоест Бугари)...’ “. 

Следи Бугари=Татари=Готи=Хуни. Значи, само едно те исто, само Монголи. 

Стр. 64: „Вториот пример е уште една мисија која била спроведена меѓу Ху-

ните, речиси во исто време кога бил покрстен и Горда. Околу 535 година, еден ер-

менски епископ по име Кардутсат, заедно со уште седуммина свештеници, тргнал 

од Аран, кавказка Албанија, во земјата на ‘Хуните’ (веројатно Сибир) кои живееле 

во степите северно од Кавказ со желба да им пружи утеха на неколку византиски 

заробеници и да го приповеда евангелието... (Аран=Арна=Арнаут, Р.И.) 

Во истата таа област, северно од Кавказ, Ираклиевата политика на неутрали-

зирање на аварските напади на Балканот го постигнала и својот трет и најголем 

успех. Византискиот двор и владата во 619 година примил една група ‘Хуни’ кои 

во Цариград пристигнале заедно со нивниот владетел...Овие ‘Хуни’ биле Оногури, 

со потекло од западен Сибир, народ кој í припаѓал на бугарската (односно запад-

нотурската) јазична заедница, сроден со Кутригурите и Утигурите...“. 

Стр. 69: „Трите мировни договори што Византија ги склучила со Бугарите ... 

На територијалниот договор од 716 година...Според мислењата на византиската 

влада, само искоренувањето на оваа паразитска држава и протерувањето на Буга-

рите на другата страна од Дунав можело да обезбеди потраен мир на северната гра-

ница. Меѓутоа, успешниот напад на Балканот...војни на царот Маврикиј...“.  

Следи Татарите на Балканот биле само паразити- „цицачи“ на Домородците. 
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Стр. 69: „Виталноста на бугарската држава...Крум...каган...За воената уме-

шност на Бугарите уште подобро ни зборува податокот дека Крум, откако ги осво-

ил царските градови, сега имал поткрепа и во техничкиот пронајдок на прочуениот 

инжењер Евматиј кој пребегнал од византиската служба после падот на Сердика во 

809 година. Наспроти повремените византиаки успеси, како што било заземањето и 

пљачкосувањето на бугарската престолнина Плиска од страна на царот Никифор I, 

овие постојани војувања представувале голема неволја за Царството. Во јули 811 

година Крум ја извојувал својата најславна победа. Во една балканска клисура Бу-

гарите í поставиле заседа на византиската војска и ја заклале речиси до последниот 

војниик. Настрадал и Никифор и од неговиот череп Крум си направил пехар, укра-

сен со сребро и ги терал бољарите да пијат од него...“. 

Ова е и во 21 век со режење на кожа...кукавичко убивање, и од задгрб итн.  

Стр. 215: „Упадите на Печенезите на Балканот зачестиле и станале опасни 

после 1034 година. Но дури во 1047 година станало очигледно дека царскиот лимес 

на долниот тек на Дунав пружа слаб отпор. Во текот на следните шест години Пе-

ченезите застрашувачки ревносно ја пустошат Тракија...После новите борби меѓу 

Кеген и Тирах, византиските државници го повикуваат Тирах и тој да дојде на Бал-

канот па така голем дел од неговиот народ се населува во долината околу Сердика 

и Ниш. Водачот на Печенезите е повикан да дојде во Цариград со придружба каде 

што сите биле покрстени. 

Овој задоцнет обид со Печенезите да се постапува како што пропишува De 

Administrando Imperio не му донел на Царството ниту привремено олеснување...Во 

1064 година на Балканот пристигнува нова опасност- Узите, турско номадско пле-

ме од јужноруската степа кое директно тргнало кон Дунав, преку територијата на 

Печенезите, протрчало низ Бугарија, Тракија и Македонија и стигнало дури до Гр-

ција. Нивното пустошење предизвикало толку голем страв што локалното населе-

ние било во искушение да се исели. За среќа на Царството, чумата ја десеткувала 

нивната орда за која се зборува дека брои 600 илјади луѓе. Оние Узи кои не испо-

умреле, ниту пак се повлекле преку Дунав, биле населени на царската територија 

во Македонија и според зборовите на еден тогашен писател, ‘станале сојузници и 

поданици’ на Византија“.  

Стр. 216: „Ситуацијата во овие мрачни денови...Навистина, Алексиј успеал 

да совлада три големи несреќи: норманските наезди, првиот крстоносен поход и на-

падите на Печенезите. Овие последниве, кои биле во војна со Византија, речиси по-

стојано уште од 1086 година во 1090 година пристигнале под ѕидовите на Царигр-

ад. Царот им се обратил за помош на турските Кумани, најновите номадски досе-

леници во јужна Русија кои во тоа време биле во степите меѓу Дон и долниот тек на 

Дунав. Во искучителната жестока битка на 29 април 1091 година кај брдото Лебу-

нион до устието на Марица, Византијците и нивните сојузници Куманите ги побе-

диле и буквално ги збришале Печенезите. Така, во само еден ден, била отстранета 

опасноста од север со која била соочена Византија во единаесеттиот век. Со исто-

временото враќање на царската управа во Паристрион започнува последната власт 

на долниот тек на Дунав и северниот Балкан“. 

За време на Османовото Царство биле Татарите, Черкезите со Черкески Ред. 

За појачување на исламот на Балканот, се колонизирале Албанци=Арнаути. 
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Бидејќи се говори за колонизирање на Албанци Муслимани=Турци, а денес 

Албанците во Р.Македонија се состојат од Арнаути=Геги 90% и Скиптари=Тоски 

10%, мора одделно да се говори за Гегите кои биле Азијати и Тоските Европјани. 

Густав Вајган, на стр. 88, пиши: „На крајот на 17. век тогаш после повлеку-

вањето на Австријците и ним пратечките Словени (1691) се случило големо населу-

вање на Албанците кон северно-источно во правец на Врање, каде постепено голе-

ми предели биле населени, кои порано од Србите биле запоседнати, кои во Банат се 

преселиле, за да се избегне угнетувањето на Турците. Уште во 18. век (1740) се слу-

чиле понатамошни преселби од Србија кон Унгарија. Така Метохија и поголем дел 

на Косово постанало албанско...“. (Угнетување само муслиманско=турско, Р.И.) 

Следи точно да се одреди, од кога Тоски како Муслимани=Турци биле ко-

лонизирани во Јужна Србија. За таа цел овде како извор е Албанската академија- 

тоа започнало од 1701 година.Па и затоа вон Албанија, пред 1701 год.,без Албанци. 

Повеќе во мојата книга Албанците колонисти- Македонците заложници. ... 

Вилкинсон, на стр. 62, истакнува: „...Односот меѓу двете групи Словени ста-

на во толкава мера близок по 1840, што Турција ја иницира политиката на населу-

вање на Татари и Черкези во областите на планината Шар со цел да го разделат Ср-

бинот од Бугаринот “. Следи фуснота: „Мјуир Мекензи и А. П. Ирби, Патување во 

словенските провинции во европска Турција, 2 издание (Лондон, 1877). На картата 

составена од Е. Г. Равенштајн за Универзалната географија овие Черкези беа одбе-

лежени во околина на Стара Србија и во областа Ниш- Врање“. 

Па пред 1840 година не биле познати Албанци=Арнаути вон Арбанија: р=л.  

Меѓутоа, колонизирањето на Азијатите продолжило во цел 19 век, кои крво-

лочно ги истребувале доморотците со нивното македонско православие- и до денес. 

Густав Вајганд (1924),
46

 на стр. 39, пиши: „Злобно огласени како Турци се 

Татарите и уште полоши се Черкезите, кои шират страв и грозота, каде тие се поја-

вуваат. После Кримската војна од Турците биле колонизирани околу 100.000 Та-

тари и 500.000 Черкези на Балканот, од кои додуше само мал дел дошол во Маке-

донија. Како мухамедани тие ги посматраат христијаните како нисковредни луѓе и 

понижувачки гледаат со презир и надуеност. Нивното искористување и силување 

важи како ним да им е дозволено...“. 

Трифуновски пиши: „албанските мухаџири од околината на Врање, Сурду-

лица и други ослободени области во Србија од војната во 1877-1878 година“.  

Бидејќи книгата на Јозеф фон Хамер е до 1836 година, кон книгата хрватско 

издание додаток е книгата на Шових. Тој пиши и за преселби од кавказко- црно-

морските...простори. Ако од сите тие извори сé би се собрало можеби во Јужна Ср-

бија биле колонозирани и 1.000.000 Арнаути- крволочно злосторство сè до денеска. 

Секако, Шових говори и за многу високо размножување- па никој како нив.  

За да се потврди дека Черкезите биле Монголи, во Америка имало индијан-

ско племе Черокези што означувало краток нож. Следи Черкезите биле ножаџии... 

Како доказ дека на Балканот биле населени кавказо- црноморски Албанци- 

Арнаути се потврдува и со ген на монголски коњ, ген на монголска долгоопашна 

овца- косовска, акинџии (монголски лесни коњски одреди на Османите), монголски 

антрополошки одлики, дури и со долг кавказки череп и татарски заокружен череп, 

ДНК, повисок удел на монголска крвна група В и мешаната АВ на Белци и Мон-
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голи, кавказко белокапче кое масовно се носи вон Албанија, но не во неа, обичаји и 

начинот на живеење како на кавказко-црноморските простори на Черкези и Татари. 

Ова може да се потврди и со нивниот удел: во Р.Македонија 90% се Азијати 

(Геги=Арнаути) и 10% Европјани (Арбани=Скиптари=Тоски)- со уделот сè е јасно.  

Големиот број на Албанци Муслимани=Турци вон Албанија не може да би-

де со потекло од Албанија- наведениот број не може да се добие со вештачко осе-

менување ниту со ембрионтрансфер,затоашто во овие случаеви се неопходни мајки 

кои ќе го носат плодот до породување и надојат помладокот. Па Албанија нема-ла 

доволно жени да се зголеми муслиманското=турско население освен со жени Ази-

јатки,што се потврдува и со веќе наведените биолошки методи:ДНК, крвни групи... 

Вотсон, на стр. 234, пиши: Веќе во осмото столетие...Фатимидите го  освои-

ле Египет и основале снажна држава со средиште во новата престолнина Каиро. 

После што пропаднала власта на Фатимидите и Селџуците и одбиената наезда на 

европските крстоносци и Монголи, во Египет настанала нова држава под династи-

јата на Мамелуците, војници со ропско потекло, кои потекнале од Централна Азија, 

или Кавказот, или Јужна Русија...“. 

Јозеф фон Хамер, книга 3,
47

 на стр, 306, пиши: „Готово сè што Махмуд II се 

надевал да го оствари во Цариград веќе се остварило со успешен план на реформа 

во египетската провинција, што послужило и како поттикнување за доста од она 

што султанот го презел после 1826 година. Тие реформи ги водел познатиот модер-

низатор Алија или, како се вика на арапски, Мухамед Алија, османски наследник 

на Египет од 1805. до 1845. година и основач на династијата која ќе владее со зе-

мјата преку едно столетие. Мухамед Алија имал слични проблеми како и Махмуд II 

…Присуството на Мемлуците, Османите и британските снаги во Египет после по-

влекувањето на Французите, му овозможило на Мухамед Алија, кој влегол во зе-

мјата како водач на албанските и босанските контигенти во османовата војска...“. 

Следи Мохамед Али Египет го развил, а до денес Албанија е најнеразвиена. 

Мохамед Али бил Македонец,што самиот го тврдел,наведно во моите книги. 

Меѓутоа, бидејќи не смеело да се употребува името Македонија, што го потврдил и 

Мартин Бернал, тој бил прогласен за Албанец.
48

 Па тој бил роден само во Кавала, а 

таму ни денес, ниту некогаш, имало Албанци. Бидејќи Албанци имало азиски Ар-

наути (Геги) и балкански Скиптари (Тоски), а Албанија секогаш била на Кавказ, ав-

торите не се потрудиле да одгонетнат, какви биле тие Албанци: монголски или пе-

лазгиски. Битно е дека Египет со Мохамед Али се вивнал, дури економски ја до-

стигнал Англија. Бидејќи не смеело да има други богати освен Англија и други 

европски земји, тие Египет го рушиле, како што отсекогаш на македонска Маке-

донија и се прави. Токму затоа Македонија се подели и дели и Македонците се ис-

требувале и истребуваат. Земјите кои ја делеле Македонија, нивната НАТО во 2001 
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 WOLF SEIDL (1981), “BAYERN IN GRIECHENLAND”, Die Geburt des griechischen Nationalstaats 

und die Regierung Koenig Ottos, пиши: „Во метежите, кои ги следеше напалеонската инвазија на Еги-
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Ама тоа било можно само што тој во својата служба вклучил само Православни од Јужниот Балкан. 

Јозеф фон Хамер не запишал, Косово било на пониско ниво развиено- тоа назаднало од1840 година.   



 122 

година врз неа изврши агресија и тоа во полза на монголско-пелазгиските Албанци. 

Па сè ова било само затоа што Макадонците, како и Србите, им се браќа на Русите. 

Вотсон, на стр. 148,пиши: „Уште еден важен национален проблем во Југо-

славија претставувале Албанците.Поделени измеѓу териториите на подредената ср-

пска република (позната како Автономна Покраина Косово и Метохија) и Републи-

ка Македонија, броеле околу 1.200.000 жители. Тоа е повеќе отколку целокупното 

население на македонската или црногорската република;исто така повеќе од трети-

на на вкупниот број на Албанци на светот,а сè е концетрирано околу северната гра-

ница на албанската држава. Тешко било начелото да му се спротистави на захтевот 

да се формира седма југословенска република,или населението да се обедини со ал-

банската држава. Стопата на природното нарастување на Албанците во Југослави-

ја отптилика двапати е повисока од прирастот на Србите кои живеат меѓу нив“. 

Бидејќи „исто така повеќе од третина на вкупниот број на Албанци на свет-

от“ не можеле да потекнат на Албанија, „а сè е концетрирано околу северната гра-

ница на албанската држава“, тие се Азијати- со висок азиско-монголски наталитет.  

За да се потврди дека Албанците воглавно се Азијати, се гледа и од нивниот 

сооднос: 90% Албанци=Арнаути=Геги- Азијати и 10% Арбани=Тоски=Скиптари. 

Р.Македонија се принудува во најголем злостор создавање на двоконтине-

тална и дворасна исламска=турска нација- Албанци=Арнаути, најголемо ѕверство. 

Со тоа Македонците и други православни народи на Албанците им остануваат за-

ложници- да страдаат од „чумата“ на Домородците и „крастата“ на Православните.   

Со Азијатите Аранаути во 19 век биле колонизирани и Индијци (Цигани).  

Следи Цигани како Муслимани=Турци биле колонизирани во Јужна Србија. 

Арнаутите и Циганите биле со коњски коли- не со волски како на Балканци. 

 

КАВКАСКИ НАРОДИ 

 

Димитри Оболенски, на стр. 64, вели: „Вториот пример...Кавказка Албанија 

...Кавказ...го наследил вториот ерменски епископ-Маку...како и остроумната фле-

ксибилност на царската дипломатија (ерменските свештеници кои ги застапувале 

интересите на православното царство меѓу Хуните, веројатно биле монофизити). 

Оваа слика ја претставува с’ржта на многуте идни византиски мисии меѓу народите 

од Источна Европа“. 

Ерменскиот и Анадолскиот народ биле православни- со потекло само Бриги. 

Г. Острогорски, на стр. 77, пиши: „Во ова време настанува и национална ку-

лтура во соседната Ерменија, воведувањето на ерменската азбука и преведот на 

Светото писмо на ерменски. Од времето на Теодосиј I еден дел од Ерменија се на-

оѓал под врховна власт на Византија, додека другиот, поголемиот дел, останал под 

Персија. Византија силно го подржувала културното будење на соседниот христи-

јански народ. Исто така, таа ги потпомагала христијаните и во самото Персиско ца-

рство, поради што често доаѓало до судир со Персијците“. 

Како што готскиот јазик на Улфилас бил коине со готски зборови, истото се 

случило и со ерменскиот јазик- коине со ерменски зборови, а Ерменците како Ана-

долците биле Бриги. Следи во ерменскиот освен коински да се вклучат и персиски. 

Димитри Оболенски, на стр. 61, пиши: „„Единственото оружје што í остана-

ло на Византија била дипломатијата.За среќа на царството, Ираклиј прилично успе-
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шно ја обновил традицијата на Јустинијановата надворешна политика...Константин 

Порфирогенит, во своето дело De Administrando Imperio, изложува како Ираклиј ја 

искористил против Аварите помошта на обајцата сојузници. Тоа биле Хрватите, во 

тоа време населени во Бела Хрватска, северно од Карпатите, во денешна Галиција, 

Шлезија и источна Чешка. Една нивна група, на повик на византиската власт, 

влегле на Балканот, ги победила Аварите и ги истерала од Илирик, а потоа, по за-

повед на царот, го населила просторот меѓу Драва и Јадранско Море откако прет-

ходно го ослободила. Набрзо и Србите, народ сроден со Хрватите, побарале помош 

од Византија и под слични околности ја напуштиле ‘Бела Србија’, северно од Кар-

патите (денешна Саксонија) и преминале на Балканот каде што Ираклиј ги населил 

на местото на нивната сегашна татковина, источно од Хрватска. По своето доаѓање 

на Балканот, Хрватите и Србите станале византиски поданици; во христијанството 

ги вовеле мисионери кои, на барање на царот, биле испратени од Рим. Научниците 

често пати изразувале сомневање во веродостојноста на оваа приказна, но барем 

еден фактор- постоењето на Бела Хрватска северно од Карпатите- има независна 

потврда во сведочењето на средновековните арапски географи и кралот Алфред од 

Англија. Иако признаваат дека приказната содржи елементи на легенди, повеќето 

современи историчари сметаат дека извештајот на Константин за преселбата на Хр-

ватите и Србите на Балканот е во основа точен. Научни расправи предизвикало и 

етничкото потекло на Хрватите и Србите. Меѓутоа, независно од тоа дали сметам 

дека се Словени, а нивната преселба дека е последен бран на словенското освоју-

вање на Балканот или пак мислиме дека се непознат народ, веројатно со кавказко 

потекло, тие, со текот на времето, биле апсорбирани од Словените кои дошле ге-

нерација-две пред нив, а овие пак, за возврат, им го дале своето етничко име. По-

крстувањето од страна на римските мисионери- тогаш нивнатат татковина во Или-

рик потпаѓала под латиската црква- без сомнение било површно и привремено, за-

тоа што во деветтиот век морало да се спроведе повторно покрстување на Србите и 

Хрватите. На тврдењето на Константин дека после доаѓањето на Балканот, Србите 

и Хрватите ‘му служеле и му биле потчинети’ на царот на Византија, не треба да 

му се придава прекумерно буквално значење,затоа што во него се чуствуваат импе-

ријалните стремежи на времето кога бил составуван De Administrando Imperio. Но 

нема сомнение во тоа дека овие нови жители, донекаде подложни на византиско 

сизеренство и, барем во почетокот, на напредното влијание на христијанството, 

обезбедувале извесна стабилност во хаосот што на Балканот го донеле аваро-сло-

венските освојувања во претходните шеесеттина години“.  

Хрватите и Србите биле само повратници- тие на Балканот биле премалку. 

Името Хрват и Срби биле донесени на Балканот- Срби од Балтичко Море... 

Стои: „пак мислиме дека се непознат народ, веројатно со кавказко потекло“. 

Кога се говори за Србите и Хрватите за кавказко потекло, следат и Хазарите. 

Димитри Оболенски, на стр. 175, пиши: „Хазарите биле турски народ кој се 

појавува кон крајот на шестиот век во областа северно од Кавказ. Во следните не-

колку десетлетија се поврзуваат со царството на средноазиските Турци на кои веро-

јатно им припаѓаат како поданици. Кон половината на седмиот век тие, веќе се не-

целосно независни и со прилично голема воена сила, започнуваат да се шират на 

запад и ја освојуваат територијата меѓу Волга и Дњепар и јужниот шумски појас во 

врска со Русија, сè до горниот тек на Ока. За време на процутот на нивната држава 
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во осмиот и деветтиот век во главниот град Итал, на устието на Волга, живееле 

разнородно население: Турци, кавказки племиња, Евреи, Арапи, Словено и Угро-

Финци. Државата се збогатила со меѓународна трговија...Од пропишаната термино-

логија во Книгата за церемониите за преписката меѓу царот и странските владетели 

се гледа дека хазарскиот каган, кон средината на десеттиот век, се наоѓал на второ 

место меѓу нехрстијанските владетели, веднаш после багдатскиот калиф. 

Византиците би ја изневериле долготрајната традиција на својата царска ди-

пломатија ако не се обиделе овој сојуз да го зацврстат со преобратување на Хазари-

те во христијани. Задачата била дотолку понеодложна што двете сопернички рели-

гии, еврејството и исламот, веќе имале одреден успех меѓу Хазарите од осмиот век. 

По поразот пред Арапите, хазарскиот каган бил принуден во 737-738 година да ја 

прифати муслиманската вера...“. 

Стр. 179: „Тоа сојузништво одново било потврдено во новите и уште поне-

одложни проблеми за време на владеењето на Михаил III. Кон крајот на шесеттите 

години на деветтиот век од Цариград кон Хазарите тргнала нова група емисари. 

Била предводена од Константин, идниот апостол на Словените, во придружба на 

својот брат Методиј. Одејќи по традиционалниот пат емисарите патувале по море 

до Херсон каде што ја минале зимата, а Константин се подготвил за својата мисија 

учејќи хебрејски.
49

 Во летната резиденција на каганот во подножјето на Кавказ (ве-

ројатно во Самандар на долниот тек на Терек, уште поверојатно во Дервент) одр-

жал теолошка расправа со еврејските рабини кои биле многу влијателни на хазар-

скиот двор. Иако дотогаш еврејската вера веќе преовладувала меѓу водечките слое-

ви на Хазарите, таа и натаму се натпреварувала и со христијанството и со исламот. 

Фактот дека Константин бил избран да ја предводи мисијата ни зборува дека Ви-

зантијците не ја изгубиле надежта дека ќе успее да ги преобрати Хазарите во хри-

стијанство. Биографот на Константин од деветтиот век пишува дека Хазарите, иако 

верувале во еден бог и го почитувале Светото писмо, сè уште не ги прифатиле сите 

белези на рабинскиот јудаизам. Првиот недвосмислен доказ дека ја почитуваат Мо-

јсиевата вера потекнува од 864-866, па затоа можеме да сметаме дека мисијата на 

Константин била неуспешна на верски план, наспроти бројот на речиси две стоти-

ни покрстени и една двосмислена изјава на каганот дека негува симпатии кон хри-

стијанството“. 

Се разликуваат Монголи и Белци, како и Евреи, Арапи и тн.Словени=Пове-

ќебожци.Пак, тогаш немало само Христијани- започнало со Константин и Методиј. 
Иво Вукчевиќ, на стр. 75, пиши за Сакалибите: 

„Занимливо е дека во персиско исламската историска традиција се најдува 

непрецизни спомени на раното присуство на Словените на Кавказ. Еден извор го 

наведува споменувањето на Хазарите и Словените (Сакалиби) во врска со делува-

њето на персиската династија која владеела последните години на V век. Првите 

години на VIII век, исламскиот писател ал-Актал во една од своите поеми говори за 

заедницата на црвените Словени (Сакалиба). Разните извори укажуваат на тоа дека 

Словените играле важна улога во хазарските ствари. Према арапскиот историчар 

Ибн Фадлану, некои од словенските народи се покорувале на кралот на Хазарите. 

Втор арапски историчар, ал-Бакри, ги карактеризира Хазарите како еден од север-

ните народи кој говори со словенски јазик. Некои вид сведоштво за нивниот број и 
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статусот најдуваме во чинителот дека словенскиот јазик бил еден од јазиците со кој 
се говорело пред хазарскиот суд и во војската. Всушност, Хазарите го освоиле за-

конот, словенскиот збор кое значи право, правно правило, и војвода, словенски 

збор за воен командант, клучни правно-адмнинистративни и војно-политички тер-

мини. Опишувајќи ја хазарската инаугурација на унгарскиот војвода Алмос, визан-

тискиот цар Константин пиши дека била по обичај и закон на Хазарите. После по-

бедничкиот поход против Хазарите 737. година, Калиф Марван е обавестен дека 

околу 20.000 словенски затворници е населено во областа Кахетија во Грузија, и 

дека словенските колонии се основани долж границата со Византија, во Киликија, 

северна Сирија и на горниот Еуфрат“. 

Се истакна: „Втор арапски историчар, ал-Бакри, ги карактеризира Хазарите 

како еден од северните народи кој говори со словенски јазик“. 

„На средината на IX век грузиските планинари му се обратиле на непознат 

владетел на Словените за помош против снагата на Калифатот. Према Ибн ал- Фа-

ких, автор на географија од почетокот на X век, Кавказ е поврзан со земјата на Сло-

вените (Сакалиба) и во неа исто така живее племето Сакалиба (Китаб ал-Булдан). 

Занимлив доказ на знатен број на Словени северно и источно од Кавказ најдуваме 

во Гардизијевиот извештај за потеклото на Киргизите. Према Гардизиј, персиски 

историчар од средина на XI век, водачот на Киргизите бил во словенски земји. Би-

дејќи го убил византискиот пратеник, бил принуден да побегне во хазарско/кир-

гиските земји, каде подоцна му се приклучиле други Словени. ‘Затоа’, пиши Гар-

дизи, ‘кај Киргизите најдуваме словенски црти и особини, како што се црвена коса 

и бела кожа’ “. 

Ова говори дека Киргизите биле Монголи, со тн.словенски удел на бел ген... 

Бранко Вукушиќ, на тр. 208, пиши: „Има многу непосредни докази во при-

лог на словенската писменост пред Кирило. Филозоф Етик, со потекло Скит, роден 

во Истра, направил во 4 век н.е. писмо за Словените под Римјаните. На една икона 

од 6 век н.е. во Рим, имињата на светиот Петар и Павле се напишани со словенско 

писмо. Арапскиот писател Хорезма Фахр-Един во својата ‘Историја на Хазерите’ 

наведува дека Хазарите во 7 век го користеле писмото на Словените од 22 слова. И 

скадинавските руни се викале ‘вендски руни’. Во Унгарија е најден натпис од 3 век 

н.е. на словенски јазик“.(Германите за руните пишат,тие биле германско писмо,РИ) 

Стои: „Хазарите во 7 век го користеле писмото на Словените од 22 слова“. 

Љубомир Кљакиќ, на стр. 216, вели: „Треба да се рече...и кај остатокот на 

полабските Словени знаел Абрахам Венцел (De Originibus lingue  s o r a b i c a 1693, 

каде во останотото Словените ги изведува од Жидовите)...“. 

Па на едни те исти простори биле тн.Словени и Евреите- тие биле едно исто. 

Вотсон, на стр. 360, наведува: „Евреите двапати насилно искоренати. После 

што се депортирани во Вавилон во седмото столетие пред н.е., Кир персискиот цар, 

им допуштил да се вратат во шестото. Бидејќи Римјаните поново ги депортирале 

после буната во првото и второто столетие н.е., се вратиле во дваесеттото, да би ја 

наметнале својата власт на народите кои во меѓувремено таму живееле. 

Во столетија дијаспора Евреите дошле во Рим, и се преселиле во европските 

провинции на царството, посебно во Шпанија и во долината на Рајна. Номадските 

народи кои ја населиле степата на Црното, Хазари, ја прифатиле Мојсијевата вера и 

постанале територијална сила во осмото столетие н.е. ...“. 
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„Во тоа раздобје...Тие Евреи, кои понатаму говореле некој облик шпански 

јазик, се познати како сефардим (сефарди). Бројчано ги надминале полските Евреи, 

познати како ашкенази...“. 

Иво Вукчевиќ, на стр. 527, пиши: „Изгледа дека една од последиците на сре-

дновековните крсташки војни во Германија/Славија била јасна промена на европ-

ската еврејска заедница, која Евреите Ашкенази ја претвориле во претежно словен-

ска заедница, повеќе српско/сорбска (Сербија) отколку семитска. 

Во книгата Евреи Ашкенази: Словенско-турскиот народ во потрага за евреј-
ска самосвест (1993), професор П. Векслер (P. Wexler) пружа сестрана и импреси-

вна студија на историската, религиска и социјална динамика на промена на овој на-

род: ‘На основа на јазични докази и на основа на религиските и народните обичаи, 

образложувајќи ја хиптезата дека Евреите Ашкенази се претежно словенско, а секу-

ндарно индоевропско, турско и палестинско потекло.’ 

Према Векслер, ‘еврејското движење на север на Европа се случило во исто 

време кога источните рабови на денешна Германија и јужна Австрија биле густо 

населени со Словени’ “. 

„Први еврејски населеници во мешовитите германско- словенски земји, ис-

такнува Векслер, веројатно биле говорници на јужнословенскиот... 

Не само словенски јазик, пиши Векслер, туку и етничкото потекло, народни-

от обичај и верата на Евреите Акшенази најголем дел се со словенско потекло... 

Земајќи го во обѕир волјната динамика на промените, Векслер пиши: ‘Во ме-

шовитите германско- словенски земји, Словените пагани биле под притисок да го 

прифатат германскиот јазик, заедно со германската вера, христијанство...“. 

Следи имало тн.Словени пагани, Евреи=Еднобожци и Германи=Христијани. 

„Јидиш, пиши Векслер, ‘словенски јазик, еден облик западнословенски срп-

ски, а Евреите Ашкенази се претежно со словенско потекло. Како што и другде сум 

го покажал, јидиш, спротивно на својот обемен германски речник, има исконска 

словенска синтакса и фонологија, бидејќи бил еден облик на западнословенскиот 

јазик, сорбски, кој е релексификован во горногермански.Обемот на германската ле-

ксика не може од јидиш да створи германски, баш како што ни позамашните фран-

ко-латински компоненти во современиот англиски не даваат основа да се изјави ка-

ко англиски престанал да биде германски јазик и преминал во романски табор’ “. 

Овде се говори за јидиш на Хазерските Евреи, а на палестинките Евреи им 

бил арамејски. Иако тој бил сиријски јазик, тој од Евреите се присвојува како евре-

јски јазик. Бидејќи немало посебен еврејски јазик, без народ Евреи. Библијата била 

пишана и на коине, во Александрија: Евреите се нарекле Хелени-без народ Хелени. 

Бидејќи, според Херодот, Анадолија и Ерменија биле бригиски, значи, Тур-

ција била бригиска Фригија, јазикот бил бригиски=фригиски, само тн.словенски: 

За Турците се наведува печатот на Георг Кастриот. Тој бил напишан со ки-

рилско писмо, значи на тн.Словени. Се мислело, тој им припаѓал на Османлиите. 

Францускиот историчар Пејсонел, во неговото историско- географско дело, пиши 

дека јазикот на Словените од сите јазици бил еден од најраспростран. Таков бил и 

оној, со кого според него, а врз основа на сведоштвата на Eduarda Brerenwoda во 

“Scrutinium linquarum”, се зборувал во дворот на турските цареви. Според Фран-

цискус Мариа Апендини (1769- 1837) „по цела Турција, нарочито во војската, во 

употреба бил словенскиот јазик“. Јован Хаџи Василевиќ, Муслимани наше крви у 
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Јужној Србији, второ издание, печатница „Света Сава“, Белград, 1924 година, гово-

ри: „јазикот на јаничарите бил наш српско- хрватски јазик низ целиот 16 и почето-

кот на 17 век“. Следи тој и да се монголизира.... Така јазикот постанал мешан. 

Ова говори дека јазикот на Фригите=Бригите бил пелазгиски=тн.словенски..  

Вотсон, на стр. 249, пиши: „Atatürk-овата концепција на турската нација... 

Кемал поттикнувал на стварање на историски митови со кои била целта Турција да 

ја поврзе со некогашните жители на Мала Азија и да ја величат предисламската ис-

торија на Турците. Така се твдело дека Хетитите биле Турци: симболички, една од 

новите државни банки е позвана Хетитска банка (Eti Banka). Меѓутоа, Турците от-

секогаш не живееле во Мала Азија; првобитно Турците живееле во средна Азија, 

колевката на човечката раса. Оттаму, како што почнале да тврдат нациоиналисти-

чките идеолози, некои Турци го продолжиле патот сè до долината на Нил, каде 

створиле фараонска цивилизација, а другите до Месопотамија, каде ја втемелите 

сумерската цивилизација (Atatürk, исто така, основал и Сумерска банка). Во текот 

на времето, народот на тие и уште оддалечени земји, кои им ја должеле својата ку-

лтура на далечните турски претци, го изгубил својот турски јазик. Тој се задржал 

во Мала Азија и некои земји према истокот“.  

Иако фригиските Турците останале/се Белци,историчарите пишат- Монголи. 

Бранко Вукушиќ, на стр. 54, вели: „Откритието на хетитската архива во Ха-

туша (Бугазкеј во денешна Турција) од 2400-2200. г. с.е. со 10.000 глинени таблици, 

било светска сензација 1906. г. Писмото го дешифрирал со помош на ‘словенскот 

клуч’ чешкиот лингвист Беджих Хрозни, бидејќи како и на пример на Етрурците, 

пропаднале сите покушувања на дешифрирање уз помош на другите јазици. Тоа 

дало драгоцени податоци за оваа автентична,драгоцена,просперитетна цивилизаци-

ја, чие место е недоволно познато во општата културна баштина на човештвото. 

Нејзиното откритие е посебно значајно за понатамошните прасловенски истражу-

вања оти говори за типичното аријско-словенската етнокултурна толеранција, отво-

реност на хетитското општество, мошне различно од робовластничките деспотии. 

Во империјата на Александар Македонски е остварено подоцна на пошироките 

евро-азиски простори тоа взаемно креативно прожимање на културата, вместо на 

насилното наметнување само на една владејачка и уништување на претходните. 

Во хетитската архива се принајдени текстови на осум различни јазици, меѓу 

кои хетитски се вика едноставно ‘нашили’, односно ‘нашки’. Тоа делува славофо-

нично попат мноштво завршетови на - аш, иш, ош, посложени деклинации, типич-

но со словенски граматични форми и бројни зборови слични на словенските јази-

ци. Заменките се слични на словенските јазици - ‘меш’- ми, ‘шумеш’ - ти, ‘миш’ - 

мој, ‘тиш’ - твој итн. Корените на многу хетитски зборови, исто така, се слични на 

словенските. Така хетитскиот збор ‘свит-свет’ не треба да се преведува, ‘вада’ е во-

да (блиска на руските изговор), а водени ‘воденаш’ итн. Забележано е дека Алек-

сандар Македонски наидел на хетитска територија на толку познати зборови ‘како 

да дошол дома’. 

Хетитската традиција во Мала Азија ја продолжил народот Мушки (што 

звучи слафофонично). Остатоци на таа ‘мушка култура’ се откриени на брдо Бор 

недалеку од Хатуша. 

Е утврдено исто така и голема сродност измеѓу Хетите и Етрурците. Хети-

тскиот збор ‘рас’- рис, односно ‘кап рас’- свети рис е мошне значајно. Корен е ист 
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како и за етрурски ‘капен’- свештеник или словенски ‘капишче’- светилиште. Име-

то на Етрурците Раси, Рашани е со исто потекло.  

Голема сличност на хетитскиот и етрурскиот јазик говори за нивното за-

едничко етничко аријевско-прасловенско стебло. А Словените, за званичната исто-

рија, просторно и временски се далеку илјади години.(Следи немало Словени, Р.И.) 

Откритието на хетитската цивилизација помогнува осветлување на истори-

јата на евромедитеранските области измеѓу египетската, вавилонската и минојската 

цивилизација како и расветлување на тројанската мистерија, односно ‘хомеровско-

то прашање’. Тоа е простор и време на третиот и вториот милениум с.е, најповеќе 

замаглени со грчката митологија“. 

Денешните Турци јужно од Црно и Касписко Море останале/се само Белци. 

Секој бел човек да се гордее со монголски јазик, не е човек- исто и обратно. 

Денешните Турци на Егејскиот брег се Белци со низок удел на монголската 

крвна група В, како и мешаната АВ. До денес Црноморците се најбелите луѓе итн. 

Турција била на просторите на Фригите кои биле Бриги. Па Бриги- Македо-

нци биле Комнените, основачи на Османовата лоза- султани со тн.словенски јазик. 

 

ВАРВАРСКИ=ПЕЛАЗГИСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК   

 

Кога се говори за варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, дали може да 

се наведе пример, дека македонските говори се такви ? Еве доказ, што се чита кај 
Нада Проева, според која Македонците биле барбари, а ние сме биле само Словени. 

Бидејќи варварви било со мало в,тоа не значело народ туку начин на живот... 

Хелените во Јонија, исто така, биле варвари. Меѓутоа, тие биле и сточари... 

Н.Проева, на стр. 50, пиши: „Договори. За договорите што ги склучувале ма-

кедонските кралеви знаеме главно од епиграфските и од пишаните извори.Од дого-

ворите на прво место треба да се спомене мировниот договор,т.е. Koine eirene,склу-

чен по битката кај Хајронеја; делови од него се цитирани кај повеќе антички авто-

ри, а текстот на заклетвата на хеленските полиси е зачуван како епиграфски извор“. 

Стр. 52: „Особено е значаен т.н. Коринтски мировен договор, во изворите 

наречен ‘Заеднички мир (Koine eirene). Овој договор бил склучен во 337 год. ст.е., 

една година по поразот на хеленските војски во битката кај Хајронеја...“: 

Еирене=е ирене: м+ирене=мирене=мирена; Ирина=мир ин а; Ирка=Мирка... 

Кај Хорст Клин...,
50

 на стр. 241, стои: „Koine [koj’ne], die,- (altgriech. Gemein-

sprache) <grch>“. Се говори за старогрчки заеднички јазик- тој бил само службен. 

Следи „Коине [кој не]...“. Се прашува: кој дојде ? Одговор: кој не дојде ! Ова 

говори, дека до денес кој не на македонски означува сите: „кој не (сите) дојдоа“. 

Ама и: Хајронеја=х ај ронеја=ронеа-секој кој бил победен се сронил-срушил. 

Во прилог и: Арон=а рон;трон=т рон-секој кој е на трон тој може да се срони-руши.  

Коринт=кор ин т=ит: кор=кора=к ора=оро во круг се ора- превртува; ин=ин. 

Од стр. 62/63: в + Едеса = ведеса=водеса: водес + та = водеста. Следи Воден.  

Овде е битна Атина. Бидејќи имињата се правеле со в[ва]-н[на]-[та], следи 

Ватина-Натина-Татина. Пак, Атина била само Ватина-Натина-Татина. Во античка 

Атина за машко се велело Курос [куроса девојката], а за девојка Кора [=к ора; к=ко 

=како: о како ора=меша- до денес на битолски]. Следи Велес=Волос тн.словенски 

                                                 
50

 DER GROßE DUDEN, Wörterbuch und Leitfaden..., 1971, VEB Bibliographisches Institut Leipzig. 



 129 

бог. Пак, М.Васмер пиши, дека во Елада имало словенски поими од пред инвазија-

та на Словените. Ова говори дека инвазијата на тн.Словени е само најголема лага. 

Димитри Оболенски, на стр. 44, истакнува: „Распаѓањето на Хунската држа-

ва после смртта на Атила во 453 година...Панонската Низина којашто некогаш била 

центар на Хунската држава. Уште позначајно е тоа што северниот брег на Дунав, 

од Белград до сливот, бил населен од Словените уште во 500 година“. 

Ова означува, „уште во 500 година“ се говорел варварски=пелазгиски јазик. 

Римскиот историчар Прискус (5 век), кој го опишувал пратеништвото од Ко-

нстантинопол 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“. 

Па следи јазикот на Балканците бил варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн. 

Платонов=тн.словенски. Исто така, и јазикот на жителите на Панонија бил варва-

рски=пелазгиски=тн.словенски. А на Готите=Татарите бил само готски=татарски. 

Не случајно Х.Џ.Велс истакнува: „...Вистина е исто така дека Константин 

Велики не знаел грчки (коине,Р.И.) и дека Јустинијановиот акцент бил многу лош“. 

Ова говори дека тогаш бил битен латински, а народен само еден: варварски. 

Коине бил христијански, а со Ираклиј (610-641) и единствен службен јазик. 

Следи да се говори за посебно варварско и не-варварско (царско) потекло. 

Стјепан Антолјак, на стр.112, пиши: „Во меѓувреме одненадеж се побунува 

византиската војска, која ја откажала послушноста да презими ‘во земјата на Сло-

вените’. Воедно за водач го избира Фока, кој со неа тргнува во Цариград, каде што 

по убиството на Маврикиј е прогласен за цар (602-610)“. 

Следи „во земјата на Склавините“ „се побунува византиската војска“. Ова 

говори дека Склавината била само тн.византиска за своите гранични единици итн. 

Г. Острогорски, на стр. 110, вели: „По паѓањето на Јустинијановата рестар-

вација...Во војската дисциплината мошне опаднала и често доаѓало до отворени ма-

нифестации на незадоволство, дотолку повеќе што владата, принудена да штеди, 

често им ја задржувала платата на војниците. Кога 602 година, војската добила на-

редба повторно да презимува од онаа страна на Дунав, избувнала побуна. Побу-

нетите војници го дигнале на штит и го прогласиле за цар Фока, подофицер од по-

луварварско потекло и напуштајќи ги своите позиции, тргнале на Цариград. Тогаш 

и во самата престолнина пламнало востание. Ривалските странки на сините и зеле-

ните се обединиле во борбата против царската влада. Маврикиј е соборен, а Фока 

со согласност на сенатот е крунисан за цар“. 

Бидејќи во Цариград имало мноштво востанија, а се говори за Склавини и 

нивни борби, многу понезначајни од побуните во Цариград, тн.Словени биле лага. 

Се кажа: „Фока, подофицер од полуварварско потекло“. Ова говори само ед-

но: царот Фока со еден родител бил од Балканот,а другиот од Склавината на Дунав. 

Фока бил од династијата на Јустинијан- Римјанин, а со друг само Склавин. 

Г. Острогорски, на стр. 139, вели: „Меѓутоа, Ираклевиот период за Византи-

ја значи пресвртница не само во политички и во културен поглед. Завршува рим-

скиот и започнува византискиот период во вистинска смисла. Целосната елиниза-

ција и сè поголемата теократизација му даваат друг белег на Царството. Со вонре-

дна упорност рановизантиската држава се држела до латинскиот јазик во официјал-

ната употреба. Бавно и нерадо се правени концесии кон сè посилната елинизација, 
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официјален јазик останал латинскиот, така што во текот на целата рановизантиска 

епоха народот и владата зборувале два различни јазика. По државните установи и 

во војската владеел латински јазик, кого големо мнозинство од византиското насе-

ление не го разбирал. На оваа неприродна состојба сега и дошол крајот. Грчкиот ја-

зик, јазикот на народот и на црквата, на крајот станал и официјален јазик, кој долго 

вештачки се спречувал, сега одеднаш се развил. Веќе кај идните генерации знаење-

то на латинскиот јазик станало ретко дури и во круговите на најобразованите Виза-

нтијци“. („Грчкиот јазик, јазикот... на црквата“- само на црквата, Р.И.) 

Се кажа: „народот и владата зборувале два различни јазика“ 

Бидејќи секој народ говори само еден ист јазик, латински и тн.грчки (коине) 

биле само службени, а народот говорел варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 

Во Атина службен бил јонскиот, а коине станал само христијански јазик. 

Стр. 143: “Годината со која започнале византиските победи над Персија, е 

почетна година на арабјанската ера. Додека Ираклиј ги совладувал Персијанците, 

Мухамед удрил темел за верско и политичко обединување на арабјанскиот свет. 

Мухамедовата наука, иако само по себе примитивна и духовна неразвиена, била по-

лна со елементарни сили. Веќе неколку години по смртта на пророкот започнала 

големата арабјанска преселба. Напуштајќи ја својата неплодна татковина, Арабја-

ните се ширеле со неодолива сила...“. 

Како што коине бил христијански, арапскиот јазик бил само муслимански. 

Овие биле само верски јазици.А па народот во Склавините говорел народно.  

Димитри Оболенски, на стр. 57, пиши: „Конечниот исход на овие словенски 

освојувања...Исидор Севиљски без никакво претерување пишува дека на почетокот 

на владењето на Ираклиј, ‘Словените ја одзеле Грција од Римјаните’. Меѓу 723 и 

728 година аџијата Вилибалд, на патот од Западна Европа кон Палестина застанал 

во Монемвасија, на југоисточниот врв на Пелопонез, град кој, како што нè изве-

стува неговиот биограф, лежел ‘во земјите на Словените’. А Константин Порфиро-

генит, опишувајќи го Пелопонез непосредно после 934 година, вели дека по го-

лемата чума од 748-747, ‘целата земја била словенизирана и станала варварска’“.  

Се говори за Монемвасија лежел „во земјите на Словените“ и „големата чу-

ма од 748-747, ‘целата земја била словенизирана и станала варварска’“. 

Ова говори, Склавините биле домородни со склавинскиот варварски јазик. 

Па Склавините=Повеќебожците како што се христијанизирале изчезнувале. 

Стр. 119: „...оние од Цариград кои биле склони да ја бранат расната чистота, 

на пример на Константин Порфиригенит, кој се противел на праксата византиските 

принцези да им се даваат на странски владетели. Таквото однесување (освен во 

случаевите на стапување во брак со франечки владетели), строго ги осудувал, впро-

чем како и продавањето на свечени облеки и дијадеми на варвари или предавање на 

грчки оган на потенцијални непријатели на Византија...“. 

Стои варвари- тие не биле од царскиот род со коине туку со варварски јазик. 

Стр. 156: „И откако ќе ги искажеме сите пофалби...Византијците биле јасно 

и нападно свесни за јазот меѓу нив и ‘варварите’...Писателите кои биле горди на 

елегантниот стил на својата проза, на пример принцезата Ана Комнена и архиепи-

скопот Теофилакт, со особена и одбивна вообразеност сметале дека се обврзани да 

бараат прошка од своите читатели затоа што од време на време ќе споменат по не-

кое име со ‘варварско’ потекло. Некои јазични перфекционисти дури на латинскиот 
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јазик гледале со презир- така царот Михаил III, оној истиот кој Константин и Мето-

диј го испратил во Моравска, во писмото до папата изјавува дека латинскиот е ‘ва-

рварски и скитски јазик’. Во почетокот на тринаесеттиот век Михаило Хонијат, 

учен атински митрополит, тврди дека попрво магарето ќе го забележи звукот од ли-

рата, а бубалката- лепешкар ќе намириса парфем, отколку што Латинот ќе ја разбе-

ре складноста и убавината на грчкиот јазик“.  

Се говори за „варварски и скитски јазик“. Па варварски=пелазгиски=тн.сло-

венски бил скитскиот јазик. Со Лив Адроник 240 г.п.н.е. бил латинскиот кој бил ву-

лгарен коине. Следи во латински да се внесат уште околу 10.000 коински зборови, 

и само така тој се приближил до Алексадријскиот Птоломејов јазик коине. Ова би-

ло повод, сите победни јазици од коине да се нарекуваат варварски- и навредливо.  

Варварски јазик бил само пелазгиски=тн.словенски на кого говорел Платон. 

Стр. 199, вели: „Сега Владимир можел да побара висока награда за своите 

услуги. За возврат, Василиј II му ја ветил раката на својата сестра Ана, но под еден 

услов: неговиот зет да стане христијанин. Владимир се согласил на тоа, веројатно 

во текот на зимата 987-988... 

За да се разбере вистинското значење на одлуката на царот својата сестра да 

ја даде за Владимир, треба да се знае какви биле брачните обичаи во владетелската 

куќа на Византија. Според измислената, но погодна традиција која би требало да 

потекнува уште од Константин Велики, биле забранети браковите меѓу потомците 

на царското семејство и ‘варварите’ Пред овој настан царот Константин VII уште 

еднаш отворено укажал на таа забрана во делото De Administrando и тоа токму во 

поглавјето што се одликува со голема политичка тежина. Забраната не се однесува-

ла само на франечките кралеви. Царот го предупредува својот син да се спротиста-

ви на секое ‘чудовишно барање’ за брачна врска што доаѓа од ‘лукавите и нечесни 

племиња од север’. Смета дека оваа доктрина на етичка исклучителност треба да се 

објасни со аргументи кои, иако ја отсликуваат арогантноста на Византијците кон 

странците, сепак можат да делуваат необично кога се знае дека искажува монарх 

кој наводно верувал во универзалноста на Царството со кое владеел: 

‘затоа што секој народ има различни обичаи и разни закони и институции и 

би требало да се усклади она што му одговара, треба и да воспостави и да развие 

заедници кои ќе овозможат стопување на животот. Како што секое животно се пари 

во своето стадо, така и секој народ не треба да се венчава и да општи со друга раса 

и други јазици туку со своето племе и со својот говор. Затоа што оттука потекнува 

природниот склад на мислите и врските меѓу индивидуите, пријателскиот разговор 

и заедничкиот живот; додека чудните обичаи и различните закони можат да се из-

родат во непријателства и кавги и омраза и недоразбирања, а тие пак не можат да 

зачнат неријателство и дружење, туку инает и раскол’ “. 

Стои: „царското семејство и ‘варварите’ “: царско семејство со коине и вар-

варско семејство од народот со својот варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 

Па Македонскиот царски двор создал службен варварски-склавински јазик. 

Бидејќи Солунскиот говор во Моравија... се разбирал, тие биле еден народ. 

Г.Острогорски, на стр. 116, пиши: „Најважни извори за Ираклиевото време... 

Пишувана со народен јазик, содржински пристапна Теофановата хроника била мо-

шне популарна во Византија...“. 

Се кажа: „Пишувана со народен јазик“. 
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Па „народен јазик“ бил само вулгарен=булгарен тн.грчки (коине). 

Меѓутоа, потполен народен јазик бил македонскиот тн.старословенски со 

Солунски говор, од кого биле отстранети семитските зборови од коине, а Семитите 

биле само Црнци. А ова го направил Македонецот Константин Филозоф- од Солун. 

Бидејќи Солун бил тн.византиски, тој бил христијански град со јазик коине. 

Димитри Оболенски, на стр. 52, вели: „Меѓутоа, предавничкиот сојузник 

Бајан...После двегодишна опсада, лошо бранетиот и слабо снабдуван Сирмиум, им 

се предал на Аварите (582). Аварите сега го држеле клучот на северозападниот Бал-

кан. Првата од големите северни тврдини паднале во рацете на варварите. Од тој 
голем град не останало ништо освен малку ископани урнатини и еден беден натпис 

на лош грчки јазик кој веројатно потекнувал од последната агонија на Сирмиум: 

‘Господе Боже, помогни му на градот и покоси ги Аварите и будно внимавај над 

Романија и над овој кој пишува.Амин’ “. 

Па „еден беден натпис на лош грчки јазик“ бил пронајден, затоашто коине 

како христијански јазик и свештениците доволно не го познавале. Со ова се обја-

снува само едно: народен јазик на Ромејците=Христијаните и Склавините=Повеќе-

божци им бил само еден и единствен- само варварски=пелазгиски=тн.словенски. 

Стр. 58: „Меѓутоа, сепак не може да се поверува... Во третиот квартал од 

седмиот век дознаваме за некој си Первуд, се облекувал во византиски стил и течно 

говорел грчки. 

Се наведе: „некој си Первуд, се облекувал во византиски стил и течно гово-

рел грчки“. 

Па тој се однесувал како тн.Византиец и говорел христијански јазик- коине. 

Следи склавински народен јазик бил варварски=пелазгиски=тн.словенски. 

Стр. 84: „Нема сомнение дека во овој период се засилило влијанието на 

Византија во Бугарија. Делумен доказ за тоа лежи во градбите и во неколку палати 

што кановите ги изградиле за спомен на воените успеси. Тие подвизи се опишани 

во издлабените натписи на столбовите и на нагробните споменици, главно од пери-

одот на владеењето на Омуртаг. Неколку од нив носат траги од обидите на стариот 

бугарски јазик да се напише со грчко писмо, но повеќето текстови се на говорниот 

грчки народен јазик од тоа време...“.  

А „говорниот грчки народен јазик од тоа време“ бил само „мешан“ коине со 

зборови на народен јазик. Инаку кажано, коине не бил народен- лошо го познавале. 

Стр. 115: „Во есента 924 година војската на Симеон за последен пат се поја-

вила пред Цариград. Очекувал помош од флотата на египетските фатимиди, но Ро-

мановата дипломатија во последен момент го расипала неговиот сојуз со африкан-

скиот калиф. И одново бил принуден на преговори. Патријархот Никола излегол од 

градот да се види со него, но Симеон барал да се видли лично со царот. Се сретнале 

на еден посебно изграден пристаништен дел на Залатниот Рог, под љубопитните 

погледи на Сенатот кој бил собран на градските ѕидови. Велат дека Симеон прв 

проговорел, на граматички погрешен грчки јазик. Потоа зборувал Роман...“. 

Стјепан Антолјак, на стр 12, пиши: „Miracula II е збирка од ‘6 чуда’ и таа е 

продолжение на Miracula I, со таа разлика што овде секое опишано чудо претставу-

ва повеќе или помалку значаен настан. Се претпоставува дека авторот на Miracula 

II е припадник на нижиот црковен клер во Солун, зашто тој анонимус, не знае да се 

изразува, не пишува со изграден стил како архиепископот Јован...“. 
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Па коине како христијански јазик го знаеле високобразованите свештеници. 

Ова објаснува, дека народот си продолжил да си говори варврски- до денес. 

Стр. 13: „Се гледа дека Miracula II…Затоа веродостојноста на извештаите од 

4-6 поглавје е поголемо од 1-3 поглавје од оваа збирка. Словените овој анонимус ги 

нарекува ‘варвари’ и секако не ги симпатизира. Што се однесува до настанувањето 

на Miracula II, во најново време се смета дека 685 год. претставува terminus ante 

quem“. 

Се говори: „Словените овој анонимус ги нарекува ‘варвари’ “. 

Ова говори, дека народен јазик бил варварски. Таков бил тн.старословенски. 

Димитри Оболенски, на стр. 97, кажува: „Словените чијшто статус во поче-

токот бил малку повисок...Околу средината на деветтиот век голем дел од средна и 

јужна Македонија, околу Охридско и Преспанско Езеро, каде што главно живеело 

словенско население, бил анектиран кон бугарската држава...Црковната служба се 

одвивала на грчки, а повеќето домашни свештеници главно не го знаеле јазикот...“. 

Па еве докази дека во Елада секогаш се говорел само варварски=пелазгиски. 

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“. 

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 во 1850 година создава еладски јазик, 

службен 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. 

Г. Острогорски, стр. 11, пиши: „За извесно заживување...Потполна спроти- 

вност на ова со материјал пренатрупано, непрегледно и многу тешко напишано де-

ло, претставуваат брилјантните списи на Хопфофиот научен противник, духовниот 

и литерарно многу надарениот Фалмераер (Jakob Philipp fallmerayer, 1790-1861), кој 
предизвика сензација со својата-секако претрана- теза дека Грците во Средниов век 

сосема подлегнале на словенизацијата и оти грчкиот народ како таков од тогаш 

всушност и не постои“. 

Според авторот, Еладците (тн.Грци) биле словенизирани. Ова говори, дека 

тие говореле словенски јазик. Пак, тој бил само варварски=пелазгиски=тн.словен-

ски, кој бил Хомеров. Овој јазик бил таканаречен грчки. Следело и бришење на тоа 

таканаречен (тн.), па преостанало само еладски (тн.грчки). Токму на овој тн.словен-

ски јазик говорел Платон. Пак, коине (тн.старо-грчки) бил само македонски Птоло-
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мерјов Александријски јазик- од 300 г.п.н.е, кој во Елада бил само христијански ја-

зик. Меѓутоа, него го познавале свештениците, а народот понатаму си говорел само 

на својот народниот јазик- тој бил само еден: варварски=пелазгиски=тн.словенски. 

Вотсон, на стр. 124, вели: „Сега, значи, постоела грчка држава, ама тек ва-

лјало да се створи грчка нација. Тој процес го ометал веќе споменатата поделба на 

традиционалисти и западњаци. Понатаму компликации искрснале околу прашање-

то на јазикот. Кораис намерувал да створи нов јазик, обогатен со елементи на анти-

чката минатост, во што испрво го подржувале либералите, додека традиционали-

стите се спротиставувале. Во новата држава новиот вештачки јазик наскори го при-

фатиле целиот образован горен слој, и прогресивци и конзервативци. Тој ‘чист’ ја-

зик (kathairevousa) на народот, воглавно, не му бил разбирлив, те тој и понатаму се 

служел со својот ‘демотски’ говор.
51

 Разликата измеѓу двата јазика се претворила 

во класна разлика, и уште појако се истакнала поделеноста на нацијата; или, подо-

бро речено, раздвојувајќи го грчкото население, се успорувало стварањето на гр-

чката нација. Во втората половина на столетието напредните Грци почнале да се 

залагаат за употреба на демотскиот, и поделбата измеѓу kathairevousa и domotiki, 

која порано се испреплетила со поделбата на левица и десница во политиката, по-

чнало со неа да се поклопува. Во уметничката книжевност превладувал демотики, 

ама во новинарството и во службените исправи предност добивал ‘чистиот’ јазик. 

Полемиката траела и во третата четвртина на дваесеттото столетие, иако демотики 

непрестално јачал“. 

Секој народ има по еден јазик, а Еладците четири: тн.Хомеров јазик, коине, 

катаревуса и димотики- па ова е комедија. Бидејќи четири Еладеци со по еден јазик 

меѓусебно нема да се разберат, е трагедија. Следа Еладците биле/се траги-комедија. 

Се истакна: „Сега, значи, постоела грчка држава, ама тек валјало да се ство-

ри грчка нација“. Следи Фалмерајер бил во право: „Грците во Средниов век сосема 

подлегнале на словенизацијата и оти грчкиот народ како таков од тогаш всушност 

и не постои“- Хелените говореле само варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 

За да се потврди дека грчки народ немало, Вотсон, на стр. 125, наведува: 

„Преостанала задачата ослободување на Грците во Мала Азија, Тракија и заземање 

на царскиот Константинополовиот град, кога полумесецет и ѕвездата во Јустинија-

новата катедрала света Софија поново би се заменила со крст…Мирот во Северес 

од 10. август 1921. ги потврдила повеќето Венизеловите захтеви. Према достапната 

статистика, во Тракија вон Цариград живеело 416.000 Грци и 524.000 Турци, а во 

покраината Смирна 629.000 Грци и 974.000 Турци. Уз тоа уште милион и пол Грци 

живеело во малцински заедници меѓу турското мнозинство во главниот град и во 

Анадолија“. 

Бидејќи во 19 век немало еладски народ со своја Атинска црква туку само 

грчки народ со Цариградската патријаршија, тогаш имало само два верски народи: 

Муслимани=Турци со арапски јазик и Православни=Грци со македонскиот коине- 

овој бил само тн.византиски, христијански јазик- коине бил прв христијански јазик. 

Бидејќи секој народ мора да има своја црква, само таквиот народ е народ. А 

такви биле: бугарскиот со Трновска црква, српскиот со Пеќка црква, македонскиот 

со Охридската архиепископија…Пак, никогаш немало еладска црква- арбанашка…  
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Еве уште еден доказ: сите цркви од Долна Македонија…, кои до 1767 годи-

на биле под Охридската архиепископија до денес се под Цариградската патријар-

шија, но не под Атинската црква. Иако Атинската црква со децении се бори тие цр-

кви да ги преземе, тоа не го прифаќа-ла Цариградската патријаршија. 

Овој спор нема да се разреши како Букурештанскиот мир, кој е неважечки, 

како што неважечко било укинувањето на Охридската црква од ненадлежен султан. 

Бидејќи Македонците од старата ера не се изчезнати, само тие се надлежни. 

Стр. 143: „Главен предмет на супарништво измеѓу Србија и Бугарија била 

Македонија, земја на југот на Србија и на запад на Бугарија...Српска влада напрво 

не покажала големо занимање за Македонија, иако секако сакала да ја помести гра-

ницата на Србија понатаму на југ и југозапад. После што на Србија í била ускра-

тена Босна, идеата компензацијата со поголеми размери на југ постанала попри-

влечна. Во текот на последните десетлетија на деветнаесеттиот век наоружени гру-

пи (комити, комитаџии), уз подршка на владите на соседните држави, се бореле и 

меѓусебно и против Турците,те ја претвориле Македонија во синоним на плачкања, 

уморства и анархија. Тука било грчки, српски и бугарски комити, турски регуларни 

и нерегуларни трупи, албански групи и комити на македонските автономисти; не-

кои од нив понекогаш меѓусебно се поврзувале, ама воглавно тоа било војна против 

сите. Годината 1903. дошло до масовно востание на македонските Словени против 

Турците, након кој уследиле репресивни мерки и воспоставување на меѓународни 

редарствени снаги на европските сили“. 

Најголеми Турци биле само Албанците (Тоските и Гегите- Тоските биле во-

дачи на Гегите), кои до денес ги истребуваат Македонците- ќе мора да следи Пра-

вославните од Албанците конечно да со ослободат, и да си постанат свои на своето.  

 

РАСА=НАРОД=ЈАЗИК 

 

Бидејќи збрките започнале со македонскиот јазик коине, кој бил Птоломејов 

Александријски јазик, а како дворасен наследник на аремејскиот и староегипетски-

от, како што бил новоперсиски, коинскиот наследник латински, за коине се пиши: 

Х.Џ. Велс,
52

 на стр. 205, пиши: „Со оваа прилика...со кои располагале пи-

сателите во Александрија...Денес, додека ова го пишеме, одма при раце ни се: две 

енциклопедии, речник, атлас на светот, биографски речник и други помошни кни-

ги. Овие додуше уште немаат ивични, од страна извлечени ознаки на содржината 

(како поедини книги кои му служат на книговодството), ама можда тоа и во наше 

доба е уште рано да се бара. Во светот пак таму околу 300. година пред Христа не 

можело да биде ни говор за тоа. Та во Александрија тогаш се работело на составу-

вање на првата граматика и првиот речник. Во наше доба книгата, каква, да речеме 

се најдува пред нас, прво се напишува како ракопис; тој ракопис потоа му се дава 

на некој точно да го препише на пишачка машина; така добивате чист и прегледен 

текст, кој до миле волја можете да го прегледате, исправувате, преправате, па да се 

даде, вака изменет, поново да се ‘пречука’ начисто на пишачка машина, да ако 

устреба, и поново да го преправи. Вместо сè тоа, александријскиот писател имал да 

го испише или диктира одма секој збор ‘начисто’ во конечната книга...“. 
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Се истакна: „Во светот пак таму околу 300. година пред Христа не можело 

да биде ни говор за тоа. Та во Александрија тогаш се работело на составување на 

првата граматика и првиот речник“. 

Значи, коине бил од „околу 300. година пред Христа“. Само потоа се пише-

ло директно на коине или преведувало на тој Птолемејов јазик, а никако порано. 

Х.Н.Брејлсфорд,
53

 кој во Македонија доаѓа есента 1903 година, на стр. 275, 

наведува: „Грците...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 

сé уште нема јазик со кој да се изрази. Или, подобро кажано- има два јазика. Прво, 

тоа е народниот грчки од катодневието, димотики /Romaic/ на Левантот. Тоа е жив, 

експресивен говор, полн јадровити изреки, прикладни идиоми и пресврти во фра-

зите што оддават остер хумор и будна, единствена моќ за забележување. Неговата 

структура е лабава, едноставно и аналитична. Речникот му е обилен и многу пома-

лку обремент со туѓи зборови од било кој друг современ јазик, иако, се разбира, 

според корените од италијанско, од влашко и од турско потекло, ги оддава непо-

стојаностите на народот што го зборува. Тој се потпира врз старогрчкиот, како што 

италијанскиот се потпира врз латинскиот. Тоа е јазик со обележје и сопствена ис-

торија, живо, органско битие кој се развил според сопствениот гениј и закон. На не-

го е напишана книжевност која можеби нема изнеанадувачка сила, или убавина, но 

која сепак поседува извесни особености и индивидуалност. Народните песни од 

островите и борбените песни на герилците и мартолозите/Klepths, Armatolos/ со 

едноставност, искреност и жестина го одразуваат активниот, возбудлив живот на 

луѓето кои ја создаваат грчката нација. Тие пееле како што зборувале, со зборови 

што имале боја, значење и чуствен ѕун, произлезен од несреќните и страстите на 

нивната катадневна живејачка. Паралелно со овој слободен јазик, природен јазик, 

се развил и еден вештачки, литературен јазик. Тој е потомок на бомбастичниот жа-

ргон пишуван од византиските сколастичари и денешниот углед í го должи на про-

пагандата на двајца големи патриоти кои ја подготвувале книжевната преродба што 

í претходела на борбата за независност. Додека герилците во своите полудиви, по-

лујуначки балади на димотики си ги воспевале патот кон победата, Кореас и Регас 

/Coreas, Regas/, изгнаници во Парис и Виена, пишувале изготвени книжевни и по-

литички трактати, на псевдокласичен дијалект што самите го измислиле. Тие, во 

славното минато нашле вдаховение за бунт и со грчката слобода тежнееле да об-

новат една минлива копија на старо-грчкиот јазик. Се чинело дека е патриотски да 

се отфрлат зборовите позајмени од Венецијанците, или од Турците. Се чинело дека 

е варварски да се користат аналитичките форми на димотичка флексија и лабавите 

структури на димотичката синтакса. Едно движење кое признавало такви силни 

зборови како достоинство, патриотизам и славно минато, доживеало брз успех. По-

следицата од тоа што денес постои еден јазик за секојдневниот живот и за лирската 

поезија, а друг за книги, весници, соопштенија и официјални говори. Разликата ме-

ѓу нив не е таква каква меѓу пишуваниот и говорниот јазик во други земји. Ние си-

те користиме доста поучен и по не така чест стил кога пишуваме, одбегнувајќи из-

весни вулгаризми и неологизми, а без страв од педантерија, употребуваме поголем 

избор зборови. Разликата меѓу димотики и пишаниот грчки е во речникот, во фле-
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ксијата, во синтаксата, па дури и во фонетиката...Прашањето за флексијата е уште 

посериозно: димотики е јазик што умерено користи флексија. Тој целосно го изгу-

бил дативот, а дури се стреми да го отфрли генитивот, додека повеќето соодноси ги 

изразува со предлог што го определува со акузативот...Една книжевност која кори-

сти јазик на кој ниеден човек никогаш не изразил чуство, осудена е на јаловост и 

неискреност. 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 образиваните Грци сè повеќе и повеќе тежнеат да го прифатат францускиот, 

како за разговор, така и за пишување. Францускиот јазик е барем природен јазик, 

кој не зависи од милоста на педанти и патриоти“. (Клепт=к лепт=лепит-кради, Р.И.) 

Се кажа: „Но оваа нација на лингвисти, наследници на говорот на Атика/ 

Attica/ сепак сé уште нема јазик со кој да се изрази...“. Па на атички и не се пишело. 

Како што „немало наследници на говорот на Атика/Attica/“пишел и Лукијан.  

Лукијан: „Историчарот просто се мачи да пишува на чисто атичко наречје“. 

И Григор Прличев убаво пишел на тн.византиски коине, но не на брзјачки. 

Х. Р. Вилкинсон,
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 на стр. 53, пиши: „Филелинистите на неокласичарите беа 

грубо продрмани од делото на Фалмерајер што се појави во 1830. Тој тврдеше дека 

класичните Грци биле комплетно збришани за време на периодот на варварската 

инвазија, и дека модерните Грци во никој случај не се наследници на Елините...“. 

Фалмерајер бил изненаден што во Елада никој не го говорел хеленскиот ја-

зик коине, а во неа живееле Словени. Тој  мислел, Хелените биле словенизирани. 

Стр.136:„Г. Вајганд...Грчкиот поет Соломос(1789-1856),беше во голема мера 

свесен за опасноста од употребата на националниот јазик,‘еден јазик кој никој не го 

зборувал ниту пак го зборува ниту пак ќе го зборува’, но и покрај неговиот протест 

во 1832 година, традицијата на мртвиот јазик се препочитуваше повеќе отколку 

онаа на живиот како основа за рук (службен) јазик на Грција, и кораис Katherèvouas 

или прочистен грчки јазик кој се одржа до 1917 и покрај опозицијата на многумина 

еминентни луѓе од културата каков што беше и Јон Психарис (1854-1929)“. 

Па Фалмерајер бил во право, во Елада хеленскит јазик бил мртов, и затоа 

него народот и не го говорел. Тој бил само црковен и трговски јазик, но не народен. 

Пак, „националниот јазик,‘еден јазик кој никој не го зборувал ниту пак го 

зборува ниту пак ќе го зборува’ “. А на таквиот начин бил создаден службен јазик. 

Следи имало четири тн.грчки јазици:тн.Хомеров, коине и два нови државни.  

Секој народ мора да има само еден ист јазик- еладски народи=јазици повеќе. 

Јазик на некој народ мора да биде еднорасен. Вакви биле само тн.словенски. 

Меѓутоа, европската наука злосторнички се однесува кон тн.словенски јази-

ци, едноставно таа нив ги отфрлила од играта. Ова било поврзано и со доказот што 

тн.словенски јазици се најстари, а сите други европски се млади- од пред новата и 

новата ера. Еве и еден доказ: европската наука жилаво ги одбегнува тн.словенски 

јазици за споредување јазикот на Етрурците, што било и останало само заговор. А 

како не ќе биде заговор, кога авторите јазикот на Етрурците го споредуваат со сите 

европски, азиски и афрички јазици,но никако со словенечките и хрватските говори. 

Па јазикот на Етрурците бил само тн.словенски-и тие пишеле со тн.словенски руни. 

                                                 
54

 Х. Р. Вилкинсон, Картите и политиката- преглед на етнографската картографија на Македонија, 

Македонска книга, Скопје, 1992. 
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Бидејќи во Мала Азија со Балканот и Италија биле службени јазици латин-

ски, а потоа коине, а како христијански коине и латински јазик, нужно е да се обја-

сни за јазикот кој бил говорен во Мала Азија и Европа. Тој бил само варварски=пе-

лазгиски=тн.словенски. Овој бил само тн.Хомеров јазик- на него говорел и Платон-  

Според Диодор, на Хомер учител му бил Пронапид, „кој уште го користел 

писмото на Пелазгите“. Лин бил славниот трачки музичар и песник. Негови учени-

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 „варврите“, 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 6 век 

веќе таму во 5 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. 

Се кажа: „Х.Д.Кито истакнува: ‘Тој (Херодот, Р.И.) ги сметал Грците (Хеле-

ните, Р.И.) во Јонија како варварски народ’ “. Следи Македонците биле сточари 

(говедари, коњари, свињари...), а Хелените поморци- во Јонија биле и сточари итн. 

Како што биле Јонците во Мала Азија, истото важело и за нивните соседи. 

Се наведе за Хетите, а Италија била населена со Илири и Венети (Венеција). 

А кога Италија била венетско- илирска, незин јазик само еден: тн.словенски. 

Па Склавини=тн.Словени и Венети=тн.Словени, а Илир и Словен синоними. 

Бидејќи во Италија живееле Венети и Илири,јазикот на Римјаните бил таков. 
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Дионисиј наведува: „Јазикот со кој се користат Римјаните, не е наполно вар-

варски, 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“. 

Бранко Вукушиќ, на стр. 56, по Хетитите, говори за Етрурците и Келтите. 

„Етрурците (2-1. милениум с.е.) долго било ‘uno popolo misterioso’, додека 

нивната автентична култура не заблистала заблагодарувајќи на археологијата. Де-

нес е познато дека ‘Рим е гробница на Етрурија а Етрурија колевка на Рим’. 

Етрурците имале писмо мошнме слично со многу постарото винчанско. По-

сле поновното откритие на етрурската цивилизација се сматрало дека писменоста 

на Европа почнува со тројанската цивилизација, дека етрурското писмо со тројан-

ско потекло и дека од Етрурците раширено низ Европа. И покрај наредбата на рим-

скиот сенат, како што соопштува Тит Ливиј, ‘потполно да се уништат сите книги и 

сите документи, кои имале било каква врска со Етрурците’, етрурското писмо е за-

чувано и на крајот е дешифрирано. Најголем зачуван текст е од ‘загребачката му-

мија’. Јазикот на Етрурците, како уште Дионизиј Халикарнашки рекол- ‘не личи ни 

на еден друг јазик’. Многубројни покушувања на дешифрирање преку латинскиот и 

другите јазици биле безуспешни. Успех е постигнат преку ‘словенскиот клуч’, за-

благодарувајќи на трудовите и на нашите етрусколози како што се Пешиќ и Бил-

бија. Се покажало дека јазикот на Етрурците припаѓа на аријевско-прасловенско 

стебло. На пример, Пешиќевиот превод на етрурската златна плоча од Пиргија гла-

си: ‘...божицата фрли проклетство на нас Словени кои овде живееле а вие отидовте 

во бегство и нас не напуштивте и сета земја Рашанска и нас не предадовте на разја-

рените Итали, цела земја и сите нас расеани по Италија во беда издадени од своите 

водачи кои не помислиле на своите нарастувања и сите Словени кои можеле да 

имаат среќна судбина, па нека им благодарат на тие издајнички синови’.  

Мистеријата на потеклото на Етрурците, заедно со тројанската, створена е 

уште во античкте времиња. Од Херодот потекнува верзијата за нивното малоазиско 

потекло. Меѓутоа, новите автори се повеќе за балканско- подунавско потекло на 

Етрурците. Сродството со пелазгиско-илирско-словенски домородци на Балканот и 

Подунавјето го потврдуваат многу археолошки наоди. Етрурците сами себе се на-

зивале Расени, Рашани. На камената плоча од Кремона се споменува тројанската 

река Рас, која е древно-аријевско потекло. Многу познати топоними и етноними 

широко низ Европа се со тој корен, се зачувани и денес. Името на Русите е тоа по-

текло, старите Срби-Трибали, исто така се Рашани, основачот на првата српска др-

жава на Немања бил жупан на Рашка, тука е и реката Рашка во Истра итн. Многу 

етрурски зборови се сродни со словенските јазици останатите се скриени во лати-

нската транскрипција како на пр. Етрурскиот збор голосеча (golosetia). Во Велес 
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книгата ‘голосеча’ е место каде е водена жестока битка- ‘сеча’ за непријатели, ‘гра-

ди в гради’. Најстар етрурски назив за Рим е Горчин (Gortin) итн.  

Некои руски автори укажуваат на една типична словенска карактеристика, 

меѓусобна неслога која наведува на прасловенски ‘генетски фонд’ кај Етрурците. 

Некои имиња на 12 етрурски градови-полиси звучат словенски: Волчина, Коса, Лу-

ка, Артана, Вада, Малјута и др. Општественото уредување било установено на при-

нцип собрание, типична аријевска-словенска собраниска демократија, при што во-

дачите и војните команданти се бираат со годишно гласање. Против Римјаните во-

јувале поединечно а не во сојуз и така потпаднале под римската власт сите етрур-

ски градови, еден по еден“.  

„Меѓу предантичките староевропски култури Келтите заземаат посебно ме-

сто. Нивните траги се документирани во историјата на Европа од 6- 1. век с.е, кога 

после вековните галски војни ги покориле Римјаните. Подоцна на континентот ги 

покориле заедно со западноримската империја новодојдените ‘германски варвари’, 

а на британските острова Англосаксонци. Ирците, Велшаните, Шкотите, Камријци 

на островите и Бретанците во Франција се преживеаните потомци на келтските 

строседелци на Европа. (Велс=Велес-тн.словенски Бог Велес, како и Герман, Р.И.) 

Грците ги називале Келти едно од племињата на Хиперборејците северно од 

Грција, на Балканот и Подунавјето. Сега знаеме дека Келтите како и Словенитие 

припаѓаат на заедничкото пелазгиско-евроаријевско стебло во балканско-подунав-

ската колевка, откаде како и бројни други сродни племиња се раселувале широко 

низ Европа. Подоцна се познати најповеќе како Гали во Западна Европа кога се по-

мерувале со сливот на Дунав. Најпрво е Латенската, халштатска култура на желе-

зно доба на Европа во горното Подунавје, Австрија и Швајцарија е воврстена во ке-

лтската. Бројна литература за Келтите, нивното присуство во Европа се поместува 

со право, во сè подлабока минатост, па и мегалитската култура на Бретанија и Бри-

танија со Карнак, Стоунхенж í се припишува на келтската, друидната култура. При 

тоа, наравно,нема ни помен за Словените во Европа.(Никогаш немало Словени,РИ) 

Местото на Келтите во историјата на Европа е мошне специфично. Со обзир 

дека Словените се исклучени од европската историја сè што археологијата откри-

вала широко низ Европа, а не можело да им се припише на Римјаните или Грците е 

сматрано келтско. Немало опасност некој да ги поврзи со Словените оти тие, наво-

дно, со векови уште далеку од Европа, па на Келтите им се припишува автохтоност 

и многу словенско-венетската култура по Западна Европа. Има покушувања Келти-

те да се доведат во врска со Англосаксонците или Германите, мада историски е по-

знато дека Германите се појавуваат во првите векови на новата ера, а Англосаксо-

нците знатно подоцна. Со злоупотреба на Келтите се покушува да се спаси веќе до-

лго разнишаната германска, западна теорија, што претставува нова, англосаксонска 

варијанта на германската школа за Словените“. 

Се кажа: „Словените се исклучени од европската историја“- такви и немало. 

„Процветувањето на келтската култура временски следи на етрурската, се 

преплетува со балканските илиро-словенски култури. Наведуваме некои историски 

податоци од 335. г. с.е, во време на триесетгодишниот мир измеѓу Галите и Рим и 

припремата на Александар Македонски за светски поход, кога прими келтски пра-

теници на Дунав. После моќните илирски Трибали, предците на Србите, Алексан-

дар се осигурал Келтите, очигледно ривали, не им прават проблеми за време похо-
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дот. (Во текот на кампањата во Вавилон 324. г. с.е. Александар исто така прима ке-

лтски пратеници). Меѓутоа, одма после неговата смрт, тие тргнуваат во афанзива 

на Балканот и им наносуваат пораз на Аутеријатите, илирски претци на Босанците, 

вршат поход на Тракија (298. г. с.е.), продираат во Македонија под власта на Пто-

ломеј Кераунос (280. г. с.е.), стигнуваат до Делфи кои се под македонска власт, од 

Тракија преоѓаат во Мала Азија и ја формираат Галатија на Босфор. Во тоа време 

Скордисците се населуваат измеѓу Сава и Дунав“. 

Како што нема тн.словенско животно (говедо,свиња,коњ...). немало келтско. 

Бидејќи Келтите биле со бригиско потекло, нивниот коњ бил само бригиски- 

никако европски крупен коњ.Следи на Балканот нема траг на европско животно:на-

јбројно е бригиското=фризиското говедо со посебно протегање на кратките рогови. 

Скотите се со бригиски:гајда, 7/8 ритам,фустанчиња с.Кукуречани-битолско. 

„Келтите во неколку стотини години се јавуваат на разни места широко на 

евромедитеранскиот простор- од Иберија, широко низ Европа до Балканот и Мала 

Азија, учествуваат како платеници кај македонско-египетските, сицилијанските 

владетели, се борат на страна на Ханибаловите Картагинани итн. Очигледно дека 

под името Келти можат да се најдат и некои други словенски сродници, бидејќи за 

званичната историографија Словени ‘уште нема’ во Европа. Истражувачите кои без 

сумливост ја прифаќаат доселеничката теза за Словените, најрадо на Келтите им ги 

припишуваат наодите кои не можат да им ги припишат на Римјаните, па тоа е слу-

чај и со последното откритие не келтското утврдување на Јахор“. 

Се рече: „за званичната историографија Словени ‘уште нема’ во Европа“. 

Следи Склавините се појавуваат во 5 век, а Венетите-Венецијанците не биле 

Словени,што важио и за Анти- Русите се изјаснале за Словени 860 годино-од слово. 

Бидејќи коине и латински биле дворасни јазици на Белци (Пелазги) и Црнци 

(Семити), а јазикот на Келтите само варварски=пелазгиски=тн.словенски, наодите 

не биле на коине и латински туку на келтскиот кој бил пелазгиски=тн.словенски. 

„Истакнатиот српски научник, келтолог проф. др. Ранко Куиќ, член на Вел-

шката академија на наука во своето дело ‘Српско-келтски паралели’ (Бања Лука 

2000.) ги наведува досега непознати докази на етно-културните сродности на Кел-

тите и Словените. Отакде словенски траги кај преживеаните потомци на Келтите во 

далечна Британија ? Оти, Римјаните биле окупатори во Британија приближно колку 

и на Балканот. Во римските мапи и административни списи од тоа време во Брита-

нија, посебно Ирска, Шкотска, Велс многу имиња на реки, планини и други топо-

ними и етноними се подудираат со имињата во денешна Србија и другите делови 

на бивша Југославија. Неверојатен е списокот на реките: Соча, Бојана, Буна, Мора-

ва, Пек, Тиса, Уна, Сана, Корана, Малена, Ведра, Добра, Вардар, и др, дури и укра-

ински Дон, чешка Витава, бугарска Осма итн. Списокот на планините исто така е 

голем: Орјен, Кораб, Мосор, Шатор, Дурмитор, Пирлитор и др. Кралската престол-

нина и светото брдо во Ирска е Тара, старо аријевско име. 

Откаде сè тоа ако Келтите не биле во допир со Словените ? Словените, на-

водно се доселиле на Балканот 700 години подоцна но што се бележи последното 

присуство на Келтите на Балканот. Пример римскиот период од ‘Келстко-српските 

паралели’ проф. Куиќ, го илустрира следното: на еден надгробен споменик од ри-

мскиот период на Косово (1. век н.е.), тв. приштинската плоча, на латински се спо-

менува српскиот збор ‘прататко’ “. 
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Се потврдува, дека никогаш немало посебни тн.словенски народи со јазик. 

Љубомир Кљакиќ, на стр. 245. вели: „Установувајќи...Италијанскиот XIX 

век со Мацинј, Кавур и Гарибалди не би бил можен без антипапска борба, ниту 

еманципацијата на британските острова која траела од XI-XII век, би дала резу-

лтати без пресметка со папството. Тоа важи и за германските земји XIX век, чие 

обединување го овозможила протестантска Прусија, како што тогаш се викале не-

когашните земји на Полапските Словени. Повикувајќи се на наводите на старите 

англиски, шкотски, ирски и велшки преданија и хроники, како и трудовите на број-
ните британски научници во XX век, а посебно Гордон Чајдл, Халдејн, Мекалистер 

и други, како и на сопствените топономастички и историографски истражувања, 

Милош Црнјански 1964. година ја запознал нашата јавност со чинителите за сло-

венското присуство на британските Острови во текот на II-I милениум п.н.е., ама и 

подоцна. Големиот славист Јан Колар 1853. година објавил капитален труд Стара-

италиа славјанска, публикувајќи на преку 700 страни документација за словенското 

присуство на Апенинскиот Полуостров пред и за време на античкиот Рим. Коларо-

вата книга одма се нашла на папскиот индекс на забранети книги, па тоа е разлог 

што ова капитално дело не се споменува во енциклопедиската одредница, ниту по-

тонији лингвистички стручњаци. Александар Димитријевич Чертков се бавел со ис-

тиот проблем на Апенините пред доминацијата на античкиот Рим, во студијата O 

jazyke pelastov, naselivših Italiju, i sravnenie jevo s drevnoslovenskim, објавено во Мо-

сква 1855. година. Радивоје Пешиќ прв потсетил на ова, во меѓувремено ‘забораве-

ни’ истражувања пишејќи за континуитетот на словенското присуство на Апенин-

ското Полуострово и другде по Европа“.  

Пак, „Гордон Чајдл, Халдејн, Мекалистер“...пишат само за илирско потекло. 

Келтите биле само со балканско потекло и писмо- се кажа „илирски Бриги“. 

Бранко Вукушиќ, на стр. 61, продолжува: „Големиот српски научник Милан 

Будимир во својата книга ‘Грци и Пелазги’ наведува дека Пелазгите се најстари 

жители на Балканот и Евромедитеранот. Према грчките извори, Пелазги се севе-

рни,бореални народи, Илири, односно Траки, Трибали, Македонци, Далмати, Ауте-

ријати, Дарданци и други племиња, кои ги знаеме како претци на Словените, се 

развиле од пелазгиското, односно евроазиското етничко стебло, чии гранки се пру-

жаат широко низ Европа и Медитеран, вклучувајќи ги Келтите и Венетите, до Црно 

Море, Касписко, Балтичко, Северно Море. Преку Крит и минојската цивилизација 

се шират на југ до египетското царство и на исток до Палестина, а по индоевроп-

ските тези до Индија. Е докажана сродноста на пелазгиското, филистејското и хана-

нското писмо на кое настанала Библијата. Во филистејскиот град Екрон се откри-

ени плочки со писмо кое упатува на винчанско, најстаро на пелазгиското подрачје, 

па би можеле да заклучиме дека тие на Грците им дале писмо, а не Феничаните ка-

ко е општоприфатено према грчките извори. 

Името Пелазг се толкува на разни начини. По Хесиод тоа значи ‘најстар’, 

‘оној од давнина’, што укажува на аријевското потекло на Пелазгите. На Балканот 

се појавуваат мноштво аријевски наоди вклучувајќи и еден од најдревните аријев-

ски симболи- свастикта (кукасти крст). (Овој многузначен аријевски симбол Хит-

лер го присвоил свртувајќи го правецпт на движење на неговите кракови, вместо 

аријевско-ведско од лево на десно.) Божицата Деметра е пелашко божество, а неј-
зиното име го содржи помот ‘земја и мајка’. Нејзиниот култ се јавува уште кај Ви-
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нчанците, потоа кај Минојците, Сарматите, Илирите, односно Словените. Према 

Британската енциклопедија поимот Пелазг се поврзува со македонска Пелагонија. 

Во основа тоа е поим ‘бел’, светол’. Бело е еден од најраспространети топоними на 

широкиот словенски простор- бела вода, бела планина, бели брегови итн. Најдре-

вен словенски град е Бел-град, Бел-Пел, Пела- е една од престолнините на илирско- 

словенската Македонија. (Србите Белград го менале во Београд, а и други, Р.И.) 

Заблагодарвајќи на откритието на винчанското писмо, најстарото алфабет-

ско писмо на Европа, настанато во балканско-подунавската, пелазгиската колевка 

на европската цивилизација, дешифрирањето на етрурското и хетитското писмо уз 

помош на ‘словенскиот клуч’, изучувањето на другите јазици на древните култури 

на Европа, богатите хетитски библиотеки во Хатуша, е утврдена етноисториската 

врска измеѓу евромедитеранските староседелци, аријевските Пелазги, со подоцне-

жните предантички цивилизации на Европа и Медитеранот. Пелазгите (Пеластите) 

како најчест назив за евромедитеранскитев староседелци, према хеленската обрабо-

тка на Илијада и Одисеја се сојузници со Тројанците. Кога Гркот Хесиот говори за 

најголемото светилиште во Додона тој кажува дека тоа е ‘место на Пелазгите’, за 

Хекатеј Пелазг е крал на Тесалија, за Есхил и Софокле Аргос на Пелопонес е ‘пела-

згиска земја’. (Сè тоа му било познато и на Херодот, но тој ипак, Тројанците ги 

‘преселил’ во Мала Азија.).  

Пелазгите се наследници на творците на винчанското писмо дури и на по-

раното палеолитско население на дунавјето, на Балканот, Евромедитеранот. Архео-

логот Софија Давидовиќ- Живановиќ тврди дека ‘резултатите на антрополошките 

истражувања на скелетите од винчанските наоѓалишта според методот ДНК ана-

лизи укажуваат на идентичност на епигенетските карактеристики на Винчанците со 

претходното автохтоно население со кромањонски одлики од подунавското наоѓа-

лиште Падина, Хајдучка Воденица, Лепенски Вир, Гомолава и подоцнежното на-

селение на Панонија (Житиште, Бачки Петровац)’. Тоа го потврдува и младата срп-

ска научница Билјана Чуљковиќ со анализа ДНК материјалот на ѓердапската антро-

полошка серија стара седум илјади години.Најновите наоди од Винча (5. Маркотиќ: 

Vinča cukture) ја потврдуваат автохтоноста на винчанското население и продолже-

ние, не само антрополошки, туку и на културните карактеристики сè до современо-

то јужнословенско население. (Значи, немало Словени како посебни народи, Р.И.) 

Сè тоа упатува на тројанско-аријевско-словенска меѓусебна поврзаност“. 

Винчанската цивилизација со писмо им припаѓала на Егејот-од на Левантот. 

Пелазгите имале варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик на белата раса. 

Урлик Вилкен, на стр. 334, пиши: „Исто така и во религијата дојде до из-

едначување...Во најголемиот развој на Египет, наспроти можеби седум милиони 

Египќани, немаше речиси ни милион Македонци и Грци... 

Другата тешкотија...особено се однесува на нивниот јазик зашто и покрај 
ширењето на грчкиот, тие го зачуваа својот, со исклучок на еврејската заедница...“. 

Се говори за грчки (коине), свој и на еврејската заедница- коине бил нов. 

Стр. 336: „Насопроти овие контрасти...Грчкиот јазик и живот се ширеа и во 

различните населби на Птоломејците...“. 

Стр. 337: „Дури и кај втората генерација по Александар можеа да се најдат 

некои истакнати ориенталци, кои беа толку многу целосно елинизирани што пи-

шуваа книги во грчката литература на грчки. Еден од нив е Берос, свештеник од 
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Мардук во Вавилон, кој се посвети на Антиох I, книга на старата вавилонска исто-

рија што тој ја напиша на грчки,употребувајќи клинестоформни преданија.Другиот 

е Мането, египетски свештеник кој во периодот на Филаделф напиша египетска ис-

торија на грчки, врз основа на преданијата на египетските храмови. Овие книги на 

Берос и Мането се многу интересни докази за победата на елинизмот, зашто порано 

ни Вавилонците,ни Египќаните,иако оставија вредни летописи и слично,не мислеа 

да пишуваат историја на својата земја во смисла на грчката историографија“. 

Коине бил Александријски јазик- се пишело и преведувало во 3… век п.н.е. 

Меѓутоа, историјата прави фалсификат само со македонскиот јазик коине. 

Филип Шерард, на стр. 135, пиши: „Програмот на проучување...Сè до јусти-

нијановото време студентите ги учеле како латински така и грчки; подоцна латин-

ски јазик изумрел како јазик на админстрацијата. На средината на VII век грчкиот 

јазик стапил во прв план...Покрај домашниот грчки јазик...коине...постоел ‘атички’ 

грчки јазик, јазик со свесно повишена чистота како класичен грчки јазик на Туки-

дид и Демостен...“. 

Се говори за коине и атички јазик. Е битно да се одгонентни за атичкиот: 

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 варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски. 

Значи, понатамо во римско време се пишело на пелазгиски=тн.словенски ја-

зик. Ваков бил и Аријан (II век н.е.). Следи тој „Индиската историја“ ја напишал на 

јонско наречје, иако тој ги познавал коине и латински. Пак, Плиниј говори за паси-

вната согласност на луѓето била првата причина за употреба на јонската писменост.  

Се заклучува, на јонското наречје се пишело, но не на Птоломејовиот коине. 

Народот понатаму си говорел на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 

Па следи заклучокот, ако се исклучи политичкиот поим Словени, сè е јасно. 

Во Александрија, за време на Птоломејите, бил создаден коине (тн.старо-гр-

чки), кој постанал христијански, а службен прво бил латински- следел потоа коине. 

Народот него не го разбирал. Токму тој како јазик во историјата создал огромни 

збрки. Иако во Атина службен бил јонскиот, се учело дека коине бил еладски јазик. 

Ова било повод, Фалмерајер да сфати, дека коине биле хеленски јазик и на 

Елада. Кога била создадена државата Елада, тој отишол и неа ја посетил. Тој се из-

ненадил кога забележил, дека жителите на Елада коине не го познавале. Следи тој 
да заклучи, дека жителите на Елада се претопиле во Словени, те. тие биле словени-

зирани. Меѓутоа, Елада била Пелазгија со пелазгиски јазик-па тој бил тн.словенски. 

Улрих Вилкен, на стр. 348, кажува: „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 исчезне, а арамаичниот, кој веќе имаше широка распространетост 

за време на Ахеменидите, сè повеќе се ширеше. 
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И на други места, исто така, ориенталските јазици, кои никогаш не постоеја 

во земјите надвор од грчките градови, на крајот го истисна грчкиот. Во Сирија, ара-

маичниот 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...“ 

Бидејќи во Месопотамија со Египет живееле две раси Белци (Пелазги) и Цр-

нци (Семити) имало дворасни пелазгиско- семитски јазици. Такви биле сиријскиот 

арамејски на кого првите книги на Библијата биле пишани, а и староегипетски. Ка-

ко нив следат новоперсиски и коине-авторите пишат за нивна сличност,и латински.  

Стр. 349: „И во Египет...стариот египетски јазик засекогаш преживеа меѓу 

народните маси, и откако тие станаа христијани, т.н. ‘копти’, се разви литература 

која, како и сириската, беше предоминантно христијанска...Египќаните го транскр-

ибираа овој коптички јазик, кој не е ништо друго туку развиен стар египетски јазик, 

со грчка азбука...“. 

Како од староегипетски се дошло до коптски и тоа само без семитски зборо-

ви,истото го направил и Константин Филозоф-без семитски од коине до црковниот. 

Стр. 340: „Влијанието на Александар...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 закон-

ски норми- сепак тоа беше само капка во споредба на широкиот поток, со кој во 

голема мера од средината на третиот век пред н.е. грчката култура го засити рим-

ското општество. Почетоците на овој процес започна во 240 година, една година по 

победоносниот крај на Првата пунска војна,кога грчкиот слободњак Ливиус Андро-

никус од Тарентум првпат направи латински превод на грчко уметничко дело за ри-

мските игри. Има две работи картактеристични за Рим во оваа смисла. На прво ме-

сто тоа беше Сенатот по чии 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 сребрените пари со кои ја во-

деше римската трговија во елинистичката трговска зона, многу е значајно што 

истиот Сенат го нареди изведувањето на грчкото дело...(Гркот Лив Андроник, Р.И.) 

Второ, тоа беше највисок дострел кога беше направена грчка претстава на 

латински јазик. За идната историја на Европа тоа беше важен момент што Римјани-

те, откако го прифатила латинскиот, односно својот мајчин јазик...“. 

Следи латински бил вулгарен коине. Пак, латински никогаш не бил мајчин. 

Па латински не можел да биде мајчин- мајчин бил илирскиот и венетскиот. 

Во католицизмот службен бил латински- следеле негови вулгарно латински. 

Вотсон, на стр. 49, пиши: „Напрво во Англија...Во раздобјето од отприлика 

1250. до 1400. јазикот бил преплавен со француски зборови: отприлика 10.000 збо-

рови влечат корен од ова време. Во четиринаесеттото столетие наречјето на подра-

чјето североисточно од Лондон, најгусто населено и економски најнапреден крај, 
надвладеал врз останатите наречја, и од него се родил јазикот на престолнината. 

Годината 1362. есте датум на симболичното значење: тогаш англиски го надоме-

стил нормански француски во судовите и тогаш парламентот прв пат е отворен на 

англиски јазик. 

Тој процес обично го нарекуваме надоместување на стариот англиски (ан-

глосаксонски од преднороманското раздобје) на средноанглискиот јазик. Секако, 
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постои континуитет и врска измеѓу англосаксонскиот и англискиот јазик. Темел-

ната структура и синтаксата е задржана а темелните зборови, се понешто изменети. 

Затоа може да се рече дека тоа бил процес во кој англиски јазик е обогатен со дода-

вање на француски зборови. Ама, тој опис очито не е адекватен. Очигледно не е за 

процес кој е тек на аквизиција на страните позајмици- како што латинските зборови 

по пат на црквата влегле во германски и полски јазик, или како што арапски преми-

нале во шпански. Пред би можело да се рече дека двата јазика, англосаксонски и 

француски, се стопиле и дека од нив настанал нов јазик, кој не е ни ангосаксонски 

ни француски, туку англиски. Како што англиски под водство на Wycliffe, Chau-

cere, Spenser и Shakespeare, се развил во модерен, богат, еластичен јазик, безбројни 

поими сега можеле да се изразат со синонимите на англосаксонското или францу-

ското потекло. Најдобра европска паралела за тој процес, кој во бит им останал 

скриен на повесничарите, ест појавата на романскиот јазик, во кој еден романски 

говор настанал на темел на латинското стопување со словенскиот. Во оба процеса 

постоеле раздобја на составното позајмувања, поинтезивен во романскиот јазик 

(кое било побрзо, посвесно и повеќе вештачки) отколку во англискиот“.  

Европа, вон Балканот, не била населена. Таа од и преку Балканот била на-

селена. Следи нивниот јазик бил само пелазгиски=тн.словенски. Во него постои те-

мниот вокал кој денес го има во јазиците на Франција, португалскиот итн. Овие би-

ле само латинизирани пелазгиски јазици, како што бил романскиот- во последните 

векови. Затоа и стои: „тој процес, кој во бит им останал скриен на повесничарите“.  

Бидејќи Романија била „домовина“ на тн.Словени, Романците биле нивни. 

Романците и сега потполно не се тн.отсловенчени:тн.словенски презимиња... 

Пак, латинскиот бил „копија“ на македонскиот Птоломејов Александријски 

јазик во 240 г.п.н.е.- дело на Гркот (Греикот) Лив Андроник- следи без латинско. 

Бидејќи латинскиот на почетокот бил беден со зборови, биле внесени уште околу 

10.000 тн.грчки (коински) зборови. И затоа се говори за исти зборови со грчко и 

латинско потекло. Па овде се говори и: „француски зборови: отприлика 10.000 збо-

рови“. Меѓутоа, Франковиот јазик бил само вулгарен латински, но никако народен. 

Денес во Европа имаме еднорасни јазици варварски=пелазгиски=тн.словен-

ски јазици,дворасни јазици романски (пелазгиско-семитски- Семитите биле Црнци) 

западно од Германија и трорасни готски јазици (дополнително готски- Готите биле 

Татари) источно од Франција. Тоа што ова Европјаните го избегнуваат не е случај-
но. Тие говорат индоевропски јазици, иако Индијците биле темни, а Белците бели. 

Бидејќи од исти простори (Индија) не можат да потекнат две раси (белата и те-

мната), Белците од Источното Средоземје се селеле кон Исток, а Индијците Запад.  

Токму и затоа ќе мора да следи обединување само со тн.словенски јазик. 

На стр. 127 е поднасловот Панславизам: „Зборот ‘Словен’ припаѓа во бит на 

подрачјето на филологијата. Постојат словенски јазици, како што се латински (или 

романски), германски (или теутонски), финско-унгарски и турски јазици“. 

Меѓутоа, ниту имало словенски народи за да има панславизам, ниту герман-

ски народи за да постој пангерманизам, во полза на Русите и Германците. Следи тн. 

Словени (Анти, Венети и Склавини) биле само Повеќебожци, а Германи само Хри-

стијани со латински јазик. Тој бил заменет со Франков, и конечно со германскиот. 

Бидејќи секој народ имал еден јазик, а Германите четири (германски гово-

ри, латински, Франков и германски во последните години), се потврдува, никогаш 
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немало германски народ. Следи говорите на тн.германски говори биле само тн.сло-

венски, а латинскиот бил дворасен (романски) и германскиот (трорасен- со готски). 

Поради готските=татарските зборови, според Удаљцов и други55
 „...герман-

скиот, наоѓаме во него околу 30% јазичен состав...“. Тој бил само едно: монголски. 

Вотсон, на стр. 105, пиши: „Зборот Германија е наслов на славното Таци-

тово дело во кое опширно се опишуваат обичаите и народниот карактер на ‘Герма-

ните’. Ама оттогаш народите кои се опишани како Германи и земја позната како 

Германија, или Немачка мошне се изменила. Долината на Рајна и горен Дунав и ни-

вното население биле вклучени во Римското Царство...“. 

Тоа било само повеќебожно, а Германите биле Христијани. Тоа било само 

од 5 век. Еве што пиши авторот на стр. 62: „Мораме накратко да се осврнеме...По-

ткрај петото столетие поголемиот дел на Галија дошол под власт на Франките, на-

род со германски јазик кога некогаш живеел во долината на Рајна и на подрачјето 

на денешната Холандија, измеѓу Verdun и Tournai, те í да на земјата име по кое от-

тогаш е позната: Франција. Нивниот поглавица, Clovis, постанал христијанин 496. 

и бил основач на такавикната Меровиншка династија. Германските Франци и Гало-

романите живееле заедно во новото кралство; Галороманите воглавно биле вешти 

чиновници на црквата и државата...“.  

Бидејќи Франките имале македонско потекло и Христијани од 5 век,сè јасно. 

Стр. 105: „Ипак...изразот ‘Свето Римско Царство Германска Нација’ (‘Das 

heilige römische Reich deutscher Nation’), која потекнува отприлика од средината на 

петнаесеттото столетие, иако тешко е да се установи кога прв пат е употебено“. 

Следи Германите биле само едно и едино: Христијани на Римското Царство. 

Димитри Оболенски, на стр. 16, наведува: „Во таа...Добруџа не била само 

дом на многу јазици и раси...“. 

Следи преку неа навлегувале Монголите, кои доаѓале сè до Пелопонез итн. 

Стр. 18: „Иако опкружен од сите страни...Босфор...Полибиј...Ако Тракијците 

за кои зборува Полибиј ги замениме со северните непријатели на Византиското Ца-

рство-Готи,Хуни,Авари,Словени,Бугари,Унгарци,Печенези,Руси и Кумани-и ако на 

стрпливата истрајност на древните Византијци ја додадеме способноста да пружат 

воен отпор што во Цариград ја покажале нивните наследници од Источното царст-

во, ќе ја добиеме целокупната слика на борбата за воена превласт на Балканот која 

во текот на целиот среден век се водела меѓу Цариград и неговите соседи од север“. 

Бидејќи авторот бил Русин, тој пиши посебно Словени и Руси. Пак, Русите 

до 860 година никогаш порано не се изјасниле за Словени, што го пишел цари-

градскиот патријарх Фотиј (860)- Русите биле не само тн.Словени туку и Словени. 

Освен авторовите Словени и Руси, сите наведени биле едно исто: Монголи. 

Димитри Оболенски, на стр. 215, ги наведува „Кеген и Тирах“, чии имиња 

биле монголски, и во германски јазик:Тирах, Аларих, Теодорих...во заемките со их. 

Константин Порфорогенит говори за Унгарски, а кај Вотсон се чита за: 5% 

Унгарци (и 95% Пелазги тн.Словени, Р.И.). Па Унгарците биле само малцинство. 

Вотсон, на стр. 235, пиши: „Иранската држава е стара 2500 години...Меѓу-

тоа, историјата на Хелада е историја на цивилизацијата, а не на државата. Класична 

Грција не била обфатена со една држава; Македонското Царство потрајало тек не-

колку десетлетија; а византската држава се сматрала Римско Царство- нејзиниот на-

                                                 
55

 А.Д.Удаљцов, Ј.А.Космински и О.Л.Вајнштајн (1969): „Историја средњег века“, I, Научна књига. 
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род говорел грчки, ама тие биле Romaioi, а не Хелени. И во иранската историја по-

стоела голема цивилизација (иако Хелените ја називале ‘варварска’)...“. 

Следи Иранците биле варвари како Македонците... Според Херодот, варвари 

биле Хелените во Јонија. Токму јонскиот јазик бил службен во Елада. Таа никогаш 

не била држава. Следи Елада била македонска, но никако обратно. Во неа коине по-

станал само христијански јазик-тн.византиски коине никогаш не бил народен јазик. 

Стр. 236: „Во доба на арапската инвазија во Иран се употребувало неколку 

варијанти на ирански говор, од кои најважен бил pahlavi, службен јазик на свеште-

ниците и владата, и dari, говорен јазик на подрачје околу главниот град Ctesifon. Со 

победата на исламот, пахлави паднал во заборав, ама говорниот јазик се ширел на 

исток и сè повеќе ги истиснувал останатите ирански јазици, дури и во Курасан и во 

Централна Азија, менувајќи ја истодобно својата природа за преземање на голем 

број арапски зборови. Во деветтото и на почетокот на десеттото столетие арапскиот 

бил јазик на културата во Иран, и образованата класа (било домашно било арапско 

потекло) постанала двојазична, и пишела или читала арапски, а говорела персиски. 

Малку-помалку, меѓутоа, се појавил нов персиски книжевен јазик, кој се темелел 

на персискиот говорен јазик и на арапски...  

Препородот на персиската книжевност и новиот понос на персиската култу-

ра е поттикнат со слабењето на абасидскиот калифат. Во Иран се појавило неколку 

независни кнежества. Во тоа раздобје народот на Иран дошол во тесен допир со ту-

рскиот народ на Централна Азија. Цели турски племиња се движеле на југ и на за-

пад. Некои биле многубожачки, а некои веќе номинално го прифатиле исламот. Тие 

племиња постепено се апсорбирани во исламската цивилизација, те се измешале со 

Персијците во Иран и Арапите во Сирија и источна Мала Азија. Најуспешни биле 

Селџуците, кои во единаесеттото столетие створиле царство што се протегало пре-

ку Иран, Ирак и поголемиот дел на Мала Азија, со две големи културни средишта 

во Исфахан во средниот Иран, и Кониј во Анадолија. Селџуцките султани биле су-

нити, и го признавале абасидскиот калиф во Багдад. Тие и нивните војници биле 

Турци по потекло и говор, ама ја почитувале и поттикнувале персиската култура, и 

многу чиновници и советници им биле Персијци. Персискиот постанал културен 

јазик на северната половина на исламскиот свет, изразно средство на книжевноста 

и науката. Наскоро дошло до симбиоза на Персијците и Турците, која потсетува на 

симбиоза на Грците и Римјаните во Римското Царство. Се продолжила после про-

паста на селџучката моќ и се задржала после големата монголска инвазија во три-

наесеттото столетие, во државите кои во Иран ги створиле Илканите, наследници 

на Монголите, и наследници на последниот голем средноазиски освојувач Тимур 

во петнаесеттото столетие“. (Селеукија=Селџукија-Селџуци, Р.И.) 

Јозеф фон Хамер пиши: „Мехмед Караман го помешал турскиот со перси-

скиот и го оспособил книговодството, помешано од двата јазика, по кој уште и 

денес се водат пописите на османовата ризница нарочито со хрѓаво писмо и јазик“.  

Вотсон , на стр. 245, вели: „Зборот ‘Турчин’ и ‘Турција’ во европските јази-

ци содржат становита неискоренета нејасност. Европјаните долго под тоа име го 

разбирале големото исламско царство на источното Средоземје и Средниот исток и 

неговите муслимански жители, посебно владејачкот елемент. ‘Турци’ меѓутоа ода-

вно било и име за луѓе кои говореле со турски јазик, и кои потекнале од народите 

чија прадомовина била Централна Азија. Не е исправно да се говори дури ни за 
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единственот турски јазик; пред би можело да се рече дека со столетија постоела 

група на турски јазици со кои говореле народи населени измеѓу Волга и границата 

Кина, измеѓу Сибирот и Егејското Море и кои меѓусебно се разликувале отприлика 

исто онолку колку се разликуваат јазиците внатре на латинската, словенската или 

германската група. Варијантата на турскиот, која се развила во Мала Азија, била 

темел на јазикот на поголемиот дел на образованата елита на Отоманското Цар-

ство, иако чинителот дека повисоката култура на таа политичка класа била тријази-

чна- на турски, персиски и арапски јазик...Тоа, секако, не значи дека измеѓу луѓето 

кои говорат ист јазик не постоело пасивно чуство на идентитетотот и одреден пре-

зир према оние кои се служат со други јазици- на пример према Курдите, Ирача-

ните или Персијците“. 

Да се зборува за Турци со историја само од 11 век со турски јазик, кој бил 

монголски, а Турците биле само исламизирани тн.Византија,историјата била лажна. 

Меѓутоа, таквата историја им ја наметнала берлинско- виенската школа. 

Па за Школата како што изчезнале Бригите, истото се случило и со Фригите. 

Стр.248: „Понатамошно раскинување со минатото претставувало укинување 

на арапското писмо и воведување латницата, со декрет од ноември 1924.На Кемал56
 

влијаеле плановите за воведувањето на латиница во советскиот Азербејџан 1925. 

Неговите цели донекаде наликувале на целите на советските водачи: попат нив, тој 
сакал да го изолира новото поколение од книжевноста и културата на минатото, со-

држани во арапското писмо. Неговата сурова акција излегла во пресрет на потреба-

та која јазичниите стручњаци давно ја чуствувале. Турскиот јазик со голем број ра-

злични вокали не е прикладен за арапско писмо. Турското националистичко движе-

ње од почетокот, исто така, захтевало реформа на јазикот. Незграпниот службен ре-

чник и стил, преполн не само со зборови туку и цели фрази од арапски и персиски, 

валјало да се надомести со јазикот поблизок на секојдневниот говор. Истабулскиот 

печат веќе неколку десетлетија придонел на процесот на симплификација и модер-

низација; Кемал го забрзал тој процес. Турското лингвистичко друштво основано 

1932. добило задача во најкраток рок да ги елиминира арапските и персиските збо-

рови, и од турскиот корен да створи нови зборови кои ќе дојдат на нивно место.Таа 

забрзана и вештачка акција донела многу смешни резултати, и после неколку годи-

ни темпо знатно е успорено те на многу зборови со нетурско потекло, кои биле во 

општа употреба, им било допуштено да останат. Меѓутоа, во текот на времето ја-

вната пракса постигнала повеќе отколку политиката. Промените кои се во пишан-

иот и говорниот турски се појавиле измеѓу четириесеттите седумдесеттите години 

на ова столетие,еднакво се големи како промените постигнати триесетите години, и 

неологизмите се множеле и почнале да се употребуваат во секој дневниот говор“. 

Стр. 249: „Кемал оставил во наследство прогресивистичко, антирелигиозно, 

отворено диктаторско правоверие...Мислењето кое Турците би можеле да го имаат 

за местото на својата нација во светот уште е збркана. Меѓутоа, да постои турска 

нација, од која стотини години порано немало така да се речи ни спомен, нема ни-

каква двојба“.  

Турскиот јазик бил најнов-Турците биле само едно:одродени Фриги (Бриги). 

Па Турците биле само едно и единствено: Белци Муслимани и со монголски 

зборови.Ова говори дека турскиот јазик бил само едно и единствено „мешан“ јазик. 

                                                 
56

 Кемал бил со потекло од Дебарско..., роден во Солун и школуван во Битола: 100% од Македонија. 
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Густав Вајганд вели: „месните луѓе коњари од Тесалија, Турци од Бесара-

бија, од Мала Азија, Арапите, Персијанците сите се служат со простонароден тур-

ски јазик, распространет насекаде во војската. Имено овој војнички јазик, а не лите-

ратурен, е наследник на взаемните думи во балканските јазици“.  

Овде не се говори за било каков народен јазик,туку за „мешавина“ на јазици. 

Бидејќи најбројни народи биле тн.Словени, во наведените говори најбројни 

зборови биле тн.словенски. Кога немало турски народ, а Албанците и Власите биле 

под Османовото=Отомановото Царство, што важело и за Еладците, никогаш не мо-

жело да има еладска, албанска и влашка народност-тие се политички во 19 и 20 век. 

За да се потврди дека Арбаните и Власите биле само одродени Бриги=Брзај-
ци се наведуваат само бригиското дативно у кое се најдува во нивните презимиња и 

бригиското ит=ет за трето лице еднина-тие не се употребуваат граматички. На при-

мер-до денес бригиско=брзјачко тој плачит=плачет и: Кому му ? Нему му. Да се на-

веде глаголот удри: акузатив Албанецот ме удри, а датив тој ми удри ќотек...! [у=и] 

Арбанскиот (р=л) јазик, според Г.Мајер, содржел грчки, романски, татаро-

турски и словенски зборови. Па арнатскиот како азиски содржел повеќе монголски 

(татартотурски) зборови. Следи Арбаните (Тоските=Скиптарите) и Арнаутите (Ге-

гите) до денес меѓусебно не се разбираат. Нивното здружување е најголем злочин.  

Па овие два народи со европско и азиско потекло не ги обединал најслабиот 

претседател во Европа, Тоската комунистот, Енвер Хоџа во Арбанија, туку само во 

СФР Југославија комунистот католик и масон Јосиф Броз Тито- дело само на Рим. 

Католички Рим со водечката католичка Виена им направија држава, јазик... 

Во овој наслов се говори дека раса=народ=јазик се истоветни. Ова може да 

се потврди и со денес позната албанска нација која живее вон Албанија (Арбанија). 

Таа не е едноконтинентална европска, туку двоконтинентална азиско- европска со 

однос 90% Азијата и 10% Европјани. Следи таа не е еднорасна туку само дворасна. 

Бидејќи во Македонското Собрание редовно од страна на Албанците се го-

вори дека судирот е меѓу Албанците и Македонците, што се чита и слуша на други 

места, кажаното не е вистина затоашто во Р.Македонија Македонците има Христи-

јани и Муслимани,а во албанска нација никако нема со Христијаните и Муслимани. 

Следи албанската нација е само исламска со 100% пратеници Муслимани= 

Турци, и тоа сите машки обрежени, направени сунет=синет- посинети на Мохамед. 

Ова говори дека нема никаков судир меѓу две нации туку меѓу две вери: 

Христијани (Македонци) и Муслимани=Турци (Геги, Тоски, Македонци, Турци...). 

Ова е повод Албанците да велат, Македонците се Христијани, а Албанците 

Муслимани. Токму и затоа сите Муслимани како Турци се селеле во исламската 

земја Турција, Македонците со исламска вероисповед да се попишуваат како Ал-

банци и Турци, за албански и турски партии да гласат и да се против родот свој. ... 
Кажаното наметнува, албански јазик да биде само исламскиот арапски јазик, 

а не скиптарскиот- според скиптар. Бидејќи тој јазик не бил јазик со зборови на 

еден народ туку на четири (грчки, романски, татаро-турски и словенски), се потвр-

дува, никогаш немало скиптарски еднонароден јазик туку четворонароден, па дури 

и со монголски јазик, и затоа следи Албаците тешко ги учат македонските родови. 

Ова говори дека со албански и турски јазик Македонците се монголизираат. 

Албанскиот повеќенароден јазик не бил на мнозинството, а мнозинство биле 

тн.Словени- едните од нив како припадници на Цариградската патријаршија го пр-



 151 

ифатиле коине кој бил трговски... јазик, а потоа еладските јазици. Следи денес тие 

во Албанија живеат како тн.Грци. Други биле тн.Словени со своите говори, кои по-

степено се поалбанчиле за тие подобро да живеат, што важело и за тн.Грци. Бидеј-
ќи Албанците во Албанија биле Муслимани=Турци, тн.Словени со исламска верои-

сповед,како во Р.Македонија,се поалбанчиле со албански во школи на Рим и Виена. 

Пак, Македонците со исламска вероисповед говорат најизворен наш јазик.  

Афродита=а фродита=породит; Абориџин=а пориџен=пороѓен=породен...; 

Апостол=а постол=по стол; Апостата=а поста та; Простата=проста та; 

Апотека=а по тек- со ап/апот да му се оди по тек на болеста: Аптека а п тек; 

Бајан, а=о, Бојан=бој ан, како кај Атила=ат тил а: ата (отец) тил на глава...; 

Билет...велет=ве лет; Delete=de late: де лет + н = летни: де летни- бриши...; 

Боспор=бо с пор: во со пор=пора + т = порта=пората-врата-низ отвор влезот; 

Богородица- бого роди=породи=породит=продит=фродит-а и до Афродита; 

Братучед=брату чед-о: братучед-т=брачед- дативно у оди заедно со крајно т; 

Варјази=ва рјази=рези=рецки: Русите и Викинзите биле еден рунски народ;  

Делта=дел та: таа го дели на дел-ови. Именките се правеле со в(а)-н(а)-т(а); 

Елизабет=Елисавет=ели савет: х + ели = хели=Хелиос=Ил-иос; савет=са вет; 

Еригон=е риг он: риг-а да нарига- носи земја (црна); река=рика=рига-нарига;  

Етнос=еднос=едност- едност постои само во расата. Само раса=народ=јазик; 

Икона=и кона; кокона=ко кон а; ликон=л икон; ликона=л икона; сликон-а...; 

Iustini=I ustin=ust in: уста говори истина + в = вистина; иста како биста, б=в; 

Ирина- „во знак на мирот“: м + ирина = мирина=мирена=мирна до Мирка...; 

Караван=ка рава-н; ка + рава = крава; ва + ка = вака; вакав/н/т- до vact-ина; 

Картагина=карта гина: карта (бокал- врвча) и гина=Гена=жена... до картер; 

Катерина=катер ин а: катер=к атер=а тер; театер=те атер=а тер- атер да тера; 

Кутригури=кутри гури=гари=жари- секој жар=гар е црн.Тие биле црни луѓе; 

Мозаик=мозаих=мазаих: јас мазаих=мазах, а мозаикот е како мачкан=мазан; 

Нес + т = нест=Nest = острово; г + нест =гнест=гнезд-о кое е како острово; 

кнез=кнес=к нес владее на оделен дел како островски опкружен од туѓи простори; 

нест-о + в = невесто, која неси (се породува) во нест (вкревет-гнездо-острово): Пе-

лопонес=пело(бело) по(полу) нес (острово)- бело во Бело Море; Индонес; Полинес; 

Понт - н = пот + он = потон- потонат, како Левантот- налеан со морска вода;  

Престолнина од предстол=пред стол; Постол=по стол; Апостол=а по стол...; 

Престиж=престиг- па престижот се состои некој или нешто да се престигне; 

Прокопие=про коп: про до денес тн.словенски префикс=пре(д) фик.=пик-а; 

Руси, руски и Русија само од рус, човек со руса коса- делимичен албинизам; 

Сведен=с веден + н = Венеден; Свенски=свен ски=тн.словенски завршеток; 

Селеук=селе ук- ука, наука...Селеукија=Селџукија- Селџуци само Селеуки; 

Семирамида + в = свемирамида=свемир амида- била „Кралица на Небото“; 

Суфикс=су фикс. а су-вода и Сумер=су мер: вода (покрај) море; фика=пика; 

Тесалоника=те сало ник а: те-та-таа; сало=соло=Солон=Солун; ник=никник; 

Шекспир=шек с пир: сек с пир-сечи с пир; секирата=сек кирта=керта=келта; 

Со Шекспир започнала англиската книжевност, а претходел Франков јазик. 

За да се дојде до денешната писменост, поминало премногу миленуми ра-

звиток. Меѓутоа, тој со англискиот јазик бил спречен... Иако развитокот настојувал 

секој знак да е за еден глас, како што е во тн.словенски јазици, во англискиот е нај-
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изразито со најмасовните самогласници: а, и ... Следи со него луѓето на сила се 

прават неписмени- еден знак да не е еден глас,а јас редовно пишувам за истогласно. 

Во него нема родови, како во монголските јазици. Па бригиските Турци те-

шко ги учат македонските родови, како и бригиските Арбани-најповеќе Арнаутите. 

Ова говори едно, денес само тн.словенски јазици се со гласовна вредност... 

Вотсон, на стр. 97, пиши: „Во осумнаесеттото столетие во Русија ојачува ку-

лтурното влијание на Запад постанало необично привлечно за повеќе општествени 

слоеви. Во највисоките кругови се говорело француски, ама уште поголем број ру-

ски благороници научиле германски. Дивењето на туѓата култура расте успоредно 

со поносот на успехот на Русија, и тие две чуства често се сукобувале во истата ли-

чност. Прв пат Русите почнуваат да се занимават за сопствениот јазик. Првите по-

четоци на световната руска книжевност воглавно се опонесување на туѓите узори и 

стилови, ама наскоро доаѓа до озбилно покушување да се прочисти и развие ру-

скиот јазик. Валјало да се склонат незграпните странски зборови и фрази, се по-

јавуваат две струји со различни поими за тоа како најдобро да се развие јазикот во 

иднина. Едни држеле дека тој мора што повеќе да се темели на стариот црковно 

словенски јазик, а другите на говорниот јазик. Руската академија, втемелена 1783. 

по узор на Académie française, почнало посебно да се бави со тие прашања. Во ра-

здобјето измеѓу 1789. и 1794. е објавила руски речни во шест свески, а годината 

1802. службена руска граматика. Сукобот измеѓу традиционалистите и модерни-

стите, чии главни претставници биле адмиралот А.С. Шишков (традиционалист) и 

повесничар Н.М. Карамазин (модернист), понешто наликувал на тогашната поле-

мика на грчките родољуби измеѓу поборникот на ‘чистиот’ и ‘народниот’ јазик. Во 

Русија, воглавно, напокон преовладеале модернистите. Нивните напори ги оправ-

дал наглото и блиставото процветување на руската книжевност, чиј најголем прет-

ставник, песникот Александар Пушкин, достигнал врв на својата поетска снага на 

дваесеттите години на деветнесеттото столетие“.  

Бидејќи во Русија се говорело безпадежно, и како во Македонија со ва-на-та, 

рускиот јазик бил само македонскиот тн.старословенски јазик. Со тоа што истата 

грешка била направена во Србија, денес место Русите, Србите...Македонците да се 

еден народ, единствениот народ меѓусебно се поделил во мноштво народи... Велам 

еден народ, затоашто до денес тн.Словени меѓусебно се разбират. Спротивно на-

правиле Германите, кои до денес меѓусебно не се разбираат- тие само се обединале.  

Она што го направиле Германите е за пофалба,а на тн.Словени самоубиство. 

Стр. 139: „Лесно е да се потцени или прецени колективната свест…Еден од 

нив е Јернеј Копитар, Словенец кој живеел во Виена, извонреден образован книжи-

чар и лингвист. Втор е православниот свештеник Доситеј Обрадовиќ, кој многу па-

тувал по Европа, потпаднал под снажното влијание на просветителни идеи и обја-

вил повеќе дела на својот јазик. Уште е поважен херцеговачкиот Србин Вук Кара-

џиќ, кој обавил пет свески на народни епски песни во раздобјето од 1841. па ната-

му и повеќе од било кој придонел за стварањето на модерниот хрватско-српски ја-

зик, кој се темели на неговиот херцеговачко наречје, ама во наредните раздобја и 

Србите и Хрватите, воглавно, го прифатиле како свој“. (Само по 1841 година, Р.И.) 

„Понатаму на Запад, пет години (1809-14), кои словенските и хрватските зе-

мји провеле припоени на Напалеоновото француско царство како провинција Или-

рија, оставила трага барем на образованото малцинство. Интересот за проучување-
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то на словенските наречја и граматика, Хердеровите идеи за јазикот воопшто, а за 

Словените посебно, те појавата на романтичкиот пансловенизам, посебно меѓу Че-

сите, имале далеку одјек и во јужнословенските земји на Хабсбуршката Монархија. 

Истакната појава на тоа доба бил хрватскиот писател Лјудевит Гај, кој постанал во-

дач на ‘илирското движење’. Во својот часопис Даница докажувал како постој еден 

едини илирски народ со словенски говор од Алпите до Варна. Иако идеата била 

исклучиво вербална, те не било говор за некоја акција за стварање на голема илир-

ска држава, ипак предизвикало отпор на власта во Унгарија, со која Хрватска била 

обединета под хабсбуршката власт. Metternich 1843. година службено ја забранил 

употребата на името Илирија“. 

Стои за Лјудевит Гај: “Во својот часопис Даница докажувал постој еден еди-

ни илирски народ со словенски говор од Алпите до Варна“. (Илири=Словени, Р.И.) 

Во преводот на предавањето на Винко Прибојевиќ,
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 во Хвар од 1525 годи-

на, на стр. 168, стои: „...дека Македонците секогаш како и денес (како што сведочи 

Филип од Бергам) се служеле со словенски јазик. А што да кажеме за тоа, што 

Тукидид тврди, дека пространите краишта измеѓу Визант и Пула, обфаќајќи ги со 

тоа голем дел на Тракија и Мизија и целата Илирија, се нарекуваат со Македонија ? 

Како отворено да говори: ‘Сматраме, дека Тракија, Мизија и Илирија никако не 

смее да се одели од Македонија, оти не сумњам, дека Траките, Мизите и Илирите 

се поврзани со Македонците со врска со ист род.’...“. 

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... 

Овој варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик бил така наречен Хомеров. 

Денес во Европа имаме еднорасни јазици варварски=пелазгиски=тн.словен-

ски јазици,дворасни јазици романски (пелазгиско-семитски- Семитите биле Црнци) 

западно од Германија и трорасни готски јазици (дополнително готски- Готите биле 

Татари) источно од Франција. Следи да се обедини Европа со тн.словенски јазик. 

Одлучуваат само Русите и Србите, чии падежни јазици се само македонски 

тн.старословенски. Тие треба да се откажат од своите јазици, а да се повратат на 

отфрлениот тн.старословенски- тој како македонски бил најстар во Европа од 9 век.   

Обединувањето е неопходно, затоа што Европјаните биле и останале еден 

ист, само јазично поделени и тоа само на две групи: тн.Словени и тн.не-Словени. 

Нивната историја ги поделила, создавајќи етнички народи, а такви немало. 

Вотсон, на стр. 28/29, пиши: „Во централна Европа во деветнаесеттиот век 

се разликува ‘нација’ од ‘националност’, со тоа дека првата категорија е супериор-

на. ‘Мојата заедница е нација: твојата народност.’ На тоа се разлика се темели це-

лата теорија...Ама постој и трето значење во кое може да се употреби зборот ‘на-

ционалност’: како неутрален апстрактен збор, кој го означува својството на при-

паѓање на нацијата. Тоа понекогаш е корисен поим, а воедно и едино значење... 

Втора разлика се чини на прв поглед мошне прифатлива: разлика измеѓу 

‘народ’ и ‘племе’.Зборот ‘племе’ обично се применува на сразмерно мала група лу-

ѓе, на прилично ниско културно нивоа. Такви биле племињата кои Римјаните ги за-

текнале во Галија и Германија (не постоел галски или германски ‘народ’)... 
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Доктрината на национализмот потекнува од раздобјето на француската ре-

волуција, ама нациите постоеле пред него што таа доктрина е формулирана...“. 

Бидејќи „во Галија и Германија (не постоел галски или германски ‘народ’)“, 

како и „Доктрината на национализмот потекнува од раздобјето на француската ре-

волуција“, залудно историчарите и политичарите ги делат државнотвортните на-

роди само од крајот на 18 век, и непрекинато се водат војни- само за плачкања итн. 

 
L I T E R A T U R A  
 
Naslovot na knigava e napi{an spored pove}e avtori. Za knigava, 

isto taka, se ko-risteni 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.  
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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.  
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. 
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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. 
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 77 na makedonski jazik. A i ovaa 78- ta kniga e vnesena vo 
internet.  

Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 9, koi se 
odnesuvaat za moeto li-kvidirawe, so montiraniot maratonski sudski 
proces so vkupno trinaeset presudi, gubej}i go sporot tesno 6 : 7 
zaradi korumpiranoto pravosudstvo i obvinitelstvo. Duri i Narodni-ot 
pravobranitel, za kogo rabotniot odnos ne bil ~ovekovo pravo. Vme{anite 
sudii, obvi-niteli i pravobraniteli bea nagradeni i denes se na 
najvisoki polo`bi. Sledi izgubiv pra-vo na vrabotuvawe od 20.05.1991. 
Ottoga{ samiot opstojuvam bez ni~ija pomo{. Duri sum so niska penzija i 
so 42% minal trud. Site navodi vo tie devet dokumenti se objaveni vo 
moite knigi na krajot na knigite kako dodatok. Bidej}i jas ne bev mo}en 
da se spravam so samovol-nicite i silexiite vo dr`avava, mene mi 
preostana svojot gnev za moeto uni{tuvawe da go vnesam vo knigite. 
Otsekoga{ sum gi registriral neprijatelite na makedonskoto 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 (13) sudski odluki toa ne postoe{e- jas morav sporot da 
go izgubam.  

Glavniot izvr{itel- sudija bil zatvorski klu~ar, pa so diploma od 
Pravniot faku-ltet do sudija. Toj ne znae{e odluka da napi{e kamo li da 
sudi-uva`i svedoci nepismeni i pijanici, so koi nemav nikakov dopir... 
Kako odli~en izvr{itel preku trupa postanal i vr-hoven sudija.A za 
konkurs na Zemjodelski fakultet osnoven sudija be{e samarxija. Ovoj 
yver potvrdi izbor profesor na kandidat so sredno veterinarno..., bez 
svoj trud, duri i penziner. Samarxiskata odluka na penzioniraniot 
profesor koj ja mraze{e nauka ja potvrdi klu~arot 

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. Nejziniot predmet, vo kogo stoi: 
gubeweto na raboten odnos ne bilo ~ovekovo pravo- a vsu-{nost toa e 
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najosnovoto ~ovekovo pravo.Predmetot go potpi{a Presedatelot na 
Narodniot pravobranitel, denes Pretsedatel na Ustavniot sud. Bidej}i od 
nego za mene nema pogolema sviwa, sè dodeka toj e vo Ustavniot sud, 
Sudot e najgolem sviwarnik. Se se}avam opoziciski-ot Vener na Brand 
koga toj re~e za Germanskoto sobranie za sviwarnik- a zo{to ne i Sudot! 

Vo "Dnevnik" ima{e so mene intervju-toga{ soop{tiv deka jas ja 
tu`iv dr`avava vo Strazburg- toga{ bev prv Makedonec. Isto taka, 
izjaviv, vo Sviwarskata farma ima ~uma. Od Strazburg be{e prateno pismo 
so sudski materijal. Meѓутоа, 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 
nejzino rabotnoto mesto. Od Strazburg dobiv odluka- sum odbien: 
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. 

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 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 
ni{to ne mi isplatija, samo me izigraa..., so niv prekinav- tie 100% 
propadnaa. A bidej}i navedenite institucii nemaa kadar, jas sè nivno 
prezemav-tie me mrazea i 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 



 158 

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... Se javiv da potvrdam deka ima 
~uma..., koja e zabraneta vo Evropa, a toj so svoite kolegi ja la`at 
dr`avata- za da zarabotat sviwite gi vakciniraat. Toa ne be{e objaveno. 
Isto taka, toj vo bitolska televizija, ~ij sosopstvenik e }erkata na 
"vet.lek.od VZ[", me navreduva{e i poni`uva{e sè samo za interes, samo 
na {teta na dr`avava-vakvi yverovi od du{ata gi mr-azam. Koga Hrvatska 
ja primija vo Evropa, svinsko meso od nea e zabraneto da se uvezuva. 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 so vulvovaginitis... {to se zaskriva{e od Veterinaraniot 
institut- Skopje ili toa ne go znaele. So zamena na p~enkata so na{ 
ja~men i dodavawe antibiotik za 14 dena iz~eznuva{e pojavata... Bidej}i 
ja~menot e nezamenliv vo ishrana na sviwite, za niv mora da se 
proizveduva ja~men vo dr`avava, a taa ne e za p~enka i p~enica. Mora da 
se vratime na proizvodstvo na na{ite kulturi (ja~men, r`, oves...) od 
{to na{iot narod `iveel, da ne postaneme zavisni da uvoz na semiwa i 
zabrani mutirani hrani. 
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Ni e potrebna nezavisna kontrola, a ne zavisna-delovna od 
Veterinrniot 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. 

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. 

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 
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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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