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ВОВЕД
Во моите книги претставував воглавно по една книга. Овде се пренесуваат
делови од книгата на Хенри Ноел Брејлсфорд, Македонија- Нејзиините народи и
нејзина иднина (второ издание), Култура, Скопје, 2003-Јубилеј Илинден 1903-2003.
На стр. 45 на авторот Хенри Ноел Брејлсфорд е поставен воведот:
„Еднаш, за време на заземањето на Тесалија, гледав како на периферијата на
Лариса еден турски војник си игра со некои грчки дечиња. Сиот во партали, запуштен и со невојнички изглед, личеше на типичен Азијец. Тенот му беше темен, носот крив, а кадравата брада подстрижена под оној чуден агол што потсетува на асирски рељеви. Можеби потекнуваше од истиот сој што дошол по Дариј, кога Истокот го извршил својот прв јуриш врз европските слободи. Но, децата во него видоа
само пријатен соиграч. Тие кон него се однесуваа сосема неусилено, без страв и со
доверба, како кога би си играле со некое големо, мило куче. А и тој беше среќен,
вистинско дете на природата, војник од присила и освојувач по случајност. На рамо
крена едно девојченце за да скине цутови од еден глог. За миг, како повеќе да не се
слушаа варварските звуци на воената музика што на плоштадот во близина ги вежбаше немолодичните химни на освојување и триумф. Но наеднаш, на патот од
спротива, се појави огорчена фигура на една мајка- Гркиња.Таа стоеше на влезот на
‘Кафеана(та) на Бајрон и на Елефтерија’, викаше таа, а златното главче на малата
‘Слобода’ се спушти удолу, од рамото на Турчинот. Со непријатен тон и погрден
јазик, со зборови што на Маратон биле борбен вик, мајката објасни дека патриотските деца не си играат со варвари. Турчинот разочаран, влечејќи се подгрбавено,
си замина, а малечката ‘Слобода’ задумано зјапаше по него. Крштевањето во бунт
постави непромостови препреки меѓу нив.
Сеќавањето на оваа сцена ми се навраќа кога си го поставувам прашањето:
дали успеав да напишам непристрасна книга за Македонското прашање. Моите симпатии и моите пријателства не се само на една страна. Турчинот во својата излитена униформа, полн со разбирање само за примитивните идеали на лојалност и чесност, едноставен, храбар, горд и сиромав, честопати е попривлечен и попиторескен предмет, отколку ситниот измамник во европско одело кој ја нарекол својата
кафеана според Бајрон. Но моја слабост е што не можам да го слушнам името Слобода, а да не се возбудам, дури и кога тоа со пискот излегува од грлото на една мајка- Гркиња. Сите естетски импулси кај човекот негодуваат во име на мухамеданецот со неговата едноставна, некадарна природа, неговата рамнодушност кон апстракции, неговата резервираност кон забревтената грдотија на модерниот свет. Не се
случуваат кризи во развитокот на Источните прашања, кога веќе не може да си поигрува со оние романтички наклоности.Македонското востание од 1903 не успеа во
својата непосредна цел, но создаде тензија што може да се отстрани единствено со
ослободување на оваа бедна провинција. Во таков момент, ирелевантно е да си припомнуваш дека Турците имаат лични и приватни доблести. Тие нас нî интерсираат само како народ кој управува- примитивни Азијати со дупки во душата и lacunoe
во речникот. Верата на владеачите е ‘исламот’ (т.е. послушност, покореност). Нивните поданици си ги крстат децата со името ‘Слобода’. Со сета можна толератност
на светот, ние само можеме да кажеме дека една таква практика е бeзнадежна. Да
веруваше покорениот народ во покорност, а победителите во слобода, тогаш и би
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можела да се очекува извесна доза на среќа. Превртете ја состојбата и резултатот
единствено може да биде хаос, анархија и беда.
Мојата главна цел е да објаснам, со сите потребни детали, како природата на
турското владеење го засега селанството на Македонија. Судирот меѓу христијанските народи, ривалството на соперничките царства, опустошувањето на еден или
друг начин предизвикано од идејата за националност- сето тоа е интересно, но непосредливо помалку важно од секојдневните страдања на жителите на селата кои
настојуваат во трпелива темнина. Не е многу значајно дали некое село, кое на почетокот не било ниту грчко, ниту бугарско, ниту српско, со поткуп, преку убедување
или со терор е натерано да им се придружи на некоја од овие национални партии.
Но многу е важно тоа да биде ослободено од угнетувањето на неговиот чифликсајбија, неговиот арачлија и локалниот главатар на разбојниците.
Се обидов, онолку колку тоа може да го стори еден Европеец, за христијаните и за Турците да судам колку е можно потелератно, имајќи ја на ум разликата
што постои меѓу стандардите на Балканот и на Европа. Во земја каде селанецот ора
со пушка на рамо, каде неговите господари владеат според способноста да колат по
било кој повод, каде од христијанските епископи обично се очекува да организираат политички убиства, животот само има релативна вредност, а убиството од заседа
нема ништо повеќе отколку релативна вина. Нема голема разлика меѓу крволочноста на било кој балкански народ- тие сите се она што од нив направиле долгите векови на азијатско владеење. Еднаш за белградските убиства разговарав со еден ‘образован’ Турчин. Тој беше паша, на чело на една од главните воени команди во Европска Турција, и преку брак поврзан со царското семејство. Својата просветленост
ја покажуваше со тоа што носеше костум од твид и фесот го симнуваше за време на
оброците а освен англиски, слабо ги познаваше европските јазици. Тој се разбира
беше, длабоко шокиран од убиството на кралот и на кралицата, а јас случајно забележав дека злосторот сепак беше непотребен. ‘Ќе беше толку лесно’, реков ‘тивко
да се уапсат и преку Дунав да се префрлат во егзил.’ ‘Да’, рече тој ‘тоа беше многу
глупаво. Цивилизирано ќе беше да се затворат, а потоа тивко, кога веќе сите заборавиле на нив, да се отрујат. Да. Беше тоа варварски чин !’ Во земја каде кодексот
на попресветените господари е да се убива на елегантен начин и извесно чуство за
пристојност за однесувањето на нивните побунети кметови, не смеат да се применуваат моралните стандарди на Лондон, или на Париз.
Читателот ќе очекува некакво мало објаснување за околностите во кои беше
напишана книгата. Тоа е плод на пет патувања на Блискиот Исток, вклучувајќи и
две посети на Македонија. Втората беше особено поучна. Зимата 1903/4, по Бугарското востание, поминав пет месеци во битолскиот вилает, работејќи заедно со Леди Томпсон, г-ца Дарам и мојата сопруга, во името на Британскиот фонд за помош.
Мојата работа ми овозможи контакт со луѓе од сите етникуми. Посетувајќи ги уништените села, проверувајќи ги нивните средства за живот, утврдувајќи им ги потребите и слушајќи ги нивните поплаки, имав можност, каква што ретко му се пружа
на европски патник, да научам нешто за реалноста на нивниот катадневен живот.
Веќе ми беше познат еден од многуте јазици на Македонија, а претходните искуства од Крит ми беа вовеле во некои тајни на турскиот систем. Секогаш мораме да
ги имаме предвид предрасудите на администрацијата и во нашиот напор да ја извршуваме доста деликатната задача на помагање на нејзините жртви, научивме многу
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за тоа како работи таа. На крајот, иако целта не беше чисто филантропска, иако ја
одбегнувавме политиката и се трудевме подеднакво да им помогнеме на луѓето од
сите националности и вери, не ги избегнавме сомневањата и непријателствата што
растат во една атмосфера на лаги и сплетки. За да се одбегне политиката на земјата,
таа мора да се проучи. Во книгава јас и не се обидов да дадам извештај за нашата
работа за помош, но потребно е, сепак, да објаснам дека таа обезбеди голем дел од
искуството врз кое се темели таа.
Би сакал овде да ја изразам благодарноста што ја чуствувам за љубезноста и
сочуството на Европејците кои престојуваат во Македонија, кои ми дозволија да
црпам нивни искуства и информации. Мојот долг е огромен кон конзулите на Неговото Височество г. В. Л. Грејвс, г. Џејмс Мек Грегор и Р. Фонтана, а тука ќе ги споменам и пречесните Луис Бонд, Е.Б. Хаскел и отец Лусиен Прои од американската
и од француската мисија. Љубезност на некои претставници на европските сили,
особено М. Стиг, М. Шублиер, хер Мутсам и М. Туколка ми беше уште подобродојдена, бидејќи за нив јас бев туѓинец. Се плашам дека би било индискретно по
име да споменувам многумина местни жители на Македонија, како муслимани така
и христијани, кои ми пружија не само гостопримство, туку и помош во работата“.
Стои „муслимани така и христијани“-само Муслимани=Турци и Христијани.
„Делови од две поглавија веќе се објавени во Fortnightly Review и во Manchester Guardian и на нивните уредници им должам благородност што ми дозволија
да ги користам. Благодарение на живото и полно со симпатии интересирање Manchester Guardian за луѓето од Блискиот Исток, повеќе пати имав можност да патувам во Турција.
Некои фотографии во книгава великодушно ми беа дадени од г. М. Бертрам
Кристојан, г. Хенри В. Невинсон и мајор Салмон.
На жена ми, која патуваше со мене, која самата во Охрид ја изврши најтешката и најболната задача што ми припадна за време на нашата работа за помош,
која со својот јасен и толерантен суд ми помогна да ги оформам сопствените гледишта за земјата, и која ми помогна при пишувањето на книгава, јавното искажување
на сиот мој долг на благоданост би било или невоздржано или несоодветно.
Хамстед, Декември, 1905“.

МАКЕДОНИЈА
ПОГЛАВЈЕ I
Особености на турското владеење
„Дека на Исток ништо не се менува е излитен израз што се заканува да стане
тирански. Секако дека постои нешто во духот на Истокот што е особено благонаклоно кон опстанувањето и анахронизмот. Вековите не одат еден по друг, туку постојат истовремено. Нема поткастрување на застарени обичаи, нема закопување на
мртви идеи. Ниту пак, тоа се само Турците кои го отсликуваат овој вистински конзерватизам. Типичното словенско село, осамено и без учител или поп, во некоја тесна и извишена долина, си го живее својот мирен живот, воден од побожноста на
традициите што датираат од паганските времиња. Тоа слуша чудни гласишта за не-
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каква си железница што навлегла во легендарната рамница зад планините. Но светот на промените е вон неговото искуство. Солун/Salonica/1, со бучни улици, космополитските врвулици, параходи и пазаришта, сепак е туѓо поднебје, чиј чуден воздух планинецот се плаши да го дише. Но Турците, кои барам во Европа ретко живеат на село, по својата надворешност секако се толку конзервативни, колку што и
си биле. Тие се градски луѓе, чиј идеал почнува да станува дречлива беда и возбудливите задоволства на такви места какви што се Цариград/Constantinopol/ и Солун. Седни крај група млади офицери, кои со кафе и цигара си муабетат во некое
бучно одмаралиште, и меѓу необичните грлени гласови во нивниот монголски говор, секако ќе слушнеш како постојано се повторуваат некои позајмени зборови на
францускиот. Ќе чуеш chemin de fer и можеби café chantant, но се чини клучна фраза е fin de siecle. Можеби ништо не е сменето во духот. Сепак на површината Турција се има изменето во краткиот период од еден век, иако ништо се нема изменето
подлабоко од нејзиното владеење. Навикнати сме на создавањето на помладите балкански држави да гледаме единствено од европското стојалиште како на оживување на национализмот и како производ на долг синџир идеални причини во кои Француската револуција имала голем удел. Но војните и буните преку кои се основале
денешните кралства на Грција, Србија и Романија, во голем дел, својот успех им го
должеле на локалните околности. Изгледало дека почетните десетлетија на 19 век
мора да доведат до распаѓање на Турската империја, не поради европскиот притисок, дури ниту поради ширењето на револуциоинерните идеи, туку едноставно поради нагласувањето на центрифугалните тенденции кои со векови биле очигледни.
Се случило така што фактички две христијански провинции се здобиле со сопствена независност, а повеќемина муслимански водачи речиси го постигнале истиот
успех. Во Африка власта на Големиот Турчин биле веќе само формална работа и
тоа не било ништо ново. Сер Пол Рико/Sir Paul Rycaut/, кажува со доза на хумор,
дека откако спогодбата во врска со алжирските пирати биле официјално договорено меѓу владата на Чарлс II/Charles II/ и Портата, тој бил испратен на самото место
за да ја обезбеди нејзината ратификација. Кога стигнал во Алжир, открил дека турскиот управител всушност бил затворен во сопствената палата, а пак администрацијата на пиратската држава била раководена од еден хаотичен собир на локалните
пирати,кои со голем презир кон сувереноста на Султанот ја отфрлиле конвенцијата.
Во почетокот на 19 век администрацијата на Европска Турција била во рацете на
територијалните паши, кои дошле на власт во овие региони каде што имале свои
имоти и влијанија, а во Цариград барале само формално признавање на власта што
им припаѓала. Али од Јанина/Ali of Jannina/ бил најпознатиот производ на овој систем, но тој се разликувал од своите соседи и современици повеќе по својата генијалност, отколку по имотната состојба. Имало и други авантуристи кои исто така
стекнувале функција со локално насилство, сплетки и со закани за поткуп ја присилиле Портата да им ги признае правата. Понекогаш потекнувале од познати семејства кои вообичаено ги наследувале своите функции. Но за напредувањето на Али
не бил пречка фактот што тој го започнал својот живот како арамија и станал паша
со фалсификување на полномоштвото за именување. Овие локални велможи ги користеле сите, освен кралските исклучителни права и дури меѓусебно отворено воју1

Топонимите личните имиња во форма во која се среќаваат во оригиналниот текст, овде се дадени
во заграда со коси црти, како што е и овој прв пример. (Забелешка на преведувачите).
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вале и склучувале формално примирје. Но Али отишол уште подалеку, па наизменично им станувал сојузник и на Напалеон и на Пит (Pitt). Неговиот последен бунт
бил разбиен по една долготрајна опсада на Јанина, не затоа што Портата имала сила да го победи, туку затоа што локалните жртви на неговата тиранија, иако со задоцнување, сковала завера за да му се одмаздат.2 Не помалку смел бил и неговиот
современик Пазван Оглу/Passvan Oglou/, паша од Видин/Vidin/ на Дунав. И тој претставувал закон за себе и кога Портата се обидела да го симне од власт, тој тајно
собрал голема војска и се подготвил да појде на Цариград. Заканата била доволна и
токму таму како што Портата не го обзнанила фалсификуваното полномошно на
Али, така таа договорила мир со Пашата и неговите легии. Повеќе од едно десетлетие подоцна, пашата од Скадар/Scutari/ отворено се побунил и само еден голем чин
на предавство, во кој водачите на заверата биле заклани на една гозба, овозможило
да се сопре движењето. Во тој период Египет, за кратко, станал независна и дури
непријателска земја. Турција, накратко, била помалку Империја, одошто воена конфедерација која се одржувала како целина, повеќе поради заедничката религија, отколку поради лојалноста кон Султанот, или пак строгоста на тиранската администрација. Лабавата и хаотична градба се чини дошла до точка на распаѓање. Флотата била изгубена во Наварино/Navarino/; цветот на војската бил уништен во колежот на јаничарите, (еден вид преторска гарда, што Султанот ја испоклал и растурил,
зашто стравувал од нивната сила и се сомневал во нивната лојалност) со грчката
револуција која фрлила сомнеж и срам дури и врз најподмолните и саможиви Грци
кои примале плата од Турците: државната администрација била лишена од својот
најспособен елемент- фанариотската3 аристокјратија. (Не Грција туку Елада, Р.И.)
Од оваа сеопшта катастрофа Турската империја излегла зајакната и преобразена и уште поцелосно отоманска од порано. Реоргнизацијата претежно била дело
на еден многу способен везир, Решид-паша/Reshid Pasha/, чија работа заслужува да
се споредува со онаа на Ришелје/Richeleu/. Портата станала вистинска власт низ целата Империја. Територијалните паши, еден по еден, биле заменети со луѓе именувани од Цариград, без локални корени во подрачјата со кои управувале и како резултат на тоа биле послушни чиновници на централната власт. Решид во своите методи не бил фин. Неговиот либерализам бил многу површен, а не одбегнувал ниту
завери, нити насилство за да ја постигне целта. Турскиот јарем не бил воопшто полесен за потчинетите народи во Империјата и покрај сиот ред што тој го вовел во
админстрацијата. Напротив, тој на системот на отоманската превласт му дал нова
шанса на робската судбина на христијаните и í додал повеќе десетлетија беда и застој. Но, неговата дејност несомнено претставувала напредок кон способност и стабилност. Неговите наследници, точно Али и Фуад-паша/Fuad/, продолжиле по новиот курс за време на таквите слаби суверени како Абдул Меџид и Абдул Азиз/Abdull Medjid, Abdul Aziz/ се развила релативно силна и моќна бирократија, контролирана од министри кои уживале извесен углед и независност. Иако Турција малку
научила од Европа, таа целосно прифатила барем еден изум: телеграфот сторил
многу повеќе за постојаното продолжување на тиранијата дури, и од барутот. На
почетокот на 19 век за еден амбициозен паша кој владеел во Јанина, во Скадар, или
2

(Албански водач Али-паша Јанински ги колонизирал... Албанците- тие со него се гордеат..., Р.И.)
Фанар е кварт во Цариград во кој живее грчкиот патријарх. Тој станал средиште на грчката аристократија, полу-хиерархиска и полу-трговска, која се ставила во служба на Турците.

3
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во Видин ништо не било полесно, отколку да се изолира себеси и да му се спротиставува на Цариград. Портата многу малку била запозната со локалните состојби.
Веста за некое убиство, за востание, или за насилно присвојување не можела да
стаса пред одметникот да има време да си се засолни и да ги уништи своите непријатели. И ако вестите патувале бавно, ниту наредбите не патувале побрзо. Поголемите паши држеле агенти во Цариград, обврската им била да поткупуваат и да
сплеткарат во нивна полза, па затоа тие биле подобро информирани, отколку самата Порта. Но телеграфот го изменил сето тоа, бидејќи на Портата, еден круг систем
на цензура, í обезбедил не само брзи информации, туку и монопол врз нив. Телеграфот безмалку ги заменил независните паши од старите времиња, со мноштво ситни чиновници кои немале власт, ниту локално влијание, а чија задача била да седат на едниот крај од телеграфската жица, непрекинато да пренесуваат известување
и да примаат подробни инструкции. Нов вид службеник го заменил стариот територијален управител.Сî помалкумина од нив потекнуваат од земјопоседничките и богаташките класи на земјата, а сî повеќемина од градското население, од редот на
сиромашни чиновници чиј број во Цариград многу пораснал. Прв чекор е да се добие служба во едно министерствата, а унапредувањето до некоја административна
функција е само прашање на чекање и бакшиш/backsheesh/. Значењето да се пишува е единствената неопходна квалификација за човек кој може да си купи работа. И
навистина одвај нешто друго е потребно, бидејќи телеграфот, дури и на повисоките
службеници им остави малку можност за дискреција и инцијативност. Овие луѓе
постојано се преместувани од едно работно место на друго и бидејќи се вработени
без утврдено времетраење и немаат локално влијание, или пак местото каде што работат стануваат типични привремени службеници, рамнодушни за судбината на територијата со која управуваат и се заинтересирани единствено за време на кратките
периоди кога се на власт, за со мито и преку подароци да си ја надоместат цената
што ја платиле за работното место. Само поважните службеници кои имаат пристап
кон јавното чекмеџе можат да очекуваат да добијат плата, а бидејќи оставките ретко се прифаќаат,4 корупцијата е сеопшта и неизбежна. Тие се туѓинци и странци во
земјата со која управуваат и дури повеќе се изолирани од своите поданици, отколку
Англичаните во Индија. Еден Англо-индиец барем го говори јазикот на своето подрачје, по правило покажува извесна заинтерсираност за неговите обичаи и начин за
мислење и не чуствува отворено непријателство кон неговата религија. Турскиот
официјален управител во Македонија, освен ако не е Албанец, ретко говори некој
од јазиците на земјата, ништо не знае за животот на селаните, на политичките и религиозните движења на христијаните гледа со глупава и неразбирлива вознемиреност. Азијатскиот Турчин кој непоготвен доаѓа во македонскиот хаос, ретко ги сфаќа дури и основите на прашањето и до крајот останува многу повеќе туѓинец во земјата со која управува, од многу Европејци кои се мешаат меѓу нејзиното население.Дури и кога Турчинот е способен да разговара со христијанинот на јазикот што
обајцата го разбираат, искрената комуникација е невозможна: Турчинот сака само
да му се ласка, додека христијанинот обично е премногу мудар, или пак е премногу
4

Дури и на воените службеници ретко им се дозволува да поднесат оставка на своите должности.
Од нив се очекува да бидат војници и ништо друго. И ако случајно припаѓаат на некој народ во кој
се има сомнеж, односно ако се Албанци, можно е цела година да молат за дозвола да си ги посетат
своите имоти, или родното место. Фактички тие се наоѓаат во прогонство, внатре, во самата Империја. (Авторот говори за Албанци. Напротив Турците не говореле Албанци туку само Арнаути, Р.И.)
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плашлив за да ја кажува вистината. Таквите разговори се една сложена игра во која
барем едната страна применува извежбана уметност во сокривање на вистинската
мисла, додека другата често воопшто не се сомнева дека врз неа се врши измама.
На Турчинот да му се кажува вистина под било кои околности, дури и кога не постои очигледна добивка со лажењето, ниту очигледен ризик од искреноста, кај родениот христијанин ќе покаже степен на неконвецијалност која се граничи со оригинална генијалност. Во свеста на родениот христијанин постојат поими што ниедна вештина на толкувачот никогаш не ќе може да ги преведе на турски.
Системот на центерализација што постои во Македонија, итро е смислен за
да ги спречи растежот на какво и да е локално мислење и да го сопре развитокот на
етничката самосвест. Самиот термин Македонија е одметнички и не постои административна област која соодејствува, или на современата Македонија на бугарските востаници, или пак на древната Македонија на Грците. 5 Македонија се протега
во три вилаети6 (т.е. провинции) кои не соодветствуваат на природната поделба,
било етничка било географска. Бугарите се бројни во сите три македонски вилаети,
но во секој од нив вешто е обезбедена рамнотежа. Србите и Албанците се бројни на
североисток (Скопје), а Грците се доста застапени во вилаетот на Солун.7 Бројноста
на Грците и на Албанците во вилаетот на Битола е во рамнотежа со тој на Бугарите.8 Резултатот е дека ниту еден народ не предоминира и ниедна провинција не се
здобива со национален карактер. Природното распоредување би било Грците, Србите и Албанците да се сместат во сопствен одделен простор, оставајќи им на Бугарите да го заземаат централниот и источниот дел, но тоа би претставувало кршење
на еден од водечките принципи на турското државништво, Divide et Impera. Истиот
план, дури уште поефикасно е изведен во ерменската област на Азиска Турција. Тој
има своја копија во системот според кој секоја демострација на сила од страна на
еден, или на друг од овие народи веднаш станува сигнал за покажување благонаклоност кон неговите соперници. Кога во 1897- та Грција започнала војна со Турција, на Бугарите наеднаш им било дозволено да создадат извесен број нови епархии. Кога во 1903 Бугарите се кренале, Србите, Власите, а до извесен степен и Грците, биле осипани со официјални предности.9 (Не Грција туку само Елада, Р.И.)
5

(Булгар=вулар=волгар=волг ар: волг=волк=Volk=фолк=полк-а означувал народ.Словенски народи
никогаш немало.За нивните преселби нема ниеден наод-за пронаоѓачот итна Нобелова награда,Р.И.)
6
Терминот „вилает“ може да се преведе со „провинција“.Нејзиниот управител се вика „валија“/Vali/
и има ранг на паша (што е еднакво на генерал во војската). Во Европска Турција има шест вилаети:
двата на запад се албански, Јанина (Епир) и Скадар. Трите во средината се делумно македонски- Солун, Битола и Скопје /Monastir, Uskub/. На исток се наоѓа Едрене /Adrianopole/. Цариград претставува одделен округ. Еден голем вилает е поделен на два или три санџаци, чиј управител се нарекува
мутесариф/Mutessarif/, кој исто така има ранг на паша. Потоа доаѓа каза/Caza/ (округ) управуван од
кајмакам (prefekt) кој има ранг на бег и е еднаков на полковник во војската. Најмалиот дел е
нахија /Nahie/ (област), управувана од мудир/Mudir/ (sub-perfekt). (Па Турците биле само
Муслимани, Р.И.)
7
(Срби припадници на Српската црква, Грци на Цариградската патријаршија-не на Атинската, Р.И).
8
(Бугари оставштина на народната=булгарната Охридска архиепископија. Следи Грци биле Македонци, Власи..., Бугари Македонци... и Албанци само Муслимани=Турци-што било и по 1950 г.,Р.И)
9
(Власите биле припадници на Романската црква и на Цариградската патријаршија,но никако Власи
со било што влашко- сî било само од Букурешт: романска школа, романска црква со романски јазик, романски гробишта...И денес во Романската црква се проповеда не на некаков влашки јазик туку само на романски-со дрскост... од романско во влашко. Кога Македонија била поделена, Власите,
како Грци и Романци како што му биле верни на Османите, во Грција биле најголеми Грци, а денес
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Бирократијата го достигнала врвот на својата моќ пред една генерација, кога
либералот Мидхат-паша/Midhat-Pasha/ изградил крал-творец, собрал два султана и
на младиот Абдул Хамид/Abdul Hamid/ му наметнал устав. Демократскиот устав на
Митхат можеби бил (или не бил) искрено замислена реформа, но барем во едно
Митхат бил сериозен- се залагал за одговорна власт. Тој сакал да го скроти ќефот
на султаните, па кога Турција можеби сî уште под неговото владеење ќе останела
тиранија, таа немало да биде автократија која зависи од личната волја на еден тиран што може да се острани. Мидхат бил избркан во ехзил и усмртен во еден арапски затвор. Натаму дејствувањето на разните Решиди и Фуади било сублимирано
во денешниот Хамидов систем. Администрацијата, веќе централизирана во Цариград, се концетрирала понатаму во Сарајот. Портата е немоќен остаток, а министрите
со никој и ништо. Чија работа ја презедоа Султанот и неговите миленици. Телеграфските жици што порано завршувале во Портата, сега водат до Јилдиз сарајот/Yildiz Kiosq/, а управувачите на Турција не се повеќе релативно разумни и способни
луѓе како големите везири од средината на векот, туку фанатици, дворјани и шпиони кои ја стекнале довербата на тиранинот. Турција има вреден султан и токму неговите доблести на работливост и секавично дејствување, придодадени на една интелигеција и на темперамент одговорен со сопствените стравови, создадоа распад и
пропаст на развиениот систем што почива врз нив. Администрацијата во сите свои
пори е исполнета со шпиони чии новости сакаат да ги слушаат во Јилдиз сарајот, а
ужасот со известувањата што овие штетници имаат моќ да го создадат, уште повеќе
ја парализира енергијата и инцијативата на следбениците во провинцијата. На претензиите и на власта на Сарајот, здравиот разум не им наметнува никакви ограничувања. За време на Руско-турската војна, токму движењето на турската војска не
било водено од генералите на самото место, туку од еден цар-аматер и неговиот
двор во Цариград. Во судската власт на секој валија, како и меѓу персоналнот на
се-кој генерал, секогаш има по некој потчинет кој ја ужива довербата како миленик
на Сарајот и чија улога, всушност е да го шпионира својот претпоставен. Во
официја-лните кругови набргу се дознава која е таа опасна личност и тој брзо
стекнува власт поголема од онаа на неговиот претпоставен. Сум чул како се
зборува дека меѓу пе-рсоналот на Етхем-паша/Edhem Pasha/, главниот командант
на војската што во 1897 -та ја освоил Тесалија,имало некој помлад чиновник чии
телеграми при испраќање-то до Сарајот фактички имале предност, пред тие на
самиот ферлдмаршал. Понеко-гаш Сарајот ја злоупотребува завидливоста што
речиси секогаш постои меѓу циви-лините и воените власти. Полковникот кој
заповеда со гарнизон, директно по теле-граф ќе го извести Сарајот за сомнителното
однесување на цивилниот кајмакам (префект), ќе го обвини, можеби за
сплеткарење со локалниот епископ, ќе го ра-зобличи како Албанец-патриот, или
пак ќе сугерира дека е неефикасен и неодгово-рен. Меѓутоа, само онаму каде што е
во прашање политиката, ова активно шпиони-рање станува систем. Бидејќи, ниту
Сарајот, ниту пак бирократијата не е заинтер-сирана за нешто друго. Во сî што се
однесува на економските работи во неговата област, на спроведувањето на
правдата, или пак на обичните работи на полицијата, покраинскиот официјален
службеник може да прави што сака. Благостостојбата на неговите поданици не го
интерсира многу Абдул Хамид. Поради тоа, карактерот на турскиот функционер е
се Грци во Албанија, а Срби-во Битола улицата Белградска Србите им ја дале само на Власите, Р.И.)
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нешто што има второстепено значење. Еден добар префект, или управител, може да
направи неговото присуство да се почуствува, главно воз-држувајќи се од активно,
или нечовечно угнетување. Тој може да исправи неколку поединечни случаи на
неправда. Може да го сопре влијанието на неколкуте месни фанатици чија пракса е
насилството, а сон- колењето. Но, ако е издаден указ за оп-што прогонување на
еден, или друг христијански народ, тој мора да ги почитува упатствата како и секој
друг кој е врзан за бирократското тркало. Правењето добри-ни е далеку од неговите
способности и можности. Тој не располага со вишок сред-ства,ниту пак има
можност за дискреција на користењето на фондови што постојат. Тој не може, дури
и кога би сакал, да ги обнови патиштата, да ги измени методите на буџетското
ограбување, или пак, да ги цивилизира полицијата и судовите. Во се-која тешка и
итна ситуација мора да почитува детални наредби, а во најитните кри-зи секое
негово двоумење може да биде само оддолжување. Тој мора да чека сî до-дека
телеграфот не преговори.10 Кога, како лек за турското беззаконие се сугерира
поставување на чесни државни службеници, на човек му иде да се насмее. Пресекувањето на телеграфските жици од Цариград се единственото радикално решение“.
Никогаш немало војни меѓу етнички народи- такви никогаш немало. Војните биле верски на: Повеќебожци со Еднобожци, Хелени со Евреји. Па Повеќебожци
и Христијани, Христијани и Муслимани и денес овие војни продолжуваат. Во СФР
Југославија имало војни меѓу Православни=Срби, Католици=Хрвати и Муслимани
=Босанци, за Косово со Метохија меѓу Православни и Албанци како Муслимани=
Турци. Истото се случило во Р.Македонија, во 2001 година, меѓу двоконотнетални
Албанци само како Муслимани=Турци и Православни. Следи Православните ништеле џамии, а Албанците само цркви. За Албанците со векови се градат само џамии,
а за Православните само цркви. Па досега Албанците не изградиле ниедна црква...
Стр. 73: „Меѓутоа, превласта не почива врз етничката припадност, туку врз
верата. Малкумина припадници на владеачката каста се всушност потомци на освојувачите- Турците Османлии. Тие се претежно потурчени Словени, или Албанци,
кои ја прифатиле традицијата на освојување, сопственото оружје го ставиле во служба на освојувачите и ги присвоиле наградите и привилегиите за некоја далечна
победа. Духот на оваа превласт најјасно се покажува во непишаниот закон дека ниту еден христијанин не може да има директна извршна команда врз муслиманите,
било во граѓанско, или во воено својство. Во ‘реформираната’ македонска жандармерија има домородни христијани кои се обични војници, но нема домородни христијани- офицери. Во дипломатската служба има амбасадори христијани, со ранг на
паша, и еден Ерменец се наоѓа на врвот на листата на државниот департман. Но не
постојат христијани валии, или кајмаками (управители и префекти).Со една од скорешните ‘реформи’ воведени по ерменскиот колеж, Султанот формирал тим помо10

Прв пат сфатив каква моќ има телеграфот во Турција, после колежот во Кандија/Candia/ 1898,
кога христијаниот дел на градот во подем бил уништен од толпата со учество на војската, а извесен
број од англискиот гарнизон биле убиени. Подоцна од директорот на телеграфската канцеларија во
Канија/Canea/ (еден Шкотлаѓанец) разбрав дека цели три часа, додека траела борбата и колежот,
Исмаил- бег/Ismail Bey/, заменик-управителот на Крит, ја зазел телеграфската канцеларија во Каниа
и бил во постојан контакт со Етем-паша(Etem Pasha) од Кандија и така го контролирал секој детаљ
од настанот. (Се говори за колеж на уништување на Христијани од Муслимани=Турци, Р.И.)
„Канија е име со кое се именувал островот Крит. Канеа е град во истоимениот залив на островот Крит. Колежот во 1898 год. се случил во градот Канеа.“ (Заб. од редакторот)
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шници, или порезници- домородни христијани кои во ранг треба да се веднаш зад
валиите и да ги советуваат и да ги контролираат. Тоа се оние што Турците ги викаат ‘Evvet- Effendium’- ‘Да, шефе’- чија должност во животот е да се согласат со сî
што нивните господари сметаат дека е добро...“.
Стр. 75: „...бидејќи, како што отворено призна нашиот амбасадор, невозможно било да се постават христијани да командуваат со сили во која тричетвртини
се муслимани. Тоа не е чуство на расна надмоќ што ние самите го имаме во Индија.
Сигурно ние никогаш нема да поставиме домороден офицер кој е мухамеданец над
војници белци.Но Турците ќе му дадат војно заповедништво на црнец, без да имаат
и најмало чуство дека со тоа се понижени белците- мухамеданци. Нивните заповеднички редови се преполни со Грци, со Словени и со Албанци, туѓинци по крв и јазик, но муслимани по вера. Но тоа всушност може да биде верски чуство. Ако нешто во Коранот навистина им забранува на муслиманите да се покоруваат на христијаните, ние не би требало заради тоа да мислиме дека тие се толку чесни и предани војници, какви што се во Индија и во Судан...“.
Стр. 78: „...Повеќето од овие богати замјопоседници, несомнено чуствувајќи
се непријатно свесни се дека не поседуваат тапии за земјиштата врз кои ‘клекнале’,
а самото тоа сознание мора да ги загрижи и да ги тера да држат администрација која е соучесник во нивното приграбување. Еден друг не безначаен интерес кој го поткрепува системот на турската превласт е разбојништвото, кое во западните области на Македонија достигнува димензии на основна дејност...“.
Па Албанците како Муслимани=Турци биле само арамии и фалсификатори.
Тие ги грабнале имотите на Православните. Токму и затоа тие до денес немаат доказ дека тие имотите вон Албанија ги купиле. Исто важи и за Исламската верска заедница.Следи Албанците до денес фалсификуваат пописи и избори, и што не друго.
Стр. 81: „...Едно понепристрасно гледиште изнесе еден млад офицер со кого
многупати по цел ден јавав по селото. Тој поседуваше страст за образование. Себеси се нарекуваше ‘Младотурчин’ и главната лична поплака му беше забраната слободното време да го користи учејќи француски во католичкото училиште во Битола. Иако од грчко потекло, тој секако беше Турчин- патриот...“.
Стр. 82: „...Традицијата на превласт беше неискоренлива. Тој признаваше
дека турскиот го научил како странски јазик.Знаеше дека три,или четири генерации
наназад, предците му биле христијани. Кај него воопшто немаше фанатизам и дури
покажуваше чудно сентиментално длабоко почитување кога зборуваше за христијанската црква. А сепак, политички, тој беше поголем Турчин од Турците...“.
Стр. 83,вели: „...Ние, во нашата служба во Охрид, имавме еден Албанец- ка11
вас /cavass/, чија должност беше да го чува депото (depot) со помош и да пренесува пари и пораки. Ни го беше препорачал префектот како тивок, средовечен,
пристоен човек. И навистина нешто уште попристојно тешко е и да се замисли. Тој
спиеше по цел ден, понекогаш беше изморен- што секако се знаци на разгаленост.
Имаше стриктно утврдени навики: секоја вечер си вечераше со жена си, а пушката
секогаш си ја оставаше крај чизмите што стоеја во истата куќа. Еден ден излезе да
вечера, како обично. Се врати во вообичаено време и се стутка на душекот крај огнот. Изгледаше нормален, сталожен и со својот катодневен мирен тон ни кажа дека
11

Гаваз- личен слуга или почесен стражар на дипломатски претставник во Турција или на виш чиновник, стражар, телохранител.
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што туку извршил убиство... Некој пијан турски војник мислел дека неговата куќа
му припаѓа на некој си христијанин и фатил да го ограбува...“.
Стр. 84: „...Еден Албанец отишол ноќе во едно бугарско село и пукал во
куќата на човекот што го сметал за свој непријател. Му ја ранил жената, ќерката и
синчето...“. Од вакви убиства од Албанците до денес Православните се иселуваат.
ПОГЛАВЈЕ II
Селскиот живот во Македонија (Стр. 96, Р.И.)
„Еднаш имав среќа од валијата на Солун да добијам објаснување за ‘Македонскиот проблем’, толку кратко, колку и вистинито. ‘За сî се виновни бугарските
училишта’, изјави тој. ‘Во тие гнезда на порок, синовите на селаните минуваат одреден број години во безделништво и луксус. Навистина, тие всушност спијат на
кревети. А потоа се враќаат во своите села. Во куќарките на нивните татковци нема
кревети, а овие млади господи се префини за да спијат на подот. Кратко време го
вкусуваат животот, а потоа заминуваат и им се придружуваат на револуционерите
банди. Она што сакаат е добра платена служба во власта’. Во овие кратки и карактеристични реченици валијата успеа да ги сумира главните факти за состојбата и
неговото кусо резиме успешно го илустрираше не само бугарското, туку и турското
гледиште. Прашањето за креветите (да ја прифатам формулата на валијата) е во коренот на македонските неприлики. Мотивот за бунт, со други зборови, лежи колку
во економските поплаки на селанството, толку и во политичките аспирации на образованите класи. Во земја која треба да биде едно од најбогатите катчиња на Европа, селаните тонат во безнадежна сиромаштија- сиромаштија што нивните господари ја сметаат за природна и предодредена судбина. Од друга страна, тука се бугарските училишта што засилено работат во секој значаен центар, зафатени се илјадници дечиња што можат да учат, да им дадат образование што ќе ги оспособи за
едно современо и цивилизирано општество. Но, тие го завршуваат училиштето за
да се урнат во средниот век. За нивната енергија во родните села нема простор. За
нив службеничката кариера се недостапни и долгорочни осознавајќи дека се неспособни за сопствената средина, единственото што им преостанува е неа да ја сменат.
Токму ова заостанување, измешано со анархија и заднината со глад е вистинскиот
факт во позадината на македонските буни. Колежите и ужасите, кои кон Европа не
е наклонета да го насочи вниманието, се само симптомите на многупосериозното и
похроничното безредие. Тие не се причините, туку последиците на бунтот. Ако човек сака да знае зошто селанството се снабдува со оружје, зошто се зачленува во
чети и се изложува на опасностите на едно општо востание, тој мора малку да ги
испита катадневните реалности на селскиот живот“.
Во градовите живееле само Муслимани=Турци и Православни=Грци, а во
селата народот сакал да ја возобнови народната=булгарната Охридска архиепископија, таа да се поврати како своја црква, а не да бидат Грци- припадници на Цариградската патријаршија со царскиот ромејски јазик коине кого не го разбирале итн.
Бидејќи тие не сакале да бидат Грци, со создавањето на Бугарската црква
тие требале да бидат Бугари, а на северот од Српската црква и Срби- само туѓинци.
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Стр. 100: „...Овој систем на закупување на данокот повеќепати бил укинуван со декрети од страна на Империјата. Но опстојува поради две многу важни
причини: прво, служи да го држи лојално месното мухамеданско господство. Ова
особено е случај кога тие се Албанци. Тие ги мразат Турците, не го сакаат Султанот, за неговите потчинети зборуваат крајно слободно, но профитот што го добиваат од корупција, ги прави пасивни и толерантни незадовлници...“.
Поради ваквите Албанци како Муслимани=Турци Православните страдале...
Стр. 102: „Каде арачлијата жнее, Албанецот присобира.Жандармеријата, која во голем дел самата се состои од разбојници без работа, по правило смета дека е
разумно да се погоди со секој познат разбојник. Мудрото село ќе го стори истото.
За одредена сума што се плаќа годишно, албанскиот главатор ќе преземе да заштитува село обврзано да плаќа данок, или пак, ако селото е надвор од албанскиот делокруг на влијание, тоа е принудено да си има сопствени разбојници што живеат во
него, кои можат да се и Албанци...Всушност, еден искусен конзул од Битола, способен човек кој земјата ја проучувал со години, отворено изјави дека овие луѓе со
жените од селото постапуваат едноставно како со свој харем. Покрај тоа, земаат сî
што ќе посакаат од храна, или во вид на услуга. Во готово нивните намети се разликуваат според стекнатиот углед за сопствената свирепост. Сосема е лесно да се
имаат точни информации. Селото Маврово, на пример, имаше седуммина од овие
легачи. Тие добиваат од 7 до 20 фунти поединечно. Со други зборови- просечното
домаќинство со годишен нето приход од 10 фунти, плаќаше 1 фунта и 10 шилинзи
за да ја купи добронамерноста на овие домашни ограбувачи.
Меѓу македонските села постојат локални разлики...Близината на селото каде што Турците се фанатични, веднаш го намалува севкупниот стандард на живеење. Најтешко од сите е состојбата на словенското население кое живее на границата со Албанија- од Стара Србија на север, па сî до тесните долини на Кичево и Охрид, што се изложени на постојани ограбувачки напади од страна на племенските
родови од Дебар. Во некои од овие долини, упадот на Албанците се случува еднаш
годишно, додека пак во други, тој е постојан. Се краде крупен добиток, се носи летината од пченка, или од сено пред да биде складирано. Има периоди кога на падината е невозможно да се сече шума, или воопшто, да се ризикува да се појде вон
границата на селото. Во една напуштена, тесна долина западно од Кичево, се наоѓаат четири села, кои секоја година очекуваат четири-пет вакви посети. Во 1903-та
тие беа ограбени и изгорени до темел, но бидејќи Албанците за време на востанието навлегле подлабоко и подоцна ограбуваа во побогатите области, ние видовме дека овие села беа релативно задоволни. Бидејќи вообичаената казна си ја добиле рано во годината и бргу успеале да ја пребродат, сметаа, општо земено, дека преживеале една добра, мирна година. Можеби најлошиот камшик за овие краишта е
забавата на Албанците со киднапирање, што племињата од Дебар го практикуваат.
Методот е да ги фатат заскитаните, (обично некое осамено момче, или пак старец),
сардисани додека на извесна далечина од селото сечеле шума, или чувале овци. Потоа, ги носат во Дебар и таму ги држат сî додека за нив не се плати поткуп. Еден
претприемчив бег понекогаш, во својата тврдина држи по неколкумина затвореници. Затворениците понекогаш во пранги и при изгрејсонце, ги тераат надвор, заедно со стоката, сî до вечер да работат во полето. Познавав едно семејство во подрачјето на Малесија (Охридско), на кое, според сеќавањето на еден млад човек кој не
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можеше да има повеќе од три години, ваква несреќа им се случила три пати. Знаев
и за еден друг случај во кој бараниот откуп за едно момче изнесуваше дури 100 турски лири (околу 93 фунти). Семејството му беше обично, селско, иако поимотно.
Половина од парите беа обезбедени со продажба на стадата и на земјата што ги поседуваа, а другата половина од страна на постариот брат, кој ги заработил оставајќи
си ја жената и децата и пет години работејќи во Цариград. Всушност, овие намети
се постојана причина за преселби и селата во Малесија единствено се издржуваат
испраќајќи ги своите поприемчиви членови на работа во Австрија.
Ако селата во пограничните подрачја со Албанија постојано се наоѓаат на
работ на глад и истребување, јужниот предел на Битолскиот вилает (провинција) е
релативно напреден. Нивните соседи Албанци припаѓаат на поумерениот род Тоски. Има неколку чифлици/tchifliks/, а повеќето села поседуваат сопствено земјиште. Селанството ја има напуштено битката со арачлиите и со природата па живее
од печалбарство. Секое село си има свое карактеристично занимање...“.
Стр. 107: „...Најголем број села во Македонија им припаѓаат на турските бегови, кои земјиштето го користат по системот на mètayage, односно делење на профитот. Земјиштето и куќарките му припаѓаат на бегот, кој обезбедува семе и понекогаш сол и газија, покрај тоа што на селаните им дозволува и да сечат шума. Селанецот ги обезбедува трудот, ралото, стоката за влеча, и покрај работата в поле, тој
подлежи на значително барање во вид на бесплатен труд на беговиот личен посед и
мелница, покрај цепењето дрва и гратис пренесување на неговите производи на пазар. Тој не плаќа кирија во готовина, но со бегот го дели родот. Бегот добива точно
половина од летината; селанецот ја задржува другата половина, но го плаќа својот
дел од десетокот...“.
„Лесно е да се извлече заклучокот што претставува ваков вид буџет, а во некои подрачја на Македонија постои таков степен на сиромаштија што крајно е понижувачка и угнетувачка. Пограничните подрачја со Албанија живеат под постојана закана од глад...“.
Стр. 110: „...Основна храна е лебот направен од мешавина на жито со ’рж
или пченка- брашно грубо мелено од локалните воденичари. Селанецот ретко јаде
месо, освен на големите празници, ниту пак користи многу млечни производи. Тој
ужива во црвени пиперки, лук, кромид, гравче и задоволен е да преживее на еднолична исхрана со леб. Тоа е најефтината храна што воопшто може да се замисли.
Во однос на облеката- и мажите и жените ја користат прекрасната ткаенина од домашна изработка, направена од волната на нивните овци, чешлана, испредена и исткаена на примитивни дрвени справи, направени во самото село. Една носија трае
половина животен век и во некои области женската облеки се извезани со исклучителен вкус и вештина, а во традиционални шари. Секое село си има своја постојана мода и нема многу простор за разнообразност, било во квалитет, или во видот.
Секој детаљ во животот е уреден според обичаи кои, веројатно од времето кога првите Словени се населиле во Македонија, се разликуваат само во ситница. Со генерации жените си ја шијат облеката по иста мостра; грнчарот си ја меси глината на
тркалото во истите грациозни облици, а ковачот- Ѓуптин ги кова истите лопати,
узди, истите куки за подрежување и срповите. На гозбите се пие комињак- црно вино, а во обичните денови бела ракија, мастика, или узо/raki, mastic, ouzo/, направени од комињето. Секоја недела младите се собираат среде село под истото дрво и
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во долга редица го играат истото здодевно и монотоно оро, на истата немелодична
музика на кавал и истиот едноличен ритам на тапанот.Годишниот календар, со бројните гозби и празници, долготрајните пости и утврдените воздржувања, ја содржи
сета разнообразност што ја посакуваат селаните. Тоа е едноставен живот, макотрпен и ограничен, но не без свои пријатни радости и едноставна раскош. Од останатиот надворешен свет тој не бара ништо. Него не го мачи маршот на уметноста и
напредокот. Да не постоеше бескрајното насилство и измама, можеше да биде среќен во сопствената едноставна материјалност“.
Сî што овде авторот наведе, сî било само домородно- балканско, ништо северно од реката Дунав. Следи никогаш немало преселби на било какви Словени. Па
и затоа, овде наведеното, се сретнува и кај Македонците во Пакистан, на кои никој
не им рекол дека тие биле Словени. А нас за Словени не лажат последните векови.
Стр. 111: „Страдањето што следи по едно востание ретко се случува. Дури и
арачлијата не доаѓа често. Нападите на Албанците имаат свои периоди и ограничувања. Единствениот вознемирувачки елемент кој е постојан и неподнослив е соседот- муслиман и чифлик- сајбијата- муслиман...Фактички, тој е слуга на еден туѓ
освојувач, кој одвај ја сфаќа нивната заедничка човештина.12 Нема судови до кои
може да се жали, бидејќи не поседува средства за поткупување, а ниеден турски судија никогаш не би се осмелил да одлучи во полза на еден селанец- христијанин, а
против чифликсајбија- муслиман. Селскиот полицаец (ако bekchi го заслужува тоа
име) е слуга именуван од бегот. Единствениот закон што ги уредува овие сложени
и растегливи односи, е големиот револвер што бегот го носи на појасот“
Албанецот Муслиман=Турчин бил со пиштол...:чифликсајби=чифлик сабја...
„Каков е овој однос во пракса ? Се разбира дека тој мора да се разликува од
село до село, но силата секогаш е главниот фактор. Како прво, малкумина чифликсајбии- муслимани имаат тапии. Тие се едноставно ‘диви газди’, чии татковци си ги
приграбиле имотите како резултат на некој локален колеж. Многу примери на такви настани се во свежо сеќавање. Посетив едно село (Треска)/Treska/, на само два
часа јавање од Скопје, што пред педесет години било густо населена христијанска
заедница, каде што селаните го поседувале сопственото земјиште. Некаде во времето кога на Крим ‘се обложувале на погрешен коњ’, некои предпримчливи Албанци
се сјатиле врз него, заклале половина од населението, се населиле во нивните куќарки и го присвоиле земјиштето на преживеаните. Мажите од сегашната генерација цепат дрва и црпат вода за синот на оној разбојник од пред педесет години, кој
сега е угледен богаташ. Тој им дава половина од производството од нивниот труд
од земјиштето што им припаѓало на нивните татковци. Селаните се кметови без
слободно време, без безбедност и без права. Постојат, приближно околу осумдесеттина денови во годината кога ниту еден добар Бугарин обично не работи во сопственото поле- во неделите и во деновите на поголемите светци. Бегот на Треска
смисли генијален план како да ги присили селаните да работат за него на неговите
полиња сиве овие осумдесет денови. За тој труд тој не им исплатува надомест ниту
во пари ниту во натура, ниту им дава дел од производите. Селскиот полицаец е бегов слуга. Сега, половина од населението во селото се муслимани. Тие се изземени
12

Се разбира има исклучоци. Познавав тројца бегови- Албанци за кои дури и нивните селани- Бугари кажуваат убави нешта. Еден од нив дури ги прибрал и ги хранел своите селани неколку месеци
откако нивното село, за време на востанието, било изгорено од турскиот аскер. Но, мора да додам
дека овој случај беше единствен. (Албанецот Муслиман=Турчин за човечност бил единствен, Р.И.)
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од ова corvèe и, се разбира за да ги држат во потчинетост своите невооружени соседи- христијани подготвени се да користат оружје...“.
Стр. 114: „Македонскиот проблем е ужасен, главно затоа што е прекриен со
апстракции. Ние зборуваме за ‘неволја на Балканот’, за востанички нереди, за грозотите на Турците...“.
Па до денес Албанците како Муслимани=Турци уништуваат сî
православно.
ПОГЛЕВЈЕ III
Православната црква (Стр. 115, Р.И.)
„На почетокот на една тесна, дива долина во северна Македонија, се наоѓа
селце кое, под покривите од слама и дотраените ѕидишта, засолнува толкава беда и
толку жилавост што не може воопшто да се сретнат некаде во современа Европа.
Селаните се обични кметови, кои на земјата на својот господар, по негов ќеф, работат седум дена во неделата. Тие не се наоѓаат во среќната ситуација на овие селанихристијани, кои во границите на брдото, или на долината што се нивен катодневен
живот, сочинуваат компактна и пријатна заедница на една вера и на еден народ. Куќата на бегот ги надвишува нивните колиби. Беговите слуги- муслимани, мрзеливи,
добро вооружени и израснати во грабачка традиција, живеат меѓу нив и врз нивен
грб. Животот им е еднообразна практика што се состои од искористување и робување, прекината и измената само со по некој своеволен чин на зло или пакост, за кој
нема можност ниту за одмаздување, ниту за чаре.13 Се сеќавам дека додека зборував со оние селани од уста ми излета самото прашање: ‘Зошто останувате ? Зошто
сите заедно не се иселите ? Немате земјиште, па да го изгубите. Пругата е на одвај
петнасестина километри одовде, можете речиси да ги видите српските брда, а до
Бугарија има само три дена пешачење. Зошто не појдете во некоја земја, каде може
да бидете богати и слободни ? Нивниот одговор ми ги разјасни најдлабокиот инстинкт во природата на балканскиот селанец. Рекоа, ‘А кој ќе се грижи за манастирот, ако го напуштиме ? Турците ќе го запленат’. Потоа ме поведоа да го посетам
‘манастирот’. Беше тоа само малечка капела со неколку груби, споредни градби.
Некогаш тука имало по некој калуѓер, но за него се грижеше сега едено селско семејство кое ја обработува неговата посна земја во недостапната бессончева долина.
Манастирот не можеше да се пофали со некоја убава архитектура, ниту со богати
икони/eikons/, ниту со необична резба. Но во неговата конструкција од необработен
камен, иако речиси премачкана со малтер, со векови одекнувале молитвите, верувањето и бедата на тоа напуштено селце. Грубите натписи со словенско писмо, докажуваа дека потекнува уште пред освојувањето. Тој беше единствената врска со
минатото и селото беше подготвено да го трпи сопственото катодневно понижување, работата без престан, безнадежната сиромаштија, за среќно и задоволно да си ја
исполни едноставната должност: да ги заштити од уништување тие историски камења и да ги одржува да горат малите пламенчиња што го поцрниле иконостасот со
побожноста на вековите. Оваа страст кон Црквата претставуваше единствен идеален елемент во животот на селото, негова единствена грижа што ја надминуваше
13

(Народот вели: „Петвековно турско ропство“. Затоа следи тој до денес во сî и не се излагал, Р.И.)
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онаа за храна и облека и беше доволна силна да ги надмине сите маѓепсувања за
слобода и спокојство. Колку повеќе човек научува за македонските селани, толку
повеќе сфаќа дека чуството на ова село го споделуваат сите останати. По востанието во Битолско при посетите на разурнатите села секогаш прво ме водеа да ја погледам изгорената, или ограбената црква. Нејзиното уништување ги имаше погодено луѓето ги погаѓаше многу повеќе отколку загубата на сопствените домови. Во
секое село нî преколнуваа, да издвоиме барем дел од средствата за помош што ги
користевме за спротиставување со гладта за обновување на црквите. Убеден сум
дека просечен селанец повеќе сакаше повторно да му ја изградиме црквата, дури по
цена на враќање на дел од храната и облеката што веќе му ја бевме дале. Одвај да
постои толку сиромашно или толку мало село, а да нема црква, иако дури самите
селани живеат во колиби од кал, тие пред жетвата со недели се прехрануваат со корења и билки. Побогатите пак села од југот подигаат величествени, и накитени храмови што ја надвишуваат околината. Токму политичките услови, а не толку религиозните нагони на балканскиот селанец, ја објаснуваат неговата страстна приврзаност кон сопствената Црква и големата улога што таа ја има во неговиот живот.
Неговата верност кон неа, во текот на петте векови, претставуваше едно продолжително мачеништво. Тој í остана верен не само поради осмислено, или традиционално верување во нејзините начела, туку повеќе поради тоа што одметнувањето од
неа вклучуваше одречување од сопствената националност и предавство на каузата
на сопствениот народ. Тоа единствениот слободен и заеднички живот што Турците
му го дозволуваат. Црквата во суштина е национална организација. Таа го потсетува на славното минато. Го здружува со неговите соверници- христијани низ целата
Империја. Тоа е еден вид здружување и спојување што не е предавничко. Нејзините епископи се единствената христијанска аристократија во Турција, а нејзините
синоди и месни совети се единствениот облик на автономија, или претставничка
самоуправа што законот ја дозволува.Секоја политичка организација надвор од Црквата мора неизбежно да биде тајно и забрането здружение. Во рамките на Црквата
и разновидните активности, претежно образовни, што никнуваат околу неа, е можен извесен степен на слобода. Како резултат на тоа, христијаните во Турција секогаш зачувале и сî уште имаат извесно заедништво и моќ за заедничко дејствување.
Црквата си ја платила неминовната казна. Таа станала, повеќе или помалку секуларизирана и духовните функции í страдале. Мисијата í била повеќе патриотска, отколку духовна. (Ослободување само од „петвековното турско ропство“, Р.И.)
Оваа трансформација на Православната црква во национална организација,
била последица на специфичната цивилизација на нејзините освојувачи. Турците
биле војнички народ со теократска организација. Нивен закон бил верскиот кодекс,
а војската била сила што освојувала во име на верата. Немале поим за граѓански закон и граѓанска администрација, па овие идеи дури во наше време одвај фатиле корен. Законот што со себе го донеле бил Коранот, и воопшто немало поголема можност тој да им се наметне на христијаните, освен тие да се вклучат во војската.
Како резултат на сето тоа, во Империјата се развил необичен систем на автономија,
кој немал ниту територијална ниту национална основа, туку целосно почивал на верата. Турските судови, кои постоеле само за толкување на Коранот, имале јурисдикција исклучиво врз муслиманите. Споровите меѓу христијаните í се препуштале
за разрешување на христијанската Црква, а поглаварите на Црквата биле пред ото-
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манските државни службеници одговорни за доброто однесување на својата паства.
Во Црквите се организирало здружение, и секој отомански поданик морал да í припаѓа на некоја од нив. Овие/Millts/, како што се нарекуваат,- ислам, Грчката
црква /Roum/, католици, Ерменци и Евреи- биле единствените натамошни поделби
што ги признавале Турците. Roum Millet- от (Roum е турско искривување на
Romaios, грч-кото име за поданик на Византија) било сî што останало од
Источната империја. Под епископите и патријарсите, црквата понатаму го
продолжила животот на виза-нтискиот двор и ја одржала грчката националност со
грчка форма на христијанство. Тоа било име што ги измешало Србите, Бугарите и
Грците под една заедничко на-знака,14 што само имплицирала признавање на
овластувањата на патријархот на Ца-риград. Системот во својата севкупност
насекаде траел речиси сî до средината на минатиот век. Во Албанија уште има
градови (на пример Ипек15)/Ipek/ каде сî уште не постојат граѓански судови и
Коранот е единствениот закон.16 Но, иако сега речи-си насекаде, освен во подивите
краишта на Турција, преовладува кодекс заснован врз Наполеоновиот модел,
старото теократско уредување во никој случај не е из-чезнато: законот за брак, за
развод и за наследство сî уште се применува од страна на епископите. Покрај тоа,
со Султановиот проект за реформи од 1902 година, само се укинал планот според
кој секоја верска заедница во главните градови избирала по еден световен член за
судија по разните граѓански судови. За запишувањето на матичните книги и за
пасоши сî уште е во општена пракса стариот систем на Mi-llet, па Србите, Власите,
православните Албанци и Бугари, кои не í пристапиле на расколничката
национална Црква, во пописот сî уште се класифицирани под се-опфатниот термин
Roum- факт што Грците, изгорени од желба да ја присвојат Ма-кедонија, никогаш
не пропуштат да го искористат. (Албанија била на Кавказ, Р.И.)
Една од оние чудни аномалии на кои постојано се сопнува човек во Турција
е таа што епископите на Православната црква уживаат, барем по името и по право,
власт и ранг што свештениците, освен заради нивниот карактер, ретко ги имаат во
било која христијанска земја. Старомодниот Турчин ретко си дозволува да го смета
христијанинот за нешто повеќе од нечисто и неразумно животно. Официјалните документи со кои епископите и на патријарсите им се дава власт, се базираат врз еден
старински модел што го разобличува сето христијанство како лош изум на ѓаволот.
Султанот може да нареди систематски колеж на паствата на епископот, што ќе го
изврши под контрола на неговите чиновници на знак кога од минарињата ќе затрубат труби. Но сепак, епископот е висок државен службеник и во официјалната хиерархија може да има повисок ранг од цивилите и воените управители на градот во
кој живее. Тој ако реши може да полага право на власт, првенствено и чест што го
дозволува рангот. Член е на советодавниот совет на својата област. Есента 1903-тата се случи кајмакот (префектот) на Костур да биде отпуштен, бидејќи премногу
очигледно и премногу јавно подпаднал под влијание на грчкиот архиепископ. Но,
тоа беше бескорисна закана: следниот кајмакам, личност без особен карактер и со
крајно ограничена интелигенција, веднаш попадна под истата доминација. Интелигентно свештено лице, ако е остроумно и со длабок џеб и над сî, ако има храброст
14

(Никаде ги нема Албанците, ниту Албанија- Скиптарија била само тн.словенска и под Охрид,Р.И).
Друго име на Пеќ на Косово. (Заб. Од редакторот) (Ипек=и пек=пеќ- Пеќ. Тој бил османски, Р.И.)
16
(Никогаш Косово со Метохија не биле со Албанија, туку Косово и Скадар биле под Битола, Р.И.)
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да ја исползува својата позиција, може да има вистинско влијание врз администрацијата. Кајмакамите, па дури и валиите (управителите), ретко ги задржуваат службите подолго и ретко се здобиваат со поголемо локално влијание. Поткупите што
епископите им ги плаќаат, ги сметаат за еден од најсигурните и најдоверливите извори на приход, од што произлегува сознанието дека познавањето на турскиот јазик на еден епископ, се цени повеќе, отколку познавање на грчкиот од Новиот Завет. Речиси безначајно е што тој треба да биде теолог, но многу е важно да е светски човек. А сепак, од деветте македонски епископи што ги познавав, не повеќе од
тројца, со голем успех ја користат моќта. На епископите, иако тие се избираат единствено од неоженото свештенство кое минало низ долга професионална обука, честопати им е тешко да го заборават сопственото селско потекло и стравувањето од
владејачкиот народ, што е вкоренето во секој македонски селанец обично им трае
цел живот. Во секој случај, моќта на локалните турски чиновници во своевремени
услови е толку ограничена што влијанието на епископите може да се одрази единствено врз безначајни и парохиски ситници. Но ако епископот има извезна моќ, тој
воедно носи и многу сериозни одговорности. Ако Турците се во такво расположение кога посакуваат луѓето да имаат само една глава за тие да им ја скинат, епископот претставува многу привлечна замена. Последниве години влијанието на Русија ја зајакна позицијата на епископите. Класичен пример на тенденцијата на епископите да се одговорни за гревовите на сопствената паства е случајот со грчкиот
патријарх кој бил обесен за време на борбата за независност. Скорешните анали на
Ерменија би обезбедиле други споредби. Ваквото нешто се разбира, е со намера да
го направи просечниот епископ, кој треба да е еден вид борец за народот, превртлив и плашлив претставник на официјалната вера, кој со својата загајлена глава им
служи на двајца господари.
Но тешко е да се преувеличува влијанието на епископот кај сопствениот народ, во обичниот говор на Грците наречен е деспот/Despotîs/, за нив едновремено
тој ги претставува цивилината и верската моќ и најблискиот можен пристап до сопствената аристократија. Тој е нивниот единствен посредувач со Турците- освен ако
во близина има европски конзули. Епископот ја води целокупната машинерија на
Црквата, вклучувајќи ги нејзините поткастрени граѓански функции (брак, наследство, развод). Ги нагледува училиштата, и ако постои такво нешто- болницата на
заедницата. Според стандардите на селанецот, одповеќе е богат: држи до извесна
раскош и обично живее во голема куќа, на истакната местоложба. Неговиот совет
се бара како за големи, така и за мали прашања. Се држи на дистанца: по правило
се однесува со достоинство што е делумно аристократско, а делумно свештеничко.
Пропишаното однесување го етикетира со фрази полни почит од византиско потекло, а примената значи дека верниците што влегуваат кај него треба длабоко да се
поклонат, да му бакнат рака и да седнат на извесна оддалеченост од неговиот стол.
Но, тој е дел од еден стар поредок што под западното влијание исчезнува. Додека
кај постарата генерација епископи не се ретка одлика извесната практична мудрост
и познавањето на светот, образованието во било каква европска смисла на зборот е
редок случај. Но, има двајца македонски епископи, обајцата Грци,17 кои студирале
во странство, едниот во Оксфорд, а другиот во Лајпциг, па познавањето на англискиот и на германскиот јазик само уште повеќе им ги нагласуваат неправилните
17

(Двајцата била Македонци, а како припадници на Цариградската патријаршија- само Грци, Р.И.)
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навики на мислења. Многумина од повисокото бугарско свештенство студирало во
Русија, но само во свештенички семинари, од кои, претпоставувам, од завидливост
се исклучени современите и западните идеи. Во најголем дел тие водат изолиран
живот, ретко излегуваат од своите палати, или доаѓаат во допир со секидневниот
живот на селанството. Преокупација им е бескрајното ковење- сплетки и спроведување насилство, преку кои секоја Црква во Македонија, наспроти соперниците,
си го задржува сопственото место. Занаетот им е нетолеранцијата, а работа- пропагандата и тоа им остава малку време за да се грижат за духовната и материјалната
благосостојба на сопствената паства. За некои се шират приказни за алчност и корупција, особено при продажбата на разводи. Други се неоженети само во своите
завети. Најпогодниот меѓу нив што го познавав, беше Грегорие/Gregorius/, бугарскиот метрополит на Битола краток старец со чуство не помалку невино од цвеќето. Тој како млад човек, за време на Руско-турската војна, организирал амбуланта и
наспроти сето спротиставување на Турците и на Грците, зимата после востанието,
неколку недели минал, крстосувајќи ги разурнатите села за да им го ублажи страдањето.
Со турската власт и со теократската традиција, прилагодена на Источна Европа, предоодредено е да исчезне важноста на епископите. Бугарскиот комитет веќе претставува движење на демократски бунт против овие принцови на Црквата.
Тоа е движење што го водат млади и полупрозападни луѓе, кои речиси подеднакво
немаат наклоност ниту кон византизмот, ниту кон турското владеење.
За еден странец не претставува лесна задача обидот да ја процени вредноста
и карактерот на верата, што ја претставува Православната црква во Македонија.
Меѓутоа, еден јасен видлив и објективен факт, се чини, ветува доста сигурен заклучок. Ништо не може да биде позначајно од целосното отсуство на ерес меѓу христијаните во Турција и балканските држави. Активното размислување на грчкиот
ум и неговата преокупираност со верата произвеле безкрајна низа помалку, или повеќе интересни реси, дури и за време на Средниот век. Со турското освојување, тие
нагло престанале. Еден патријарх кој се школувал во Германија, во 17-тиот век малку си поигрувал со протестантизомот. Верувам, не постои друг случај на какво í
да е застранување од еднообразниот пат на официјалната православност. Вистина е
дека имало расколи, но секогаш на политички, а никогаш не врз теолошки основи.
Жалам, но објаснувањето лежи на површината. Во источната црква нема ерес, бидејќи не постои вистинска заинтересираност за религијата. Турското владеење столчило секаков вид интелектуален живот и во непријателството меѓу освојувачот и
освоениот,христијанството станало само еден вид ментална униформа, во која една
од страните марширала во долго и сомнително одбранбено војување. Освојувањето, всушност, уништило една особено интересен ерес18, што под името Богомилтство, цутело меѓу Словените во Македонија и во Босна, како и во Албанија. Се чини дека во својата теологија била унитарна, манихејска во метафизиката, а толку
тврдоглаво идеалистичка, толку сигурно дека сета материја и затоа сите надворешни облици се зло, што ги отфрлила причестијата. Ова малку што го знаеме за неа,
сугерира сродност со некои од најдуховните ереси на рускиот селанец. Но, современиот балкански селанец нема ниту слободно време, ниту душевен мир на религи18

Тоа беше поврзана со Павлиќанската ерес во Ерменија и, исто така, со подоцнежните движења меѓу Албигнезите и Бохемците.
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јата да í пристапува со свежи и оригинални согледби. И овде христијанството на
Источната црква стои понеповолно во споредба со исламот, кој ја докажува својата
виталност со нималку неортодоксна мисла. Не постои размислување меѓу христијаните кое по заинтерсираноста може да се споредува со Бекташи (Bektashi) ересот,
со нејзината тајна побуна против Мухамед, со наклоноста кон мистичност и проповедувањето толеранција и братство“.
Стр. 128: „Но, сепак би сторил... Свеченостите играат важна улога во животот на Македонците, а сепак не можам да замислам народ пособлазнувачко безбожнички. Некои обреди, како благословувањето на водите на славата на С. Јован
Крстител, кога епископот во најблиското езеро, или река фрла крст по кој нуркаат
момци, треба да се признае, се пагански и прекрасно сликовити...Богослужбата целосно се држи на еден мртов јазик, неразбирлив за секого, освен за образованите.
Разбирливо што Грците цврсто се држат до древниот јазик, но кога човек дознава
дека новата Бугарска црква повторно го заживеа старословенскиот на Св. Кирил и
Методиј, наместо да создаде обред на современ бугарски, претпоставува дека нејасноста и далечноста мора да се суштествена желба на ориенталната верска свест...“.
Стр. 129: „Во однос на Црквите на Балканот постои една општа заблуда за
која г. Балфур/Mr. Balfour/ сторил многу да ја популаризира. Тој пишувал и зборувал како несогласувањата и непријателствата меѓу Источните христијани се последица на верските разлики што постојат меѓу нив. Тоа е едно вистинско извртување
на фактите. Точно е дека сî уште опстанува старото непријателство меѓу Грците и
Латините, но дури ниту тоа не потекнува од теолошките разлики, кои повеќепати
биле создавани, туку повеќе од горките спомени на Крстоносните војни, кога христијанското витештво од Запад скршнало од патот што водел кон Светиот гроб, за
да го ограби Цариград и да ја уништи Источната империја. Но фактички во Европска Турција нема католици вон Албанија и пристаништата во Левантот. Битката на
Црквите е едноставно политички, или повеќе, национален судир, кој попримил еклазијастичка боја, само поради необичните теократски услови што преовлауваат во
Турција. Меѓу Бугарската и Грчката црква не постои ниту најмала разлика било во
канонот, обредот, или уредувањето. Единствената разлика меѓунив е што ‘Грците’
ја признаваат власта на грчкиот патријарх и се пишани во ‘Roum’ Millet, додека пак
Бугарите ја отфрлаат неговата превласт, се повикуваат на бугарскиот егзарх, во богослужбата го употребуваат словенскиот јазик и се запишани во бугарски Millet.
Прогонувања има во изобилство, но тие не може да се наречат баш верски прогони.
Селата се ‘прекрстуваат’ со сила, со закана, или пак преку убедување од страна на
една ‘Црква’ во друга, но овој процес не значи ништо друго, туку пренесување на
приврзаноста на една политичка пропаганда кон соперничката. Сиот бугарски раскол, се разбира, бил екскомунициран од страна на грчкиот патријарх, но апсурдноста на ваквото користење на духовно оружје во световна војна е толку очебијно,
бидејќи ‘Грците’ и ‘расколниците’ често ја делат истата црква, а богослужат на грчки и на словенски јазик, на истиот олтар, секоја втора недела.19
Човек може да го разбере ова чудно непријателство само ако се потсети дека
турските институции го оневозможуваат формирањето на секаков вид партија, или
здружување, освен врз еклезијастичка основа. Група луѓе кои во Турција сакаат да
19

Турнефорт (Tournefort), ботаничарот што Лух XIV го пратил на долго крстосување во Левантот,
изнесува дека на островите во Архипелагот дури и Грците и Латините ги споделувале истите цркви.
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создадат било националистичко, било политичко здружение, мора да избираат меѓу
алтернативата: да основаат или Црква или, пак тајно друштво. Кога Бугарите сакале да го нагласат фактот дека се различен народ од Грците, единствената можна постапка била создавањето на еретичка Црква, која ќе им даде право да бараат признавање како нов Millet, бидејќи Грците одбија да го признаат нивниот јазик и да
поставаат бугарски епископи. Успехот на бугарската пропаганда повеќе се должи
на прифаќањето на ваквиот драстичен и бескомромисен курс, отколку на било што
друго. Србите никогаш не се осмелиле да ја отфрлат власта на Екуменскиот патријарх, па иако после огромен трошок за бакшиш/backsheesh/ и прилично дипломатија, во 1897-та, успеале да прибават именување на еден Србин за архиепископ на
Скопје, тие сî уште во ‘Roum’ Millet-от се измешани со Грците, со Власите и со православните Албанци. Власите се во уште поневообичаена ситуација: тие немаат
ниту сопствена Црква, ниту хиерархија, а сепак неколкумината попови што се осмелуваат да служат на романски, веднаш биваат екскомуницирани од страна на грчките епископи.
Но, можеби најинтересен и најпоучен еклезијастички развиток на Балканот
претставува организацијата позната како Католичка унијатска црква и ништо друго
не сведочи толку успешно за упориштето што ‘православјето’ ја има на Истокот.
Унијаската црква е изум што си ја одиграл улогата во напорите на Луј Напалеон во
зацврстувањето на француското влијание на Блискиот Исток (1857-1861). Во обредите, уредувањето, уставот, дури и во канонот, таа практично и не се разликува од
Православната црква. Но како што Бугараската црква е православна црква која не
го признава патријархот, туку сопствениот архиепископ, познат како Егзарх, така и
Унијатската црква е православна црква која го признава Папата. Свештенството се
жени, носи облека како Источните попови, врши богослужба на бугарски, во сî го
следи Источниот обред. Се чини не постои друг начин на создавање номинални католици кои би биле под француска заштита. Меѓу Бугарите ова движење едно време имало успех, но тоа си ги поразило сопствените цели, застрашувајќи ја Русија
дека ќе созаде Бугарска егзархија20, а кога тоа се случило, нејзините приврзаници
масовно/en massa/ ја напуштиле. Унијатскиот патријарх бил киднапиран, а практично Црквата, денес во Македонија нема следбеници, освен во областа Кукуш /Kikish/, каде се сместени нејзините прекрасни сиропиталишта. Подразбирливото признавање дека ништо во католицизмот не е битно, освен власта на Папата, се чини
необично цинично. Но, политиката на преобраќање со масовни политички методи
се оправдува себеси во втората генерација. Свештениците се образувани и преобразени: богослужбата се врши со сета почит, а децата се воспитуваат во такво сфаќање на верата кое нема ништо заедничко со тоа на вистинската Православна црква.
Но, времето на политичките цркви брзо одминува дури и во Македонија. Во текот
на зимата 1903/4- та година, Сарафов/Sarafof/ згрозен од неуспехот на православна
Русија да ја подржи револуцијата, со цел да се придобие сочуството на Западните
сили издаде наредба Бугарите да се зачленат или во Римската или Протестанската
заедница.21 Немаште практично никаков одѕив“.
Место Католичката црква да го шири католицизмот, таа го ширела исламот.
20

Ова било во 1870 година, во времето кога Панславизмот бил сила во Русија и генерал Игнатиеф/
Ignatieff/ управувал со Цариград. Русија, се разбира, стравувала дека ќе ја изгуби превласта на Јужните Словени ако станат католици.
21
Можеби не е брспредметно овде да се додаде белешка за неуспехот на протестантските мисии ...
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„Но вистинската вера на Балканот е нешто вкоренето многу подлабоко, отколку сета оваа фантастична мешавина на политики цркви и национални непријателства. Таа е постара и поприродна од самото христијанство; потрајно дури и од византискиот ритуал. Тоа ги премостува измешаните векови и во побожна след го поврзува современиот селанец со неговиот пагански предок, кој носел исти носии и
водел ист живот на истите полиња. Почива врз најстара тага пред зачудувачкиот
факт на смртта, што ниедна мистерија на Воскреснување, било кога, ја ублажило.
Таа не е ниту обичај, ниту верување, туку само онаа копнежлива љубов на живите
за мртвите што е подлабоко од било која вера. За мене најтрогателниот израз на
Источната религија е македонскиот црковен двор на Дуовден. Под еден безвреден
крст, стојат толпи жени оплакувајќи ги мртвите, некои со вообичаена катагодишна
жалост, што не звучи искрено, други со тешка болка, што се чини, ги исмева утехите на верата. Една по друга, тие ги ставаат своите понади врз гробовите- истите дарови од вино и пченка што го хранеле духот на некој јунак на Омир. Точно е дека
попот навраќа да ги благослови, но човек чуствува дека тој е духовен новајлија/parvenu/, влечен од некоја надворешна семоќна сила во предисториски ритуал кој опстојува во срцата на балканските селани, паганизам породен, посроден, подлабоко
вкоренет од самата Православна црква“.
ПОГЛАВЈЕ IV
Народите во Македонија (Стр. 134, Р.И.)
Авторот пиши „Народите во Македонија“. Бидејќи Македонија била македонска, тие не биле „народи на Македонија“- „македонски народи“, туку само Дојденци и Колонисти од соседни македонски и соседни азиски простори. Бидејќи досега
ниеден истражувал не навел наод/доказ за преселби на тн.Словени, во Македонија
Домородци се само тн.Словени, чиј јазик бил варварски=пелазгиски=тн.словенски.
„Да беа градовите типични за Македонија, тоа навистина ќе беше земја на
неразрешливи загатки и заплеткани мешаници. Тие немаат свој лик, едно бескрајно
милосрдие кои застареното од сите времиња, една толеранција која не отфрла никаква новина и не одбегнува анахронизам. Во место како Охрид, се чини, како човек
да се движи во долга парадна свеченост на необични и убави нешта, која воопшто
не е пореално од некоја симболична процесија. Раштрканиот град е изграден на бреговите на едно големо езеро, а белите планини што го опкружуваат, го оставаат
зад себе современиот свет и ја протеруваат цивилизацијата. Рибарите пловат по
езерото во предисториски чунови, големи речни кајчиња со крма на платформата;
рамнотежата им се одржува со грубо делкани трупци заковани без ред на ребрата, а
ги движат веслачи кои настојуваат да веслаат единствено ед едната страна, додека
пак некој старец или момче на крмата, се труди да го оневозможи вртењето во круг.
Низ трошните средновековни порти доаѓаат и изминуваат селаните во носии што
одвај во нешто се сменило, откако првите Словени го зазеле Балканот.22 Мажите
носат груби кожуви поставени со волна внатре23. Чекорат полека по калдрмата, со
22

(Авторовите Словени дошле од Скитија, а скитското говедо и коњ биле балкански. Бидејќи преселбите биле само со говеда и коњи,Скитија и цела Европа била населена само со балкански животни)
23
(Кожувите се волна биле од овци.Склавините Подунавци немале овци-види Псеудо Цезариј 5 век)
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огрубените и од времето окоравени лица, со поглед удолу, делумно од навиката на
замор и потиштеност, делумно обидувајќи се да избегнат да се сопнат од кучињата
што спијат во длабнатините на плочникот. Зад петиците, молчеливи и покорни, или
свиткани под товари дрва, кревки суштества што прерано стареат и патетично потсетувајќи на детството, носат наметки што одвај им ги покриваат глуждовите. Секое село си има свој начин во возењето на грациозната облека и од црвениот, или
црн вез, можете да дознаете сî што треба за жената што ја носи. Таа е од ова или
она селце. Се облекува како што со генерации се облекувале нивните мајки, а верноста кон традицијата кажува дека никогаш не барала новитети или промени, ниту
пак се бунела против конвенциите и здодевноста на сопствената судбина. Додека
таа одминува, следат други ликови, секој толку очигледно конзервативен колку и
внимателен кон сопственото минато- може да е шпански Евреи со долга, седа брада
и кафтан, или пак висок Албанец во бело здолниште во заземен став, со израз на
предизвикувачко безделништво и свесност за силата. Човек не прифаќа да го сфати
како свои современици. Шета меѓу нив, како што во некој голем музеј шета по авениите од богови и мумии. Тие му припаѓаат на истото време како и средновековна
тврдина што го надвишува ридот или грациозната капела што постојано го обновува сеќавањето на Византија. Вековите се судираат во современата толпа, и мртвото
минато ви е катодневен сосед. Не е поинаку ниту во полуосовремените градови како што е Битола, што со железница е поврзана со рамното море и пазарите и манифактурата на Европа.Грците носат облека имитирајќи ја модата на Лондон и на Париз.24 Турските чиновници љубат да се дотераат во џабе од излитен црн материјал
со едноличен крој. Но дури и конзулите излегуваат со Албанец во здолниште зад
петица, и пред да стигнете во градот, мора да минете низ ѓупското маало, каде што
вешти црномурести мажи коваат во колипки што повеќе личат на пајажина отколку на градби, а весели, разголени жени стојат на портите, покажувајќи си ги белите заби и дивите очи што му пркосат на вообичаениот начин на однесување и го
исмејуваат стравот. Цивилизацијата е само еден несоодветен елемент повеќе во сета оваа мешаница на различности. Кај овие толпи на непријателски расположени
народи, ќе забележите само една заедничка особеност: мажите, освен ако имаат среќа да се граѓани на некоја европска држава, или толку сиромашни да не се плашат
од своите господари, сите на главата носат црвен фес кој веќе означува, којзнае зошто, лојалност на Султанот и прифаќање на неговото владеење.Ниту една капа што
нешто означува не можеле, било кога, да покрие толку многу хипокризија и предавство, толку смртносни непријателства и противречни заговори за бунт и угнетување.25 (Фесот бил тн.византиски-Турците биле исламизирани тн.Византијци, Р.И.)
Постои нешто во самиот град што соодвествува на оваа морална збрка. Под
блескавото небо и во краиштата каде што некој разумен народ им претходел на Турците, човек се среќава со нешто што е повеќе од привлечноста на бизарното. Крит,
со своите споменици на венецијанската архитектура, има за показ таква убавина
24

(Грци биле богаташите, а такви биле само Православни: Македонци, Власи, Скиптари..., Р.И.)
Фесот, всушност, по своето потекло е грчка прекривка за глава, но сега претставува неопходен
доказ за лојалност. Ако се отфрли, тоа е доказ за предавнички планови. Знаев за случајот на двајца
селани вратени од Австрија, кои минатата зима, на карневалот во градчето Струга, носеле шапки.
Веднаш ги затвориле. Еднаш еден пијан стражар, додека влегував во дворот на префектурата во Дојран/Doiran/, ја насочи пушката кон мене. Подоцна објасни, бидејќи не сум носел фес, не сум можел
да му бидам пријател на Султанот. Меѓутоа, Албанците носат кечиња, што е дозволено.

25
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што не се среќава никаде во Македонија. Но сепак, во овие куќи од сите периоди,
што бавно се распаѓаат во крајна несвесност за нивната сликовитост, има шарм.
Никаде ниту трага од вообразеност, ниту навестување дека за човек ќе се суди според дотераноста на куќата во која живее. Дрвенаријата е оставена небојосана да гине според волјата на благата клима. Кон нечистотијата се има таква толеранција
што е речиси еднаква, на презирот на еден циник кон пристојноста на животот. Одметникот цар Јулијан/Julian/, кој уживал во сплетканоста на својата брада, ќе најдеше нешто сродно во негрижата за чистотата што владее дури и во куќите на големците. Пашите си ја вршат работата за Империјата во сараи од трошни летви и малтер, а беговите се движат достоинствено по ходниците што се тресат од нивните
чекори. Ништо не е завршено, ништо не е поправено. Како владејачкиот народ да е
кираџија, свесен дека неговиот договор за наем одамна истекол. Тој логорува во
становите што се распаѓаат, чекајќи времето да му ја врачи неизбежната опомена
на протерување. Времето безделничи, но тој не може да се почуствува местото како
свое. Живее удобно, иако е номад. Но задоволен е ако направи компромис со распаѓањето и да направи синтеза со годините. Помислата на иднината не го вознемирува. Не знае ништо за своите наследници. Не чуствува обрска штедливо да господари со имотот што припаѓа другому. И така градовите добиваат неопислива атмосфера на едно лежерно семејство. Овде, луѓето го напуштија истоштувачкиот
обид да гланцаат и да рамнат. Нема прави линии. Нема наметливи вертикали. На
природата и на тежата не им се опира ништо, и има многу пријатни свијоци и благи
стрмнини. Онаму каде што процесот не отишол предалеку, ефектот е спокојство и
разнообразие, како на пример во Битола, кој е релативно нов град. Но во Охрид човек може да копнее по ронка материјална благостојба и по една генерација со деловен и решителен дух. Во Европа нема потажен град. Величествените линии на
неговата тврдина и ѕидишта говорат за едно славно минато. Но современиот град е
место на урнатини, населено со сираци. Секоја втора куќа е костур од трошни греди. На чело на секое второ семејство се наоѓа вдовица. Само во некои посури албански градови се среќава масивна архитектура. Таму куќите се од камен. Ретко некој прозорец гледа на улица, и кога на некој горен кат има тесен отвор, па човек загрижено гледа во него, речису очекувајќи низ заканувачки процеп, да се појави пушка. Но и овде, како и во сите други муслимански градови постои славје на умислена грациозност. Варосаните џамии ги извишуваат своите тенки миниариња- со
непогрешливи линии, со сигурното потврдување- над кадедневната мешаница од
мрзливост и распаѓање, а високите тополи во нивните дворови, го омекнуваат она,
што во споредбата, може да е грубо. Пеењето на тенок глас на муезинот создаваат
ефект на музика и додека тој еднолично пее, турската нечистотија се престорува во
арапска префинетост. Во целокупната дејност на Турчинот, тоа е единствената усилба за градба. Тој не подига градови, ниту гради палати. Не поседува ниту умешност ниту ука, ниту пак има политички живот. Неговата типична дејност е разурнувањето и уништувањето. Но џамии гради, а тапаните што со еднобразниот звук ечат
низ дивите ноќи и неговиот Свет месец, се чини, му ја задоволуваат потребата од
позитивното со повеќепати повторената изјава дека Алах постои“.
Никаде не се говори за етнички народи, туку само верски народи. Бидејќи во
фуснотата се истакна „Албанците носат кечиња, што е дозволено“, тие биле Турци.
Следи Албанците како Муслимани=Турци биле само исламски извршители.
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„Кога се занимава со Македонија, човек е присилен да пишува за ‘Турците’,
но всушност, терминот нема етимолошко значење- исто толку малку колку и терминот ‘Грци’. Првиот чекор всушност, кон разбирање на Македонското прашање е
да се сфати дека приближно во вистинската Македонија- Македонија која се бунтува, која тврди дека е една целина и бара автономија- нема ниту Грци, ниту Турци.
Бидејќи таа Македонија е земјоделска земја, чија единствена дејност е обработката
на земјиштето и нејзиното работоспособно население е групирано по селата. Граѓаните се легачи и препродавачи. Во таа класа може да се сретнат вистински Турци.
Тие се службена каста, почнувајќи од пашите и воениот персонал, па сî до ситните
чиновници во поштата и царината.Поважните од нив се писари кои биле чираци кај
бирократијата на Хамид, опторуварувајќи ги така службите во едно или друго министерство во Цариград. Овие луѓе често се етнички Турци од Мала Азија, но добар дел се Черкези, некои се Левантинци со неодродено потекло, а меѓу нив можат
да се најдат и полнокрвни Арапи и Црнци.26 Лоцираното муслиманско население во
некои поголеми градови, како на пример во Скопје, во најголем број го сочинуваат
бегалци, главно Словени по род, кои пребегале од северните држави, Босна/Bosnia/,
Србија и Бугарија, во времето кога повторно барала слобода и одново биле вклучени во Европа. Овие луѓе, познати како Муаџири/Muhadjirs/, се ужасно фанатични.
Тие понекогаш се претставници на најлошите турски традиции на кои идејата за
живот под западни услови им била неподнослива и тие емиграле според сопствената волја- опис што се однесува речиси на сите кои дошле од Босна.27 За жал, тие
често се жртви на нетолератноста и неправдата на христијаните, а меѓу нив е и една
голема населба Албанци, кои по Руско- турската војна, бесмилосна биле протерани
од јужните области на Србија. И едните и другите се поплакуваат. Безземјаши се,
без доброплатено вработување; и додека некои од нив ја зголемуваат класата на државните службеници, војници и шпиони, мнозинството живее во беда и обезбедува
луѓе за опасниот и гневен џган кој, за сопствените историски неправди, секогаш е
подготвен да се освети со колеж. Друг значаен муслимански елемент во градовите
обезбедуваат Албанците кои емигрирале од своите неплодни висоравнини во потрага на работа. Меѓу овие различни муслимански елементи: Словени, Азијати и
Албанци не постои блискост по род. Во своите домови тие го зборуваат својот сопствен јазик, а турскиот им е стекнат и втор јазик. Но сите се муслимани, и сите се
‘Турци’ во политичка смисла- тие í припаѓаат на кастата што надвладува; тие се
господарите и војниците, и заемно се поврзани од интерес, бидејќи се малцинство
кое ги експолотира покорените домородни народи и живее од секојдневниот и разновиден арач врз христијанското мнозинство.
Два други народи í припаѓаат на турската група, иако тие ниту се слеваат со
неа, ниту пак целосно ги споделуваат најзините повластици- Ѓупците и Евреите.28
Ѓупците се доста бројни. Тие населуваат одделни делови на периферијата на сите
поголеми градови. Некои се постојано населени и се занимаваат со нивниот традиционален занает- ковачкиот. Други пак се коњушари и скитачки продавачи на старо, но од повеќето од нив се очекува приходот стекнат на законски начин, да си ги
зголемуваат со нешто и промислено крадење коњи. Нивните населби се неопи26

(Бидејќи како Турци се среќавале луѓе со разно потекло,Турци биле само Муслимани=Турци,Р.И.)
(Со Босанците само како тн.Словени,се потврдува дека Муслиманите биле само едно: Турци,Р.И.)
28
(Бидејќи сите Не-православни биле Турци,се потврдува, само Православните не биле Турци, Р.И.)
27
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сливо необични по бедата и распаѓањето, почнувајќи од разурнатите куќи што се
тресат под ударите на токмаците, до колипките високи околу метар и половина, направени од стари канти за газија и скрпени остатоци од филц и саргија. Воопшто не
држат до приватноста и нивната сиромаштија е елементарна. Но ја поседуваат онаа
кревка, а сепак мускулеста грациозност и истата веселост и лежерност, како и оние
во посреќните и побогати земји. Верата им е променлива и превртлива. Засега, во
Турција, тие се номинални муслимани, но Турците на нивната правоверност í придаваат мала важност и знаат, ако при нивните скитања ја поминат српската, или бугарската граница, дека веднаш ќе го прифатат христијанството, како што сега тоа е
случај со населението Ѓупци во тие нови земји. Сепак, нивното неточно декларирање служи да се вбројуваат на страната на доминантниот народ, и во случај на битка, бессомнение, тие ќе им се приклучат на мухамеданите. Но Ѓупците се елемент
кој политички и економски е безначаен, и единствено нивната сликовитост им дава
право да бидат споменати.На Ѓурѓовден, кога го прославуваат доаѓањето на летото,
и девојките и жените без страв и фереџе, се облекуваат во најблескави елеци и жолти, зелени или розови чинтијани, и во сурија, со песни и цимбали, одат да наберат
млади гранки од некоја убава шумичка.Тие на светот на мôри и големи стравувања,
кој многу малку знае за веселост, а толку многу за грижи и страв, му придодаваат
исклучителна грациозност и живост.
Евреите во Македонија се многу побројни и позначајни. Тие секогаш мора
да биле значителен елемент на населението, како што дознаваме од Св. Павле/St.
Paul/ во првиот, и од Бенџамин од Тудела/Benjamin of Tudela/ во дванаесеттиот век.
Но нивниот главен род денес потекнува од Шпанија. Тие се потомци на прогонетите од страна на Фердинант и Изабела. Овие бегалци мора да биле доста бројни за
целосно да ги зафатат поранешните населби, бидејќи шпанскиот, чудно искривоколчен и лош, насекаде е јазикот на македонските Евреи, но нивното гледиште за
животот е целосно ориентален. Во нивната историја не постои причина да ги сакаат
христијаните и интересот и симпатиите подеднакво го диктираат сојузништвото со
Турците. За возврат добиваат одреден степен на имунитет од угнетување и целосна
доверба, што ниту еден христијански народ никогаш не ја ужива, дури и кога тоа се
случува по налог на некоја времена политичка нужда за остварување разбирање со
Турците. Во извесна мерка училиштата што ги држи Израелскиот сојуз/Alliance Israèlite/, ја рушат целосната изолираност во која живеат Евреите во Турција, додека
активните трговски верски меѓу еврејските фирми во Солун и истоверниците од
Будимпешта и Виена, им помогаат да добијат ново насочување. Но тие остануваат
тврдоглави туркофили. Нивното ново европско образование, такво какво што е, воопшто не ги приближува кон христијанските народи, кон сопственото знаење и политичките идеали ги црпат од истите западни изворишта, па тие остануваат исто
толку изолирани колку што и било кога целата култура им била уката на Талмудот. Овој став на турските Евреи има сериозни политички последици, бидејќи оди
дотаму што влијае врз наклоностите на големите весници и западните агенции за
печат кои се во сопственост и се управувани од Евреи и така го наложува и искривоколчува европското мислење.
Еврејски колонии кои се значајни и што постојат од поодамна има во Битола
и во Костур, но и повеќе помалку сиромашни градчиња, Евреите се застапени во
поголем број. Всушност, нивното ширење единствено е спречено од непријател-
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ството на христијанските трговци кои стравуваат од нивната конкуренција и обично ја применуваат мерката на претпазливост со одредување на пазаришниот ден во
сабота- чин строго спроведуван, кој всушност ефикасно го спречи нивното населување во неколку трговски центри што се развија во поново време. Меѓутоа, во Солун тие имаат најголема слава и остваруваат најголемо влијание. Солун е реткост во
современа Европа- град чие мнозинско население е еврејско. Евреите одвај да бројат помалку од 80.000. Тие држат монопол врз трговијата, го контролираат бродарството и ги надминуваат Грците не само во бизнисот, туку исто така, и во ‘општеството’. Нивните напади и грди вили, обликувани во рококо стилот со цел да произведат максимален показ, на солунското предградие му даваат атмосфера на вистинската европска вулгарност. Во градот средната класа ги трупа тесните патеки и
одвратните и загодочни дворишта со надвиснати горни катови и издадени насрешници. Се маткаат по улиците во своите долги кафтани, а жените сî уште ја задржуваат средновековната облека, дречлава и декорирана dîcolletîe. Претпознатливи
и лежерни, Евреите владеат со градот, управувајќи ги Турците и преплашувајќи ги
христијаните. Трговијата не им е единствената пасија: подолните класи држат монопол врз пристанишните работи, работат како бродари и носачи, не толерирајќи
никаква конкуренција од други етникуми и самите се закон по улиците. Всушност,
христијаните стравуваат, еден ден, едрите еврејски амали да не í се приклучат на
турската толпа во некој општ колеж. Оваа еврејска надмоќ го прави Солун посебен
меѓу пристаништата на Левантот, каде обично токму грчкиот елемент им дава белег на градовите.
Солун ја има моралната беда на Европа и физичката беда на Истокот. Можеби е сликовит со убавите византиски цркви, со римската триумфална арка, со тврдините и бастионите што потсетуваат на краткотрајната империја на Крстоносниците, но основниот впечаток е оној на грдост и материјалност. Местото изгледа некако чудно осамено и кога човек ќе се најде меѓу неговите ѕидини, му станува загодачно со каква волшебство стасал во место толку поинакво од идиличните македонски долини на север, или пак од убавиот залив Волос/Volo/ на југ. Олимп/Olimpus), од другата страна на заливот, го надвишува, и го прави безначаен. Тоа е град на
противречности, каде луѓето тргуваат по телеграф во облека од гетото, и го престоруваат достоинствениот кастилијански од Средновековието во патоа patios, заради одвратни задоволства и ситна добивка. А сепак, во Солун сî уште трае еден
невообичаен остаток на голем ентузијазам, остаток од наплив на идеализам кој одвај соодвестува на нешто слично во историјата на Европа.Покрај 80.000 правоверни
Евреи, во Солун постои и секта на одметници, познати како Дунме/Donmî/, чиј број изнесува 26.000 души. Ним подеднакво не им веруваат ниту Турците ниту Евреите и покрај нивната прокламирана приврзаност кон исламот. Живеат одвоено и
толку стравуваат од било какво мешање на нивната крв со Турците, што за да го избегнат ризикот од непожелен предлог за брак, обично своите деца ги свршуваат
уште и пред тие да се родат. Датираат од времето Annus Mirabilis кога, согласно на
очекувањата на нашите соствени Анабаптисти и луѓето од Петтата монархија, во
Левантот се појавил еден еврејски месија. Сабатај Цеви/Sabataj Sevi/ од Смирна
/Smyrna/ се здобил со повеќеж од локална слава. Секое гето во Турција го прифатило и го вовело неговиот обред во синогогите, ѕидовите ги украсило со неговите
иницијали, ја баталило трговијата и се оддало на искупување и подготовка. Една
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година во Левантот владеела чесност. Во Европа летоците кои кажувале како, во
негово име, победносните домаќини на изрбраните марширале кон Палестина, ја
рашириле славата на месијата низ Германија, Полска и Италија, и дури од далечниот Амстердам нагрнале аџии да го примат неговиот благослов. За несреќа, тоа
бил дел од неговиот план: да му пркоси на Великиот Тучин во неговиот сарај и во
окови да го доведе пред нозете на ‘небесниот лав’ кој пак требало да го донесе во
Зион/Zion/. Кога пристигнал во Цариград, Сабатај бил упапсен и ставен во затвор.
Сепак, сî добро се завршило, бидејќи месните власти, кои брзо се збогатувале од
прилозите што со сила ги собирале од аџиите што ја посетувале занданата на месијата, го забошотиле скандалот. Катастрофа се сличила само кога еден сопернички
месија изнел некои приказни пред судот. Таму бил повикан Сабатај и му било заповедано да направи на лице место чудо. Ова се претворило во негово непријатно
мирување а бил цел на стрелците со лак од Царската гарда. Кога Сабатај мрднал,
му било понудено или да биде набиен на колец, или да премине во ислам. Тој го избрал второто, а влијанието врз Евреите му било такво, што по неговото изложување и одрекување, илјадници приврзаници го следеле неговото доброволно прифаќање на исламот. Два века чекање не им ја заматиле надежта, ниту пак ја загрижиле нивната лојалност, а меѓу гласините за колежи и бунтови на забревтаните пазаришта на современиот Солун, тие сî уште го очекуваат второто доаѓање на нивниот одметнат месија.
Ако има среќа, патникот во Македонија може да слушне шест различни јазици и четири блиски дијалекти кои се зборуваат на еден ист пазар. Ако е тоа некој
северен центар, на пример Скопје, селанките кои ја обработуваат суровата волна и
ја продаваат својата домашна ткаенина, може да користат два словенски дијалекти,
што се разликуваат малку, но сепак забележително. Жените кои доаѓаат од ридестите предели на север, облечени се во бела облека, извезена во црно и зелено, во
најдекоративни старински мостри. Словенскиот што го зборуваат покажува српско
влијание.29 Со нив се дружат и жени од рамничарските села, кои обично повеќе сакаат црвен вез, а нивниот словенски говор, ако мора да се класифицира, повеќе наклонува кон бугарскиот, отколку кон српскиот.30 Трговците во сергиите им припаѓаат на три народи. Има нешто Грци, но тие веројатно се емигранти од Солун и од
југот, кои дошле со железница.31 Со нив се натегаат Евреите, кои исто така дошле
од Солун и говорат на својот шпански жаргон. Побројни се Власите или Валакијанците/Wallachians/, потомци на римските колонисти, можеби најстарите градски
жители во местото, и тие зборувале на сопствен латински (романски)/Roumanian/
дијалект,32 или пак на словенскиот на селаните со кои со векови имале зделки, или
пак на образованиот јазик на Грците што го научиле во нивните училишта и цркви.
Тие се одлични деловни луѓе; држат свој сопствен бизнис наспроти оној на Грците
29

(Според Јован Цвииќ,во српскиот дел на Македонија се говори староштокавски,до Крушевац средноштокавски и северно во Шумадија каде било кнежеството новоштокавски: во Србија бил нов јазик-нашиот народ знае дека во Ниш се говори македонски говор. Што се однесува со Врање, тој бил
македонски со македонски традиции..., Врањани се бореле за Македонија и затоа биле судени зашто
било пишено во НИН,како и дека во Врање била отворена прва гимназија на македонски јазик, Р.И.)
30
(Бидејќи руски и српски јазик биле македонскиот тн.старословени, Русите велат тн.старословенски бил руски, а Србите српски.Пак, Бугарите бугарски- за него сами со ждрепка нека одредат, Р.И.)
31
(Во Солун како Грци биле само приврзаници на Цариградската патријаршија-како Власите...,Р.И.)
32
(Латински не бил народен туку само службен јазик- влашкиот е романизиран тн.словенски јазик,
како што бил романскиот, што го пишел Вотсон.Следи латинскиот да биде само „мртов“ јазик, Р.И.)
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и на Евреите, и за разлика од нив со Словените. Во Македонија се доста бројни
(можеби 200.000 души или, или една десетина од населението),33 но бидејќи се раштркани по осамени планински села, или во градски заедници, тие немаат територијални претензии и во политиката играат улога на надополнувач на недостатокот,
за чие сојузништво Словените и Грците ревносно се натпреваруваат. 34 За да се докомплетира сликата, ќе има и толпи северни Албанци (Геги), кои дошле да си ги
продадат добитокот, неколкумина јужни Албанци (Тоски) во бели, куси
здолништа, кои зборуваат свој посебен дијалект и можеби работат како гаваси на
државните службеници, на трговците или на Европејците. Распрскани наоколу,
може да забе-лежите неколкумина Ѓупци- трговци со коњи, чиј роден говор е
ромскиот, и изве-сен број војници, шпиони и чиновници кои разбираат само
турски. Накратко, во Вавилон човек може да разликува два словенски и два
албански дијалекти,35 потоа влашки, грчки, турски, хебрејско- шпански и ромски.
Но според анализата, само ал-банскиот, словенскиот и влашкиот може да полагаат
право на вистински македон-ски јазици, ако под нејасниот термин ‘Македонија’ се
подразбира регионот што ко-ва завери, се буни и ја бара својата независност од
Европа.36Не постои lingua franca. Само големата потреба, на мнозинството од
машкото население, му наметнува из-весно елементарно познавање на турскиот
јазик, но тие ретко го говорат со лесно-тија: селаните ретко разбираат повеќе од
неколку зборови и тој никогаш не станал средство за комуникација меѓу
различните христијански народи. Грчкиот е покор-исен како учтив или деловен
јазик, но неговото време изминува и освен на југ, само постарите генерации
Словени знаат да го зборуваат. Сега неговото место го презе-ма францускиот.
Словенскиот, (а особено бугарскиот дијалект), е единствениот ја-зик без кој не
може домородното население на север и во централните подрачја.
Градовите меѓутоа не ја пресликуваат вистинската распределба на населението во Македонија. Грубо речено- Турците, Грците, Евреите и Ѓупците живеат само
во градовите и во општиот преглед на македонската етнографија, може, речиси да
не им се обрне внимание.37 Потребно е несомнение многу време, пред таквото убедување на патникот самото да му го наметне. Тој нема него да го извлече од книгите, или од весниците што ги проучувал. Тие се напишани од новинари, или патници на кои ретко им било дозволувано да скршнат малку подалеку од градовите.
Постои една легенда дека патувањето во внатрешноста на Турција е небезбедно.
Таа легенда претежно е потхранувана од страна на Турците, кои се изгорени од желба да искористат било каков изговор што ќе ги спречи Европејците да бидат сведоци на бедата и лошото владеење со руралното население. Нејзе ја подржуваат и
домородните христијани од градовите, плашливи луѓе кои ретко (и освен оправдано) имаат верба за сопствениот живот по патиштата. И на крајот, неколкумината
33

(Авторот како што прави збрки за јазикот на Власите, тој прави и за нивниот број, кој е многу поголем од населението во Москополе со Корча- како таму повеќе да нема Власи=Овчари, според тн.
словенски бог Велес=Волос. Пак, градежите на Власите биле бригиски како кај Македонците во Пакистан, на кои никој не им рекол дека тие биле Словени и Власи- до денес никој не ги излагал, Р.И.)
34
(Се говори за Словени и Грци, кои биле Македонци-Грци само приврзаници на Цариградската патријаршија и Бугари на укинатата народна=булгарна Охридска архиепископии. Во двете цркви биле
македонските службени јазици коине и тн.старословенски,а народен пелазгиски=тн.словенски, Р.И.)
35
(Албанските дијалекти биле/се два различни јазици меѓусебно не разбирливи- на два народи, Р.И.)
36
(Во Македонија Домороци биле Македонците-Пелазги=тн.Словени,а другите Не-македонци, Р.И.)
37
(Бидејќи секој народ има градско и селско население, Грците не биле етнички туку црковен, Р.И.)
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патници кои го извеле подвигот, не се расположени да ги потценуваат сопствените
постигнувања. Но кога човек сам јавал или пешачел по друмовите и премините на
Крит и во Македонија, тој престанува да верува во прикаските. Но, ако за Европејците патувањето во внатрешноста е навистина прилично безбедно, тоа несомнено е
неудобно. Освен во три града долж железничката пруга, што Европејците често ги
посетуваат- Скопје, Битола и Солун, не постојат подносливи анови; друмовите се
толку грозни што патувањато со кочија претставува чистилиште, додека коњите за
јавање, евтини и добри ако се купат, ретко можат да се најмат. Ако ризикот и неудобноста се недоволни да го одвратат патникот, Турците никогаш не се колебаат
да го спречат без наредба, освен ако тој има силна службена подршка. Поради тоа
патникот пишува за градовите, во нив тој ги стекнува импресиите и од граѓаните го
прособира своето знаење. Во неговата свест чаршијата, во нејзините шест јазици и
четири дијалекти, останува само симбол за Македонија. Главна преокупација му се
мешаницата и судирот на народите. Се движи меѓу конзулатите чија работа е создавањето на вештачки националности преку ‘пропаганда’. Може значи да се сфати
дека вистинската Македонија, земја на селски заедници, каде со недели можеме да
јаваме без да наидеме, дури ниту на едно селце, чиј роден јазик не е бугарскиот или
албанскиот. (Балкански тоскански јазик и кавказко- црноморски гегски јазик, Р.И.)
Постојат навистина, неколку вистински турски населби во Македонија, или
пак долж нејзините рабови, што живеат од земјоделие. Муслиманите од Калјари
/Kailar/ на јужниот раб на вистинската Македонија,се автентични Турци Османлии,
за кои се зборува дека биле протерани од Мала Азија, со цел да бидат изолирани.
Постојат исто така, сличен турски појас во внатрешноста од Егејот, во подрачјето
каде многу успешно се одгледува тутун, меѓу Серез/Serres/ Драма/Drama/, но и овој
појас се наоѓа на работ (на источниот раб) на вистинската Македонија. И муслиманите од другите рурални области се вклучени во нашето обопштување. Тие се или
Албанци или Словени,38 насилно прекрстени, или, пак од личен интерес намамени,
и додека политички претставуваат дел од владејачката каста, тие по јазикот, по потеклото, па дури по многу општесвени обичаи и институции, не се разликуваат од
своите земјаци- христијани.39Што се однесува до Грците, никаде северно од Костур
нема селани, освен на полуостровот Халкидики/Chalcidike/, на островот Тасос/Thasos/, и вдолж брегот на Егејот.
Иако е точно дека главни елементи на руралното население се само дваСловени и Албанци, вистинската сложена на Македонија не лежи во мноштвото нејзини завојувани народи, туку во тешкотијата тие да се одвојат. Релативно лесно е
да се каже што е вистинска Албанија. Тоа е планинска татковина на еден непобеден
народ,40 која излегува на Јадранот, од заливот Арта/Arta/ на југ, до Црна Гора/Montenegro/ на север. Го вклучува поголемиот дел на Епир/Epirus/ со градот Јанина/Janina/, подрачјето околу Корча и Елбасан/Elbasan/ на исток, сî до Охридско Езеро
(Lake of Ochrida) и дивите северни висоравнини, на чиј раб се наоѓаат градовите
Дебар, Призрен, Ипек и Скадар/Dibra, Prizrend, Ipek, Scutari/. Во рамките на овие
граници, всушност освен, меѓу ѕидините на овие четири града, има малку Словени
38

Општо познати како Помаци/Pomaks/. Го сочинуваат бројното население во речиси чисто муслимански појас меѓа Драма и бугарската граница.(Албанците=Тоските биле одродени тн.Словени,Р.И)
39
(На тие простори тогаш и денес ги има-ло само Македонците православни, никако Албанци, Р.И.)
40
(Албанија била на Кавказ, а Скиптарија само бригиска и македонска- Марин Барлети 16 век, Р.И.)
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и населението е најхомогено од било каде на друго место во Турската империја.41
Освен Евреите и Грците во градот Јанина, и некои раштркани влашки села, таа е
чиста албанска. Од друга страна пак, не може да се каже дека останатиот дел од земјата е словенска. Физички, границата меѓу вистинската Албанија и Македонија е
отсечена и добро одредена. Планинскиот венец Пинд/Pindus/, што исто така ја дели Тесалија/Thessaly/ од Епир, го заобиколува Охридското Езеро по западниот брег
и оди на север до рамнината на Косово/Kossovo/. Тоа е величествен планински венец со возвишени, со снег покриени врвови, кој обликува ѕид толку непробоен, што
кога човек го набљудува од долината, му се чини дека врвовите му се протегаат кон
север и кон југ во една непрекината и блага лелеава линија, и чуствува како да мора
да постои некој премин на џиновите што ги поврзуваат и по кој може да се оди без
да се спушта меѓу врвовите, од Црна Гора до Коринтскиот залив/Culf of Corinth/. И
всушност ова фантазирање не е далеку од вистината. Планинскиот венец Пинд е
навистина еден непрекинат планински ѕид. Во целиот негов северен дел постојат
само два проодни премини. Првиот е друмот од Елбасан до Охрид, што ја следи трасата на римската Вија Игнација/Via Egnatia/. Вториот е друмот од Скопје преку
(via) Тетово/Tetovo/ (Chalcandelen) до Призрен, кој врти по гребенот на Шара/Shar/
(Scardus). Вториот всушност, само учтиво може да се нарече премин. Кога еден
блескотен јунски ден минав по него, врвот му беше покриен со снег, а крај патот
цутеа горчици и алпски рози. ‘Премин’ во свеста на Европеецот означува пат, но
овие важни друмови во Империјата се само нешто повеќе од козји патеки, по кои
човек може да води,или одвај да јава мазга.Толку непрекинлив и девствен е овој величествен венец, што не завршува срамежливо или постапно, туку со прекрасниот
конусен врв на Љуботен/Liubotrn/ (‘прекрасниот трн’), што ја надвишува
рамницата на Скопје и полињата на Косово, како што Олимп го надвишува Солун.
Тука е, чо-век би помислил, природната граница која би требало да ја дели
Албанија од Маке-донија.42 Но политичките услови од географијата направија
забава, па денес постои една Албанија од другата страна на Албанија.43 Веројатно и
пред турското освоју-вање Пинд и Шара ги раздвојувале Албанците од
Словените.44 Нарушувањето на туѓото право како што постоело, всушност, било во
спротовна смисла: Словените биле тие кои навлегле во Албанија.45 Меѓутоа, по
турското освојување, албанскиот род не само што си го повратил сопственото, туку
го сторил повеќе. Особено во по-следните два века имало постојано движење на
Албанци- муслимани кон Исток.46 Под Полумесечината тие си ги повраќаат повеќе,
отколку што изгубиле под Крст-от.47Тешко е да се добијат статистички податоци, а
селаните не сакаат да прават об-општување на оваа тема, но ќе ти кажат дека таа и
таа албанска селска населба била створена пред околу осумдесеттина години, или
пак, дека некое село кое порано си ја поседувало сопствената земја и било населено
41

(Во северна Скиптарија и јужна Србија биле колонизирани Азијати- сите биле само Турци, Р.И.)
(Авторот говори за Албанија само со на Муслимани=Турци: Азијати 90% и Скиптари 10%, Р.И.)
43
(Бидејќи Османите протерале Православни од јужна Србија, таму колонизирале Азијатишта, Р.И.)
44
(Ова не е точно-Азијатите биле колонизрани во 18 и 19 век: Вајганд, Мекензи-Ибри, Шових, Р.И.)
45
(И ова не е точно: Скиптарија отсекогаш била бригиска и македонска со тн.словенски јазик, Р.И.)
46
(Бидејќи во јужна Србија и Скиптарија е ист број на Албанци, Скиптарија 100% не се испразнила
за да се наполни јужна Србија, туку во јужна Србија биле колонизирани Азијати- сите Муслимани=
Турци.Ова се потврдува и билошки за родот:потребниот број родилки биле воглавно Азијатки, Р.И.)
47
(Бројот се зголемува со вештачко осеменување и ембрионтрансфер, но потребни се родилки, Р.И.)
42
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само од Бугари, пред околу педе-сттина години се предало на некој албански
главешина.48 Оваа работа во западната Македонија продолжува постојано, барем
веќе два- три века, а процесот сî уште не е завршен. Најзабележително е на север, и
во подрачјето кое некогаш било сре-диште на српскиот род, и сî уште го носи
името Стара Србија/Old Servia/, сега има население од кое дветретини е албанско.49
На други места, емигрирањето било многу мало иако вреди да се спомене. Целата
провинција Vilayet Битола е проша-рена со албански населби тие се сместени на
завидна местоположба. Опкружени со три- четири бугарски села, врз кои
Албанците вршат еден вид полу-фудален теро-ризам. Но албанските колонии
претежно не се селски заедници. Почесто главеши-ната (можеби некој бивш
разбојник, кој од Турците си го купил мирот), се населил на голем, простран
чифлик, со тврдини и неколкумина слуги и постепено се стек-нал со позицијата на
чифлик-сајбија и титула бег/Bey/, заедно со сето она што овие нешта значат за
словенското селанство во однос на економското ропство. Се разби-ра, ова се
случувало во попривлечните области и пред сî во плодните рамници. Се доаѓа до
чуден заклуок дека побогатите бугарски села се оние што се сместени на пониските
падини на планините,или дури во недостапните и осамени тесни долини, бидејќи
тие почесто биле, повеќе или помалку, оставени на мира. Селата во низи-ните се
обично купче куќарки и колиби, населени од кметови кои работат за албан-ски
газди. Ова преселување на населението било поздравувано и охрабрувано од страна
на Турците. Целта му била да ги пороби и ослабне нивните словенски пода-ници а
воедно им помогнало сопствената политичка превласт да ја засноваат врз
‘гарнизон’, како што би го нарекол еден Ирец, составен од луѓе чиј материјален напредок зависел од продолжувањето на владеењето на мухамеданците. Албанците
сега толку станаа македонски жители, што нивните овчари зиме навлегуваат дури
во централната долина на Вардар. Постојат, исто така, албански села намерно поставени од Турците долж границата со слободна Бугарија, бидејќи очигледно тие се
стратешки области. Всушност во последното востание дури се зборуваше со засновање албански колонии во регионот Адријанополе“.
Албанците биле само муслимански=турски колонисти.Следи до денес за Албанците се градат само џамии, а ниедна црква. Токму затоа Албанците ништат само
цркви и црковни објекти и ги истребуваат само Православните. Бидејќи Македонци
има и Муслимани=Турци за кои се потребни џамни, Македонците се двоверски народ со постледен јазик на белата раса. Напротив, Албанците се само Муслимани=
Турци со азиско и европско потекло, со скиптарски јазик сосе монголски зборови.
„Од народите кои денес ја населуваат Македонија,само Албанците имаат право да бидат автохтони.50 Нивната јужна гранка, Тоските, веројатно се директни потомци на древните Епироти/Epirotes/.51 Гегите, веројатно се оние што древните луѓе
ги викале Илири/Illyrians/.52 Од древните Македонци, чие првобитно седиште се на48

(Авторот наведува како и кога биле колонизирани Арнаутите=Гегите од северна Скиптарија, што
се наведува и од Албанската академија итн.За ова повеќе во моите сите книги за со Албанците, Р.И.)
49
(Со авторовиот навод никогаш денешна јужна Србија не била албанска-муслиманска=турска, Р.И)
50
(Бидејќи Албанци се 100% муслимански=турски колонисти,арамишта...,тие не се домородни,Р.И.)
51
(Бригиски симбол бил јарец- Арес. Со ваков бил Пир+е=Епир и Македонецот тн.Скендербег, Р.И.)
52
(Гегите биле Азијати со монголско потекло: ДНК блискост на Кавказ и Црноморието, повисоко
учество на крвната група В и АВ, со монголски одлики, монголска овца со долга опашка- Косовска,
монголски ген на коњ, Гегите им биле акинџии на Османите, со кавказко бело капче и тн. итн, Р.И.)
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оѓа меѓу Битола и Воден/Vodena/, не останале наследници, освен ако некои преостанати од нив ја избегнале цивилизацијата и се измешале со сродните Албанци. 53
Тракијците/Tracians/ можеби останале во современите Власи, барем во онаа мерка
во која биле асимилирани од римските колонии. Сите овие првобитни, иако бессомнение блиски братучеди на Грците, мора да биле доста непотполно елинизирани
за време на класичниот и македонскиот период. Грчките колонии никогаш не биле
нешто повеќе од трговски центри долж брегот, а она што било грчко во древно време, грчко е и денес.54 Не постои доказен материјал дека внатрешноста воопшто некогаш била населена со рурално грчко население. Со римското освојување настапил долг период во кој двата јазика и двете цивилизации меѓусебно се бореле за превласт. Воените колонии биле распорскани насекаде и ова втемелување на латински градови се случило само по бесмисленото уништување и искоренување на постарите грчки градови, чии жители биле продадени во робје. Околу колониите можеби се собрале староседелците и го научиле латинскиот говор што сî уште го задржуваат современите Власи.55 Еден византиски писател значајно забележува дека
Тракијците никогаш не го сакале многу грчкиот јазик, додека пак латинскиот го
учеле со леснотија (Prisci, ‘Histora. p. 190). До шестиот век латинскиот станал јазик
на значаен дел од Епир, Македонија и Тракија. Ние сме навикнати за Византиската
империја да зборуваме како да била грчка Империја. Таа одвај и да здобие со национален карактер сî до почетокот на сопствената долга, последна агонија. Крстоносниците биле тие кои го нагласувале нејзиниот елинизам, подучувајќи го Источниот свет дека латинскиот Запад сî уште бил населен со варварски орди.Потоа, во
двојната борба против Франките и Турците, грчкиот патриотизам заживеал предоцна. Но за време на раните векови на Империјата, Грците не биле дури ни владеачка каста. Самите императори биле космополити, од кој и од секаков род. Многумина од најдобрите биле Ерменците; Јустинијан бил, всушност Словен; малкумина
биле Грци. Ниту Источната црква не била природно, или првобитно грчка. Ариевците/Arians/ покажувале значителна склоност кон латинскиот јазик и прогонувањата вршени од католичката странка на кои тие им се оддале, понекогаш имале обележје на анти-грчко движење. Всушност, за време на овој период од прогон, додека
Ариевците кои зборувале латински преовладувале во дворот, Православната црква
станала, што и секогаш останала, фокус на грчкиот патриотизам и единствено надворешно отелотворување на грчката национална идеја.Латинскиот, покрај тоа, дури и во времето на Јустинијан бил доминантен службен јазик на кој биле напишани неговите значајни законски кодекси. (Јустинијан бил само Домородец, Р.И.)
Ако некогаш постоело некакво грчко население во внатрешноста на руралната Македонија, тоа мора да биде ефикасно искоренето за време на варварските
напади. Еден народ наследувал друг, а освојувачот чекорел по страпките на претходниот освојувач и како сî до доаѓањето на Словените малкумина од туѓинците
успеале постојано да се населат, тие ја уништиле поранешната цивилизација и ги
53

(Македонци само нив ги задесила космичка катастрофа и тие изчезнале. Следи тие како најмоќни
денес да ги нема, а опстоиле Грците, Албанците и Власите кои никогаш во историјата и не постоеле- Кога Македонците „изчезнале“ од Свемирот/Утробата на Земја „дошле“ Словените. Бидејќи за
авторите Јустинијан бил Словен кој се борел со Склавините,тн.Словени биле само домородни, Р.И.)
54
(Елада била Пелазгија, а според Јустин, „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“. За
авторите Македонци биле Траките и Илири:варварски=пелазгиски=тн.словенски,илирски јазик,Р.И)
55
(Латинскиот не бил говор туку само службен јазик.Со него биле романизирани дури Власите,Р.И.)
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урнисале побогатите класи кои ја имале прифатено грчката култура. Освојувачите
ги распарчале големите поседи, а робовите што нив ги обработувале, биле присвоени од варварите, или пак, за време на оваа световна анархија, си ја повратиле
слободата. Образованото малцинство, доведено со сиромаштија и приселено да бара прибежиште во утврдените градови, пропаднало до нивото на сопствените робови. Осиромашувањето било општо и со богатството на старата аристократија исчезнала и нејзината елинистичка култура. Општата преселба во градовите, потпомогнати од зачудувачката политика на императорите, го создала тој необичен продукт
на источните состојби- левантското население.Левантинец е всушност граѓанин, но
на Исток не секој граѓанин е Левантинец. Вистинскиот Левантинец му припаѓа на
народ кој живее само во градовите- на грчкиот, на еврејскиот, или е мелез- Европеец. Тој расте во град и од лулка до гроб воопшто не го напушта. Го презира селото
и попростите туѓи народи кои живеат таму. Стравот него го затвора меѓу ѕидините.
Не знае за физичка работа, Секогаш крај себе ги има своите освојувачи и своите
владетели. Станува плашлив и физички неспособен да пружи отпор. Порастот на
ова левантско население започнал векови пред доаѓањето на Турците. Земјата била
или пустина, или пак непријателско подрачје населено од чудни варвари. Сите воени, или патриотски нагони што можеби ги имале Грците од македонските градови
биле систематски потиснувани од византиската политика.Идејата на Цариград била
дека функцијата на населената грчка популција е да обезбеди даноци, а византиското оданочување мора да било неподнесливо, како во однос на износот, така и во опсегот. Грците не само што биле изземени од воената служба, дури и за одбрана на
сопствените провинции, туку фактички им било забрането да се регрутираат. Тие
веќе биле она што се под Турците- чисто граѓанско население кое со пот обезбедува данок за скапата владејачка машина. На ниеден сопственик на земја, ниту земјоделски работник не му било дозволено да служи војска која целосно се состоела од
платеници и варвари. Сî до владеењето на Јустинијан,/Justinian/ грчките градови сî
уште имале извесна локална независност. Но тој во потрага по нови извори на приход на Империјата, ги запленил нивните такси. Како последица на тоа, друмовите
секаде биле запоставени, а полицијата распуштена. Без патишта и без сигурност,
градовите повеќе од било кога порано, станале изолирани и општото распаѓање и
пропаѓање продолжило уште позабрзано. Најпосле, за да го доврши уништувањето
на елинизмот во Македонија, Јустинијан, кој живеел во постојан страв од бунт, ја
забранил милицијата што грчките градови започнале да ја воспоставуваат заради
опасноста од варварските напади и ги оставил изложени на милоста на ордите на
разбојници. Кога во современа Атина еден професор ја изнесува теоријата дека денешните Македонци се всушност преправени Грци ќе се најде во она поглавје за
историјата. Македонија никогаш не била грчка, но онаа елинистичка цивилизација
што ја имала, била уништена дамна пред доаѓањето на Турците и многу порано пред настанувањето на српското и бугарството царство. Таа била уништена со еден
несвесен заговор меѓу Византиската империја и варварите.56
Штом внатрешноста еднаш веќе била напуштена од постојаното цивилизирано население кое плаќало даноци, Византија веќе воопшто не била заинтереси56

(Авторот, на стр. 152, пиши: „Јустинијан бил, всушност Словен“. Имало македонска династија и
македонска ренесанса... Цар Стефан- Душан бил Македонец. За него и Цар Самоил царски јазик бил
македонски коине, а црковен македонски тн.старословенски јазик- Македонците не изчезнале, Р.И.)
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рана за нејзината судбина. Варварите дејствувале на овој начин, се населувале каде
што сакале и ограбувале како што сакале. Сега, единствената преокупација на Империјата била трговијата. Намаленото грчко население ги запоседнало крајбрежјата
на Егејот и Јадранот, а во внатрешноста единствената грижа на владетелите била да
ги држат проодни главните друмови, по кои богатството од Азија се носело на западните пазари.Индиската трговија сега оддела по патеката на Црното Море, а Вија
Игнација од Солун до Драч/Dyrrachium/ сî уште била проодна. Готите, Хуните и
Аварите/Goths, Huns, Avars/ не се населиле во Македонија. Но словенските племиња кои ги придружувале Аварите како сојузници, неспорно тука се населиле одамна уште за време на владеењето на Хераклиј/Heraclius/ (565-633) и нивни села имало дури и јужно од Вија Игнација.57 Србите и Хрватите, биле поканети всушност од
Хераклиј да се населат. Небаре за да ги охрабри варварите, за сметка на Грците, тие
биле ослободени од даноци и служеле во милицијата, наспроти фактот што биле
земјоделци и бессомнение се слеале со поранешните словенски доселеници. Овие
првобитни словенски доселеници многу се разликувале од подивите варвари. Тие
биле повеќе земјоделци отколку овчари. Повеќе сакале да живеат на едно место,
от-колку да ограбуваат. Се групирале во села, имале извесен заеднички живот и
оче-кувале да имаат локална независност.Не биле особено политички настроени
луѓе не создале организирана држава; немале аристократија, а нивните водачи
веројатно биле избирани. Не формирале кланови, ниту основале градови. Нивната
заедница била селцето во чии рамки се содржело нивното знаење и општествениот
живот.58 Имале недоверба во секоја власт која сакала да го здружи и биле
подготвени да се впуштат во истребувачки непријателства. Чуството дека се народ
веројатно им би-ло сосема неразвиено и тие без тешкотија се мешале со било кој
друг сроден народ кој зборувал некој словенски јазик. За нив селото било
единствената политичка ре-алност. Српските и бугарските освојувања можеле само
малку да го изменат нив-ното катодневие и дури турската тиранија сî уште им го
остави неразделивото по-литичко јадро- нивното село и пред десет или дванаесет
века. Мора да биле исти прости и старомодни луѓе, какви што се и денес:
прилежни, вредни, питоми, чиј те-мел на доблеста е братството и селскиот живот.
Христијанството им го сменил сфа-ќањето за идниот живот, но малку можело да се
измени нивното гледиште за овој.
Чисто словенските народи, независно дали се викале Срби, Хрвати, Словенци или Анти, неспорно ја населиле Македонија до крајот на седмиот век.59 Но
тие не претендирале кон национална кохезија, ниту претставувале политичка закана за Византија. Повеќе биле заинтересирани за да населат, отколку да освојуваат.
Потребно било да им се влее несловенска крв за да се потпалат за политички амбиции и да станат соперници на Источната империја. Овој импулс дошол од Бугарите
(Volga-men),60 неариевски род сроден со Турците, кои долго живееле крај Волга. 61
57

(Монголите страдале многу од чума, но не Склавините.Следи заклучокот, дека тие тн.Словени биле балкански домородци со говедо и свиња,кои ги немало во Скитија-тн.Словени се 100% лага, Р.И.)
58
(Бидејќи тн.Словени во Македонија граделе свои населби до античките,тие биле Домородци. Кога
во Хераклеа Линка имало земјотрес, место неа изградиле друга- Водолија=Видолија=Битолија, Р.И.)
59
(Антите и Венетите имале балканско потекло. Пак, Србин=срб ин: срб=срп за жетвар=косач. Срби
имало од Балтичко Мора сî до Сирија а и Египет каде имало рамница=житница- Croat=Troat..., Р.И.)
60
(Булгар=волгар=волг ар:волг=волк=Volk=фолк=полк=полка нема ништо заедничко со Волга,Р.И.)
61
(Од исто генетско-географско подрачје не можеле да потекнат Монголи и Белци=тн.Словени,Р.И)
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Нивното уредување било сосем спротивно од на на Словените. Тие имале апсолутен крал, или кан, кој владеел како ориентален деспот. Биле полигами, имале робови и биле навикнати на воена дисциплина. Како и Турците и тие си ги бричеле главите и носеле перчини.Ги спалувале вдовиците и уживале во жртвувања луѓе. Овие
незгодни номади немале сопствена цивилизација. Тие го прифатиле словенскиот јазик, преиначувајќи ја неговата структура, без тешкотии се стопиле и стапувале во
брак со Словените. Овој процес можеби почнал пред да ја напуштат Волга а секако
завршил пред нивното преминување во христијанство, во 864 година, откако Кирил
и Методиј им проповедале на словенски. Нивното кралство било основано близу
Варна/Varna/ во 678-ма година и тоа во почетокот речиси ја опфаќало територијата
што ја зазема современа Бугарија. Иако Бугарите му го одредиле управувањето и го
направиле моќно, тоа сепак мора да било претежно словенско по крв и традиција.
Кралството одвај им било зацврстено пред да започнат да навлегуваат во Тракија и
Македонија. Веќе во 679-та го опседанале Солун и нападите го повторувале секогаш кога Империјата била зафатена со справувањето со Арапите, или пак со Турците. За време на канот Крум/Krumm/ ја освоиле Тракија и на двапати стигнале под
ѕидините на Цариград, поразиле и еден по друг убиеле двајца императори (Никифор и Михаил)/Nicephorus, Michael/, и создале една од бесмртните легенди на Балканот, претворувајќи го черепот на Никифор во пехар. Речиси еден век подоцна,
(892 година) за време на канот Симеон/Simeon/, кој ја присвоил титулата цар, Бугарите го основале своето Прво царство.62 Отпрвин тоа се протегало преку Епир,
Македонија, Тракија и Бугарија. За време на третиот цар, Самуил/Samuil/, источните провинции биле изгубени, но Царството цврсто опстојало на запад, со престолнина во Охрид, задржувајќи ја својата независност сî до 1018 година.63 Така тоа
несомнено била македонска држава и Охрид, во традицијата на македонските Словени, се стекнал со сентимантален углед, што сî уште го има.64 По пауза подолга од
век и половина, Бугарите повторно се јавуваат како империјална сила (1186-та), за
време на владеењето на една династија авантуристи со име Асен/Asen/, кои биле
влашко потекло. Таа преставувала сојуз меѓу Власите65 и Словените и можеби да
била ‘бугарска’ само во смисла дека одново ја оживеала бугарската традиција на
освојувања. Сосема ја искористила анархијата што уследило по четвртата Крстоносна војна и понекогаш стапувале во сојуз со Грците, а понекогаш со Латините. Тројца нејзини владетели биле убиени од заседа. Четвртиот, Асен II, бил најмоќен во
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Во прашање е прогласување на Бугарија за царство,а на Симеон за цар на бугарската држава. (Заб.
од редакторот) (За тн.Византијци да ги изиграат Бугарите им дозволиле само архиепископија, но не
патријаршија со патријарх. Бидејќи Бугарија немала патријаршија, нивниот цар бил само крал, Р.И.)
63
Последниот удар го задал императорот Василије/Basil/, убиецот на Бугарите, за кој се говори дека
исклал 15.000 Бугари во една единствена битка и дека преостанатите 150 воини, со извадени очи, ги
испратил назад за да му ја расакажат приказната на цар Самуил. (Самуило и Василиј II Македонски
биле од ист род-па Никола, таткото на Самуил, од семејството на Василиј=ва сили-ј бил назначен да
управува. Бидејќи Самуил бил со Богомили, ним како неверници им биле извадени очите. Следи Булгароктон=булгар октон=окто он- окото да се окати, извади. Токму и затоа октон никогаш не значел
убиец: окто=окто=окото=окати. Василиј I Македонците претходниците на Богомилите ги казнувал,
а тн.Византијци на Русите како повеќебожци им ги ваделе очите. Следи без Булгарубиец- лага, Р.И.)
64
(Според автори,тн.Византија била само возобновена античка Македонија со свои Македонци, Р.И)
65
(Влашка=Романија била склавинска=тн.словенска, во која службен јазик бил тн.старомакедонски.
Романскиот јазик бил латинизиран словенски јазик (Вотсон). И до денес во Романија топонимијата е
тн.словенска, имињата и презимињата тн.словенски, со бригиско дативно у- без влашки народ, Р.И.)
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Источна Европа. Тој владеел со целиот Балкански полуостров, вклучувајќи ја Србија и Албанија а на Латините им го оставил само Цариград, со кого неговата престолнина Трново/Tirnovo/ се натпреварувала во раскошноста на зградите и материјалниот подем. Но Второто бугарско царство се распаднало веднаш по смртта на
Асен, во 1241-та, иако Бугарија задржала некаква независност до палежот на Трново, од страна на Турците во 1393-та. Меѓупериодот меѓу смртта на Асен и доаѓањето на Турците бил обележен со востанувањето на една кратковечна српска држава.66 Таа првпат стекнала националност околу 1150-та година, за време на Стефан
Немања/Stephen Nemanya/, кој бил избран за поглавар во Нови Пазар/Novi Bazar/.
Нејзиното природно проширување повеќе одело кон север, отколку кон Македонија. Средиштето í било во рамницата Косово (Стара Србија), и ги вклучувала Босна,
Црна Гора и дел од современа Србија. По распадот на Второто бугарско царство,
Србија останала доминантна сила на Балканот и се пробивала јужно од Македонија
и Албанија. За време на последниот цар, Стефан Душан/Stephen Dushan/,67 кој го
определил Скопје за своја престолнина, таа се простирала низ целиот Балкански
полуостров, освен Солун68 и Цариград. Стефан ги поразил Унгарија и Турција, и се
чини токму пред да го заземе Цариград и да ја уништи Византиската империја во
нејзиното последно упориште починал, (можеби бил отруен) во својот логор (1356та).69 Царството, како и тоа на Асен, по смртта на Стефан се распаднало во мигот на
својот најголем сјај и неговите несложни остатоци станале лесен плен за Тур-ците,
кои најпосле го столчиле слабиот и нелојален сојуз на српските, албанските и
бугарските кнезчиња на погубеното Косовско Поле (1389-та).70 Српската аристократија или пребегнала во Босна, во Црна Гора и во Унгарија, или пак го прифатила исламот, а Македонија повторно станала земја на мали села, чија единствена борба оттогаш била да си ја задржат издвоеноста и својот идентитет и под една друга,
туѓа тиранија.71 (На Бугарите, кои биле Татари=Готи, бог им бил Асен, Р.И.)
Од целосното населување на Македонија од страна на словенските племиња
и нејзиното последно освојување од Турците изминале седум векови. Нејзината историја во тој период покажува на мал напредок кон какво и да е стабилно уредување. Ниту Византијците, ниту Бугарите не биле тие што го уништиле Второто бугарско царство. Ниту тоа биле Турците кои го уништиле Српското царство. Всушност и двете се распаднале од сопствената тежина. И двете пропаднале во мигот
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(Се говори само за владетелски држави, кои се отцепиле од тн.Византија. Како што Самуил бил
унијат,истото бил и Стефан Душан-само со католичките крстоносни војни до Пеќка црква итн.,Р.И.)
67
(Лош англиски јазик: Стефан=стефа ан, Душан=душа ан; Стефен=стефе ан, Душан=душа ан, Р.И.)
68
(Како што Склавините не го освоиле Солун, исто било и со Душан- тн.Словени фалсификат, Р.И.)
69
(Рим бил сојузник со исламот против православите=тн.Византија-ама и тн.Бугари и тн.Срби, Р.И.)
70
(Имало исламски и православен=тн.византиски народ, што важело и за католички. Самуил и Душан биле за своја власт, а против тн.Византија. Цар Душан бил Македонец, а и тн.Скендербег, Р.И.)
71
Оваа скица за политички промени на Македонија пред доаѓање на Турците неизбежно е непотполна. Постоела, исто така и доста напредна влашка држава, чие средиште било во Тесалија, и која меѓу
своите подрачја ги вклучила јужните падини на Пинд и јужна Македонија сî до Костур. Била полунезависна веќе во втората половина на единаесеттиот век и опстанала сî до Душановите освојувања
-еден период од тристотини години, што на Балканот претставува високо ценета древност. Таа не
смее да се меша со Влашко-бугарското царство на Асеновци. Од 1204 до 1222-та, за време на Бонифације од Монферат/Boniface of Moferrat/, Солун бил седиште на кралството на латинските крстосници. Тоа било уништено од страна на новата грчка сила, која се појавила во Епир за време на Комненците/Comneni/. (Комнени биле Македонци- територија=народ=јазик. Бидејќи Срби не можеле
да се еден народ од Балтичко Море до Сирија и Египет,истото било за Власите и во Романија, Р,И.)
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на својот најголем сјај и најголемо проширување, факт што укажува дека мора да
се одржувале, не со согласност на народот, туку со цврстата волја на енергичните
тирани. Не било во склад со традициите на Словените да прифаќаат династија, или
да создадат царство; лојалноста кон еден генијален водач, каков што мора да бил
Душан, било нешто сосема друго.72 Но всушност, освен што нивното исчезнување
на Турците, им оставило слободен простор не постои голема причина да се жали
ниту по српското, ниту по бугарското царство. Тие биле чисто воени сили а нивната слава, онаква каква што била, се темелела единствено врз остварувањата со оружје. Администрацијата им била обликувана според таа на Византија. Нивната официјална Црква- наспроти фактот дека повеќето нивни цареви флертувале со Рим- ги
препроизвеле сите особености на грчката православност. Книжевноста им била
имитирачка и всушност одвај и да постоела, освен преводи на грчки црковни дела.
Дури ниту архитектурата не им била нивна сопствена, доколку воопшто нешто граделе: тие или ја копирале Византија, или пак увезувале уметници од Италија.73 Накратко, нивната цивилизација била од втора рака и тоа мора да бил растеж толку
краткотраен и толку во расчекор со животот на луѓето, што не оставил белег врз селаните, ниту за возврат ја примил живоста на нивниот необичен гениј. Селата продолжиле да си го живеат својот живот и сî она што било домородно, или изворно
кај Словените во Македонија, израснало директно од селска почва. Народните балади имаат поголема вредност од црковните приказни. Домородната богомилска
ерес бил неизмерно поинтересен обид да се разбере универзумот, отколку било што
друго се наоѓа во требниците на официјалната црква. Традиционалниот вез на селанките укажува дека инстинктот за уметност, под поповолни услови, би можел да
дојде уште повеќе до израз.74 Но Македонија никогаш немала своја шанса. Крстоносниците, Турците и отсуството на политички идеали меѓу Словените, го спречило создавањето на било каква стабилна држава што би можела да го одржува мирот
и да им дозволи да се развиваат на свој начин. Една толерантна тиранија, дури и
ако е туѓинска, можела да го овозможи тоа, како и една домородна сила, под услов
да им било дозволено селскиот живот, за кој имаат нагласено чуство, да си го живеат во релативна слобода и сигурност“. (Венецијанското било тн.византиско, Р.И.)
На Балканот народен бил само варварски=пелазгиски=тн.словенски, на кого
говорел и Платон,а и со македонски два црковни јазика: коине и тн.старословенски,
„Мало чудо е што историјата, толку тешко и толку неизвесна, низ недогледни политички расправии родила плод. Пред сто години, тешко би било да се најде
Македонец од централниот дел кој разумно би можел да одговори на прашањето:
дали е Србин или Бугарин по род ? Сеќавањето за минатото сосема изчезнало и кај
селаните ништо не останало, освен нејасната традиција дека нивните предци некогаш биле слободни. Прашувам некои момчиња од едно зафрлено планинско село во
близината на Охрид, кое немаше ниту учител, ниту пак поп кој живее таму и во кое
ниту еден од жителите не знаеше да чита, за да откријам колкаво традиционално
знаење имаат. Ги однесов кај урнатините на тврдината на бугарскиот цар, што се
надвишува над езерото и рамницата на врвот на едно стрмо и чудно обло брдо. ‘Кој
го изградил ова место?’ ги прашав. Одговорот беше значаен- ‘Слободните луѓе’. ‘А
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(Бидејќи имало само еден православен=тн.византиски народ, самоволниците и самодржци само за
лична цел-такви имало и во тн.византиски царски двор,и Османов,не биле по волја на народот, Р.И.)
73
(На Балканот имало само еден православен=тн.византиски народ,а ништо на друг-и народ-и, Р.И.)
74
(Бидејќи наведеното го нема во тн.Домовина на тн.Словени,Македонците 100% се домородци,РИ)
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кои биле тие?’ ‘Нашите дедовци.’ ‘Да, но биле ли тие Срби, или Бугари, или Грци,
или Турци?’ ‘Тие не биле Турци, туку биле христијани.’ И ова, се чини, беше степенот на нивното знаење.75 Мислам дека момчињата, кои штотуку виделе едно востание, имаа свои сопствени романтични претстави за политиката. Старата тврдина
ним нешто им значеше: ги потсетуваше дека имале слободно минато. Но очигледно
царството на цар Самуил и сите негови кратковечни наследници, сосема избледеле
од свеста на народот. Понекогаш се зборува дека дури и името Бугарин било заборавено. Тоа е, јас мислам, едно претерување. Но ниту Булгарите/Bulgars/, ниту Србите не биле официјално признати од Турците како посебен народ, додека пак, Грците секогаш биле. Во Европа навистина тие биле само една сеќавање. Во Кандид
(Candide) Волтер пишува за една имагинарна ‘бугарска’ војска која изведувала зачудувачки ‘бугарски’ вежби, како името да не значи ништо повеќе од земја Виделија, или Тунгузија. Србите минале малку подобро: нивното Царство, иако не било
поцврсто и потрајно од бугарското, настанало подоцна и околу неговото урнисување на Косово, се вртела една страсна и сентиментална легенда, во еден циклус балади што немаат крај е чувана како светост. Секако, во вистинската српска земја на
Косово, минатото никогаш не било заборавено. Потоа, исто така, иако и Бугарската
патријаршија во Охрид76 и Српската патријаршија во Ипек, со махинациите на Грците веќе во 1570-та биле укинати, Архиепископијата во Ипек која ја наследила патријаршијата до 1767-та делумно успеала да го задржи својот национален српски
карактер. Најпосле, во слободната Република Рагуза (Ragusa77), Србите имале центар кој, наспроти нејзиниот католицизам и целосно италијанскиот карактер, сепак
сторил многу за српскиот јазик и во своите печатници публикувал бројни томови
на српски стихови. Србите во Унгарија, исто така имале полза од европската култура, додека пак ослободувањето на современа Србија во првите десетлетија на минатиот век, било овозможено поради нејзината оддалеченост од Цариград. Бугарите
не уживале ниту една од овие предности. Нивната црковна автономија била поцелосно сузбиена. Тие немале слободна сестра како малечката Рагуза.78 Немале прогонети браќа во Европа. Од престолнината се наоѓале на оддалеченост погодна за
напад. Затоа, нивното освестување се случило подоцна, а да не постоел патронатот
на Русија, можело и никогаш да не се случи.
Дали се Македонците Срби или Бугари ? Прашањето постојано се поставува
и на него во Белград и во Софија догматски се одговара. 79 Но очигледно поуката од
историјата е дека воопшто не постои одговор. Тие не се Срби, бидејќи крвта одвај
може да им е чисто словенска. Во неа мора да има некој додаток на бугарски и друг
неариевски род (Кумани, Татари, Печенези, итн.)/Kuman, Tartars, Pechenegs, etc/.
Од друга страна, тие одвај можат да бидат Бугари, бидејќи сосема јасно, српските
населувања и освојувања мора да оставиле доста српска крв во нивните вени и дози
на неариевска крв, речиси сигурно, не може да биде значително колку што е во Бугарија. Тие се веројатно, токму она што си биле и пред да постојат било Бугарското
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(Момчињата многу убаво знаеле, дека тие биле само Христијани,но не Турци-верски народи, Р.И.)
Именувањето е погрешно.Во прашање Охридската архиепископија.Под притисок на турскиот султан Мурат III Охридската архиепископија е укината на 16 јануари 1767 година.(Заб. од редакторот)
77
Во прашање е Дубровничката Република. (Заб. од редакторот) (Како католичка со латински, Р.И.)
78
Латинско име на Дубровник. (Заб од редакторот) (Во Дубровник народен само тн.словенски, Р.И.)
79
(Срби=Жетвари, Бугари=Селани, Арбани=Земјоделци...: Булгар=б улгар=угар на ридот- Угарит...
Следи што авторот говори за крв на народи не држи, затоа што е само едно: раса=народ=јазик, Р.И)
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42
или Српското царство- Словени кои потекнуваат од доста различни родови што на
полуостровот навлегле во различни периоди. Но првобитно тие немале јасна свест
за род и можела да им се наметне секоја силна словенска сила. Со сигурност може
да се каже дека, поради историски причини, луѓето на Косово и на северо-запад се
Срби, додека луѓето од Охрид се јасно Бугари.80 Афинитетот на останатиот дел од
Македонија се определуваат врз чисто политичка основа. Јазикот нè учи многу малку. Разликите меѓу литературниот српски и бугарски не се значителни, но тие се
многу јасни. Македонскиот дијалект не е ниту едниот ниту другиот, но во некои
структурни црти, тој повеќе се слага со бугарскиот отколку со српскиот. Меѓутоа,
ова значи малку, бидејќи современиот српски не е јазикот од времето на Душан, туку тоа е белградски дијалект.81 Македонецот од југот без тешкотии го разбираат во
Душановата земја (Скопје и Призрен), иако тој во Белград тој ќе се чуствува туѓинец. Исто така мора да се примат со резерва и влијанијата на пропагандата.82 Свештеник, или учител од Софија, или од Белград, кој се населува во некое село, во текот на една генерација во голем дел ќе го измени дијалектот. Може да се види како
дејствува овој процес во такви центри како Скопје, каде Србите и Бугарите се активни. Истрерираното уво сега може да најде разлика во говорот на селата што се
оддалечени само неколку километри едно од друго, а дури и туѓинецот забележува
дека додека селаните бугарофили на прашање одговараат потврдно со ‘Да’/’Da’/,
србофилите велат ‘Јес’/’Yis’/.83 Елементот на случајност во овие политички наклонетости е многу голем. Не е ретко да се најдат татковци кои самите официјално се
Грци, подеднакво горди што на свет носат ‘грчки’, ‘српски’ или ‘романски’ деца.
Страста за образование е силна и разните пропаганди ревносно í одат на рака. Ако
таткото не може да успее сите свои синови да си ги смести во средно училиште
што му припаѓа на народот врз кој тој самиот влијае, можноста за стипендија често
ќе го наведе да ги стави во сопернички установи. Се разбира, прашање на чест е
момче кое се школува на сметка на еден, или на друг од овие народи, самиот да мора да ги прими неговиот јазик и неговата националност. Истиот процес се одвива и
во селата. Живо се сеќавам на моето чудење кога се сретнав со овој необичен феномен, при мојата прва посета на Македонија. Разговарав со еден имотен селанец, кој
од едно соседно село дојде на пазариштето во Битола. Добро зборуваше грчки, но
одвај како роден говорител. ‘Дали твоето село е грчко’ го прашав, ‘или бугарско?’
‘Па’, одговори тој, ‘сега е бугарско, но пред четири години беше грчко’. Нему одговорот му изгледаше сосема природно и вообичаено. ‘Како се случи тоа чудо?’ го
прашав со извесна збунетост. ‘Па,“ рече, ‘ние сите сме сиромашни луѓе, но сакаме
да си имаме сопствено училиште и поп кој ќе се грижи за нас како што треба. Порано имавме грчки учител. Му плаќавме 5 фунти годишно и му дававме храна, додека
грчкиот конзул му плаќаше уште 5 фунти, но немавме сопствен поп. Делевме еден
со уште неколку села, но тој беше многу неточен и неподготвен. Појдовме кај грчкиот епископ да му се пожалиме, но тој одби да стори нешто за нас. Бугарите слушнаа за ова, дојдоа и ни дадоа предлог. Рекоа дека ќе ни дадат поп кој ќе живее во
селото и учител на кој ништо не треба да му плаќаме. Па, господине, нашето село е
80

(Како што за Херодот на Исток биле Траки, а на Запад Илири, истото се однесува и за Бугарите и
Србите. Според изворите, Србите биле Траки и Илири- Нестор [11-12 век] Русите од Илирија, Р.И.)
81
(Современиот српски јазик не бил белградски дијалект туку само тн.старословенски јазик..., Р.И.)
82
(Македонските и српските дијалекти се со мала говорна разлика,многу различни од Вуковиот,Р.И)
83
(Па српскиот како тн.старословенски имал влијание- од коине латински до европски јазици. Р.И.)
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сиромашно, и така, се разбира, ние станавме Бугари.’ Човек може да си ја замисли
оваа доста привлечна револуција. Човечето кое некогаш било во Атина, ја остава
безнадежната задача да ги учи на грчки децата кои од своите мајки научиле само
словенски. Легендата дека Александар Македонски бил Грк84 си заминува по еден
пат, додека соперничкиот мит дека тој бил Бугарин доаѓа по друг. Богослужбата
која била источно мрморена на старигрчки, сега се мрмори (точно) на старословенски. Но зад прилично смешните аспекти на оваа случка, останува фактот дека сега
селото добиваше образование на својот сопствен јазик и им ги отвораше вратите на
цивилизаторските влијанија, што му доаѓаа во форма што тој може да ја прифати и
да ја присвои. Поткупот од 5 фунти само забрза еден неминовен процес. Слушнав
еден духовит француски конзул како изјавува дека со фонд од еден милион франци, тој би се нафатил да ја направи француска дела Македонија. Ќе проповеда дека
Македонците се потомци на француските крстосници кои во дванаесеттиот век го
освоиле Солун,а франците ќе го сторат преостанатото.Меѓутоа,Грците фрлаат огромни средства, а сепак ја изгубија Македонија.85 (Јес=јесте=ј есте=исте/исто, Р.И.)
Но неоспорно секој словенски народ кој í припаѓал на православната вера
можел да ја придобие Македонија, под услов да го имал неопходниот такт и неопходните средства. Србија, Црна Гора, или дури Русија, можеле да го сторат тоа, а
всушност, Бугарија е таа која успеала. Историјата, етнологијата и споредбената филологија во расправата можат да заземат која сакаат страна. Македонците денес се
Бугари, бидејќи слободна и напредна Бугарија знаела како да ги привлече. Србија
не извршила толку незадржливо влијание и како последица на тоа, српската кауза
во вистинска Македонија е споредно и вештачко движење. Постои само доколку си
ги исполнува обврските и доколку Турците ја поттикнуваат како противтежа на заканувачката бугарска агитација. Самиот факт што Турците í се наклонети е доказ
дека е наивна и осудена на јаловост. Како што стојат работите, српските конзули
веројатно, онолку ќе ги придобијат Македонците за Србија, колку што американските мисионери ќе ги претворат во протестанти. Лесно е да се укаже на некои од
многуте причини за неуспехот на Србија. На прво место, само од неодамна Србија
покажала поголема заинтерсираност за Македонците. Сè до австриското заземање
на Босна и Херцеговина, амбициите на Србија биле усмерени повеќе кон овие автентични српски земји отколку кон Македонија. Дури после Берлинскиот договор
изминало подлго време, пред таа да сфати дека северниот и западниот дел на нејзиното природно наследство биле неповратно изгубени. Потоа, колку и да сакала
да си ја поправи грешката, било предоцна. Бугарите веќе ја имале создадено својата
национална Црква; мнозинството македонски Словени веќе í се приврзале и нејзините училишта биле солидно востановени и целосно прифатени. Србија не можела
да се реши да раскине со ‘Грчката’ православна црква, и според тоа, не поседувала
трло во кое Македонците можеле да бидат втерани. Трето, нејзината внатрешна
слабост í ги врзала рацете. Од страна на Бугарите претрпела катострофален пораз
кај Сливница/Slivnitza/, и оттогаш угледот на Балканот никогаш не í закрепнал.
Финансиите í биле, и сè уште í се, во целосно безредие, и додека кралот Милан
/Milan/ трошел пари за своите задоволства и земјата ја продал на странски шпеку84

(Александар Македонски никогаш не бил Грк туку само Хелен- Грци само од 9 век нова ера, Р.И.)
(Православните ги мразеле Католиците поради крстоносните војни кои биле само арамиски и уништувачки. Историски, Франките [Германците и Французите] биле Македонци-види мои книги, Р.И.)
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ланти, не преостанал вишок за да се потроши на пропаганда. За време на владеењето на Милан и Александар/Alexander/,86Србија минувала низ една долга и страмна криза, и домашните револуции и владеења со терор í биле главна грижа.На крај,
мора да се сфати,дека наспроти нивното сродство и нивната многу слична историја,
постои длабока разлика меѓу бугарскиот и српскиот национален карактер- разлика
која своја копија има во два физички типа. Србите се луѓе кои сакаат задоволства,
имаат поестетско чуство и пораздразлива природа од Бугарите.Тие ја немаат истата
способност постојано да работат,истата рамнодушност кон болката, вкоренета флегматичност, ниту пак истата навика за интелектуална активност. За време на осумдесетте години слобода тие помалку напреднале, морално и материјално, од Бугарите за дваесетипет години. Една од последиците на брзиот економски развиток на
Бугарија била таа што нејзината потреба од работна рака го поттикнала непрекинатиот доток на македонски емигранти, кои во кнежеството останувале неколку месеци, или неколку години, а потоа со заштедите се враќаат во своите села. Овие луѓе
стануваат мисионери на бугарската идеја. Тие ја шират славата за нејзината слобода, за нејзиното богатство и брзиот напредок. Од друга страна, бројот на оние кои
заминуваат во Србија е релативно беззначаен и нивните кажувања одвај можат да
бидат сосема поволни- иако покрај сета своја политичка спротовност на Турција.
Како, освен овие предности, Македонците бугарофили во 1893-та го основале својот извонреден организиран Револуционерен комитет, на српската кауза í бил зададен смртоносен удар. Нагласувајќи го својот антагонизам кон Бугарија, официјална
Србија сега прифатила една отворена туркофилска политика, а всушност ништо не
можело да биде покобно за иднината на било кој христијански народ во Турција.
Македонското селанство ќе í ја довери својата верност единствено на пропаганда
што му ветува само некоја брза можност за спас од отоманскиот јарем. Најпосле
постои една голема разлика меѓу соперничките пропаганди: додека Бугарите работат за автономија на Македонија, целта на Србите и на Грците е само нејзина анексија кон нивната сопствена земја. Резултатот е таков што нивните активности, се
чини, се во полза на нивните сопствени земји, додека пак Бугарите неспорно создаваат дух на локален македонски патриотизам. Српското движење е чисто државна
агитација, водена и финансирана од Белград, додека пак, наспроти наклоноста на
Софија, Бугарскиот револуционерен комитет е вистинска македонска организација.
Србите имаат ценето историско и етнографско право да бидат сметани за
македонски народ, независно колку и да е слаба нивната политичка позиција. Со
Грците работите стојат обратно. Легендата дека Македонија е грчка провинција,
како што се Крит и Кипар/Crete, Cyprus/, вистинска ветка на Hellas Irredempta цврсто е всадена во европската, а особено во англиската свест. Лордот Солзбери/Salisbury/ во најгруба форма го изнел овој необичен аргумент против Договорот од Сан
Стефано. Таа легенда на Запад се одржува, безсомнение, бидејќи Грците се добро
познати по нивните трговски колонии и својата романтична историја, додека пак
Бугарите се чисто локален народ кој нема корени надвор од Истокот. А сепак, тоа е
чиста измислица и игра на зборови: Грците не се македонски народ, иако имаат мо86

(Македонците, Србите и Бугарите го почитуваат Александар како свој, но не Грците. Следи името
на Александар како лично име и презиме се среќавало и среќава кај трите народи, но не кај Грците.
Исто се однесува и за Филип. Ова говори дека трите тн.словенски народи се нивни наследници, но
не Грците. Па токму и затоа трите народи за нив имаат народни творештва- за Србите се среќава народно творештво кај Олга Луковиќ- Пјановиќ: како војници со српови на колца на колите итн., Р.И.)
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ќна Црква и значајна странка во Македонија. Ако се употреби лингвистичкиот тест,
практично во Европска Турција не постојат села чиј мајчин јазик е грчкиот, освен
по должината на Егејскиот и Црноморскиот брег, на полуостровите Халкидики и
тракискиот Керсон (Chersonnes) и на крајниот југ на Македонија, во близината на
Тесалиската граница.87 Грците имаат бројно население во Солун и Цариград,88, но
Солун е сепак претежно еврејски град, додека Цариград е страотно космополитски.
Историски гледано, нивните тврдења не се ништо подобри: Откако престанала да
биде Римска и меѓународна, Византиската империја немала чврста почва во внатрешноста на Македонија и станала патриотска и Грчка. Грчките барање почиваат претежно врз тоа дека сè уште постои голем раздор меѓу македонското население, кое
или од страв поради предрасуди, или од наклоност, останува во рамките на ‘Грчката’ православна (т.е. Патријаршиска) црква. Тие луѓе се Власи, Албанци, Срби или
други Словени од неодродено потекло, но тие не се воопшто поголеми Грци одошто тоа се православните Руси.89 Но растежот на грчкото влијание, сепак е интересно за проучување. Тоа зависело речиси целосно од Црквата, по доаѓањето на Турците мора да било немерливо појако од кога и да е порано. Ја опфаќало не само
Македонија, туку исто така и Романија, Бугарија, па дури и Србија. Неколкуте Словени во внатрешноста кои имале некакво образование, биле поучени себеси да се
сметаат за Грци,а самата традиција на нивното потекло било во опасност да изумре.
Само две кобни грешки го урнисале она што било само план на елинизирање на Балканскиот полуостров: жените не биле образовани а и покрај сето она што грчките
училишта можеле да го сторат, секое словенско дете, во мајчиниот скут,го научувало својот сопствен омразен јазик. Селанките исто така биле запоставени: Грците на
нив гледале со неизмерен и глупав презир, што интелигентните луѓе израснати во
град, инстинктивно го чуствуваат кон земјоделците. Тие за нив биле варвари, товарни животни, само ‘во пописот’ луѓе. Грците на селаните Словени им ги негирале
човечките права и одбивале да ги прифатат како браќа. Како последица на тоа, селаните никогаш сосема не го изгубиле чуството на одделување и останала вкоренета во повредите и омразата извесна свест за нивната националност. Осветничката
правда стигнала во почетокот на деветнаесеттиот век, кога Грците, издигајќи се на
крајот до височината на националната идеја, го презела големиот чекор за слобода.
Знамето на грчката независност за прв пат се развеало, не во Грција туку во Романија,со која долго време владееле грчки управители именувани од Турците,90 а грчката војска, на сопствено изненадување, се судрила не само со турските91 одри, туку и со домородните валакиски чети, кои биле вдаховени од сопствениот национален патриотизам. (Не во Грција туку само Елада или Елас, но никако инаку, Р.И.)
Не постои подрачје на земјата каде националната идеја создала таква мешаница или пак беснеела со таква неконтролирана сила, како во Македонија. Таа ја
труе верата и ја прави световна. Таа оправдува убиства, оправдува насилство и до87

Ова биле единствените области во Македонија кои им се придружиле на Грците во борбата за
независност- што е многу значаен факт. (Без еладска држава со свој народ и со Еладска црква, Р.И.)
88
(Во Солун и Цариград немало еладски народ туку само Грци на Цариградската патријаршија, Р.И)
89
(Авторот потврдува дека никогаш немало грчки народ туку само црковен- само на Цариград, Р.И.)
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(За потврда дека никогаш немало еладски етнички народ туку само грчки цариградски народ било
и востанието во Елада. Во неа се извршил масовен колеж на сите, 100%, Муслимани=Турци, Р.И.)
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зволува повеќе добрина меѓу човек и животно, отколку меѓу приврзениците на соперничките народи. Во нејзино име народите направиле и големи дела што и требало да ги поттикне слободата, но починиле и толку големи неправди што можеле да
ги поттикне само една идеја. Десетвековните страдања биле нејзино дело, а лицето
на Балканот денес,избраздено со омраза, огрубено од долготрајната свирепост, отапено од непрекинливото страдање е нејзина слика и споменик.По прегледот за овие
народи и нивните соперништва, човек се прашува:каква иднина на мир и заедничко
дејствување може да постои, додека клетвата на оваа национална идеја сè уште ги
учи луѓето дека виталниот факт во нивниот живот е традицијата, или сеќавањето,
или навикот на говор што меѓусебно ги разделува ?!?“. (Стр. 168, Р.И.)
Се кажа: „Десетвековните страдања биле нејзино дело“-само од Муслимани.
ПОГЛАВЈЕ V
Бугарското движење
„Првите впечатоци на патникот за Бугарите на Македонија ретко се поволни: тоа е народ со малку надворешни привлечности, ретко се труди да бара сочуство, или пак да го потпомоне процесот на заемно разбирање...“. (Стр. 173, Р.И.)
Стр. 184: „Во својата првобитна идеја, подготвен сум да верувам, Македонскиот комитет немал исклучиво национална амбиција. Неговите водачи биле Бугари по народност и јазик, но нивната програма никогаш не била анексија на Македонија кон Бугарија и јас не гледам причина да се сомневам во искреноста кога велат дека целта им била да создадат слободна, неутрална држава под суверенитет на
Султанот, во која сите народи на нивната растроена земја ќе можат да се здружат
врз основа на еднаквост и своите заеднички роботи да ги водат без оглед на националните амбиции. Отпрвин тие не биле во најдобри односи со хиерархијата на Бугарската црква, ниту имале целосна доверба во Бугарија од другата страна на границата. Словените од Европска Турција, сè уште немаат високо развиена национална свест а и онаа малку што ја поседуваат, е скорешна. Немаат страст за нивната
националност, туку за нивната земја. Тие се народ врзан за почвата, вкостени во
своите исконски села, со ограничен опсег на чуства кои побожно се вртат околу нивните планини, нивните реки и нивните древни цркви. Нација на селани што тргнува со вакви конзервативни одлики, бргу ќе развие вистински локален патриотизам.
И ова фактички се случило, наспроти спротиставувачките околности. Нивните балади за бунт, во кои зборот ‘Македонија’ се јавува како рефрен, докажуваат дека
тие веќе имаат татковина. Да тргнеме и другите народи на Македонија со истата
духовна подготвеност, возможно ќе биде здружено движење на бунт и од таа соработка сосема природно би настанала македонска заедница на неврзани земји. Во
однос на народите и јазиците, нешто е похаотична од Швајцарија. Но другите македонски народи не се луѓе од таа почва: Албанците се скорешни освојувачи; Власите
се номадски говедари, скитачки кираџии и космолитски трговци, чии семејства се
раштркани по целиот Левант; Грците се граѓани воспитани врз апстрактности...“.
Кога Македонците биле Бугари, кои не биле „во најдобри односи со хиерархијата на Бугарската црква, ниту имале целосна доверба во Бугарија од другата страна на границата“, а „Словените од Европска Турција, сè уште немаат високо раз-
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виена национална свест а и онаа малку што ја поседуваат, е скорешна“, Словените
како Македонци биле Бугари само затоа што тие биле наследеници на македонската булгарна=народна Охридска архиепископија. Кога таа била укината, Македонците станале Грци- Грци биле Браќата Миладинови, Григор Прличев и сите други
богати градски семејства, како што било и во Битола, што го пишував во мои претходни книги, наведувајќи го Густав Вајганд, кој престојувал во Македонија, итн.
Кога поимот Грци, припадници на македонската Цариградска патријаршија,
која почнала со Македонецот Јустинијан, за авторите тн.Словен..., што следело и за
македонската династија на Василије I Македонски..., Василије II Македонски..., во
19 век станал политички за еладската (тн.грчка) држава, Македонците сакале да ја
возобноват македонската булгарна=народна Охридска архиепископија со македонскиот булгарен=народен тн.старословенски јазик,за Густав Вајганд старобулгарски,
како и да ги вклучат македонските говори, за Македонците мајчини јазици, се појавува и Бугарската црква. Следи Македонците да велат: „Ние не сакавме да бидеме
Грци, сега ли ќе бидеме Бугари“ ?! Значи, се говори само за црковни народи.
Бидејќи денес Македонците си имаат своја држава, со своја црква- таа од архиепископија мора што поитно да прерасне во патријаршија со што би можеле да
бидеме целосен народ,Македонците да се Грци,Бугари и Срби е само на изродишта.
Па споредбата на Македонија со Швајцарија не држи, затоашто Швајцарија
е држава на здружени народи, а секој народ си имал своја територија. Пак, Македонија 100% си била и засекогаш ќе остане македонска-другите се само едно:туѓинци.
Авторот рече: „Но другите македонски народи не се луѓе од таа почва: Албанците се скорешни освојувачи“. Во прилог е она што тој го наведено на стр. 151:
„Од народите кои денес ја населуваат Македонија,само Албанците имаат право да бидат автохтони. Нивната јужна гранка, Тоските, веројатно се директни потомци на древните Епироти/Epirotes/. Гегите, веројатно се оние што древните луѓе
ги викале Илири/Illyrians/. Од древните Македонци, чие првобитно седиште се наоѓа меѓу Битола и Воден/Vodena/, не останале наследници, освен ако некои преостанати од нив ја избегнале цивилизацијата и се измешале со сродните Албанци“.
Гегите биле Азијати, а Тоските Пелазги со тн. словенски јазик, кој бил илирски, а Илир=Словен. И Арбанија со Епир биле бригиски, а потоа само
македонски.
Авторот пиши огромна противречност, што е дури и злосторничка- стр. 149:
„...Но политичките услови од географијата направија забава, па денес постои една Албанија од другата страна на Албанија. Веројатно и пред турското освојување Пинд и Шара ги раздвојувале Албанците од Словените. Нарушувањето на
туѓото право како што постоело, всушност, било во спротовна смисла: Словените
биле тие кои навлегле во Албанија. Меѓутоа, по турското освојување, албанскиот
род не само што си го повратил сопственото, туку го сторил повеќе. Особено во последните два века имало постојано движење на Албанци- муслимани кон Исток.
Под Полумесечината тие си ги повраќаат повеќе, отколку што изгубиле под Крстот. Тешко е да се добијат статистички податоци, а селаните не сакаат да прават обопштување на оваа тема, но ќе ти кажат дека таа и таа албанска селска населба била
створена пред околу осумдесеттина години, или пак, дека некое село кое порано си
ја поседувало сопствената земја и било населено само од Бугари, пред околу педесттина години се предало на некој албански главешина...“. На припомош му дошло
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она неговото на стр. 154: „...Но словенските племиња кои ги придружувале Аварите како сојузници, неспорно тука се населиле одамна уште за време на владеењето на Хераклиј/Heraclius/ (565-633) и нивни села имало дури и јужно од Вија
Игнација. Србите и Хрватите, биле поканети всушност од Хераклиј да се населат“.
Како потврда дека Албанците меѓу Шара Планина и Врање биле колонизирани во 19 век, и самиот автор наведува: „таа и таа албанска селска населба била
створена пред околу осумдесеттина години, или пак, дека некое село кое порано си
ја поседувало сопствената земја и било населено само од Бугари, пред околу педесттина години се предало на некој албански главешина...“- Албанци само во 19 век.
Авторот рече: „сопствената земја и било населено само од Бугари“. Ова говори дека македонски говори биле во авторовите албански простори колонизирани
со полумесечината која била македонската божица Хекате- врска на Филип Македонски кога тој го освоил Визант, а на тоа место Константин Велики го создал неговиот град Константинопол. Повеќе за тн.словенски говори кај Јован Цвииќ, каде
се гледа, само северно во Шумадија каде било кнежеството било новоштокавски…
За дека Словените биле населени на Балканот нема ниеден материјален доказ за преселби северно од реката Дунав, како што нема ни од Свемирот или Утробата на Земјата. Пак, тн.словенски јазик бил пелазгиски на кого говорел и Платон.
Стр. 212: „Часот за кој бугарското население се подготвувало десет години,
дошол на празникот на пророкот Илија/Elias/, во неделата навчер, на 2 август, 1903та година. Турците, па дури и Европејците во Македонија биле изненадени...“.
Стр. 222: „...На 3-ти август, рускиот конзул во Битола, г. Ростовски/M. Rostokovsky/, претприемчив, со насилен човек, кој никогаш не можел да запомни дека
еден Албанец-муслиман има насилно чуство за лична чест, отколку еден руски селанец, удрил еден жандар кој заборавил да му салутира,па бил на лице место
убиен. Овој за период од четири месеци била втората жртва меѓу рускиот
конзуларен пер-сонал во Македонија (првиот случај било убиството на г.
Стребина/M. Strebina/ во Митровица) и се разбира преку тоа не можело лесно да се
помине...“.
ПОГЛАВЈЕ VI
Власи
„Патот од Лерин до Костур како толку многу турски градби започнува со
одлични намери. Некогаш, во далечното минато тој очигледно бил направен внимателно, или барем детално испланира. Ако се сопнувавме... (Стр. 241, Р.И.)
Стр. 242: „Сопнувајќи се угоре на дрвените скали што водеа до гостинската
соба од смрдливи штали на селскиот ан/khan/ а над неа, не дочекаа пријатните тонови на гласовите на некои Грци. Беше тоа бедна собичка, нечиста, неудобна и натрупана, но двајцата млади мажи сместени во неа некако навестуваа извесна цивилизиранот, што ние воопшто не очекувавме да ја најдеме во селото на овчарот, во
врвот на планината. Едниот читаше книга- најретката од сите глетки во Македонија
-додека пак другиот свиреше нешто европско на вистинска виолина. Книгата излезе дека е Трикуписовата ‘Историја на грчката борба за независност’/Tricoupis’s ‘History of the Greek War of Indipendancе’/, несмасно и во некој случај лесно разбирли-
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во дело, обликувано според манирот и јазикот на Тукидид/Thucydodes/, додека излезе дека двајцата млади мажи се учители во селото...“.
Херодот пишел на јонски, како и Тукидид... Следел и тн.византиски коине.
Стр. 243: „Утринската свелина само ја зголеми загатката...Грците можат да
си ги градат своите класични гимназии, каде момчињата можат напамет да учат
една до две драми, некој говор на Демостен/Demosthenes/ и половината ‘Одисеја’.
Но Власите се практични луѓе: ако и тие не учат грчки, тоа е затоа што не постои
друг источен јазик што толку е користен во трговијата на Левантот.
На Балканот не постои народ толку загадочен и толку индивидуалистички
како влашкиот. Тие се засолнуваат во Грчката црква, ја прифаќаат грчката култура
како маскирање и í служат на елинската идеја. Меѓу нив ретко се среќава некој кој,
повеќе или помалку, не зборува грчки течно и добро, но кај нив дома опстојува националниот латински идиом, а нивните професии, обичаи, нивниот начин на мислење ги прават посебна националност. Тие не се многуброен род, иако без нивната
помош Грците би претставувале мала бројка во статистичките податоци на македонските народи. Таканаречените ‘Грци’ од Битола до последниот човек се Власи.
Тие сочинуваат значителна и постојана група долж планинскиот венец Пинд, притеснет меѓу Тесалија и Епир. Повторно има многу меѓу Олимп и Бер/Kara-Veria/
древната Бореја/Beroea/. На други места им се најдуваат расфрлени селата, сите како Псодери: изградени меѓу карпите. Крушево, Невеска и Клисура се најзначајните
од овие планински гнезда...Ако Влавот номад-овчар го бие лош глас, кираџијата...
Псодери имало поромантична историја на славното минато: на својата сегашна местоположба тоа е доста современо село, бидејќи датира само од второто десетлетие
на минатиот век, кога неговите предци, бегајќи од тиранијата на Али-паша, си нашле засолниште меѓу две голи, недостапни карпи на кои никој нема да им позадиви
...Луѓето од Псодери дошле од Москополе/Moschopolis/, едни од оние полунезависни и релативно цивилизирани христијански заедници на Албанија што на висоравнините ја сочувале елинската култура, се додека Али-паша не ги докусурил...“.
Стр. 246: „Потеклото на Власите е еден од оние проблеми на балканската
етнографија што ја чинат тешка и нејасна, претежно затоа што научниците што ги
проучувале се приврзеници кои се залагаат за некоја националистичка теза. Ниту
еден друг балкански народ не е толку широко распространет.92 Во Бесарабија/Bessarabia/ тие се руски поданици, во Трансилванија и Рутенија/Transylvania, Ruthenia/Австро-унгарци. Под националното име на Романија/Roumania/, во двете дунавски
провинции Молдавија и Валакија/Moldavia/, тие сочинуваат независно кралство.
Забележлив дел се од населението на Србија и на Бугарија. Во Македонија се ’рбетот на елинистичката странка. Во самата Грција, а посебно во Тесалија, бројни се и
влијателни. Ги има исто така и во Далмација и во Босна/Dalmatia/, а под името Морлаци (Мавро-Власи, т.е. Црни Латини)/Morlachs (Mavro-Vlachs, Nigri Latini)/ 93 служеле во војската на Венецијанската република.94 Нивниот јазик, наспроти дијалектните разлики што се должат на разнобразноста на туѓите влијанија на кои бил изложен, покажува значителна идентичност. Навиките и обичаите, исто така им се
слични, а дури и австриските Романци, како и нивните јужни браќа, биле сточарски
92

(Власите биле само овчари. А Србите според, срб=срп, од Балтичко Море до Сирија-Египет, Р.И.)
(Од Бригија=Брзјакија Бригите со бригискиот јарец=Арес и тн.Кирилица стигнале во Истра, Р.И.)
94
(Од Солунско Македонците со македонски лав и Глаголица дошле во Далмација и Венеција, Р.И.)
93
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народ од истото срамежливо претпочитување на планински живеалишта. Влашкиот
јазик е автентично латински, како секој друг од романските јазици на Запад, а на
фонетски план на различни начини минал низ помалку драстични модификации.95
Но тоа е латински јазик, изолиран од латинската култура. Додека останатите романски јазици непрекинато се збогатувале со директно проучување на јазикот-родител, Власите си воделе осамен живот,96 црпејќи ја сопствената култура од Источната
црква и од грчката литература. Се зборува дека во северниот говор на романското
кралство, латинските зборови се помалкубројни од позајмените од словенско потекло,97 но таквата проценка изразува погрешен впечаток, бидејќи латинските зборови се тие што најчесто се употребуваат. Влашкиот јазик што денес се зборува во
македонските села не е ништо повеќе, туку patois за домашна употреба. Неговиот
вокабулар ги загубил сите траги на културата. Кога Влавот е на можност да употреби некој збор што вклучува повеќе од наједеноставен ментален напор, тој се
служи со грчкиот. Ако пак сака да се искаже со некаква сликовитост, или точност,
мора да го збогати разговорот со грчка придавка. Имињата на современите нешта и
на сите апстракции, исто така се грчки, а освен ако е образуван човек, тој не ја знае
латинската азбука“.
За Власите како Римјани нема никакви материјални докази од Рим и Италија
Стр. 251: „...Еве, на пример, една причина зошто, во текот на вековите, кога
образувани Власи, Албанци, па дури Бугари ја освојувала грчката култура, зборувале и пишувале грчки и себе се сметале за Грци, жените си го задржувале сопствениот идиом и сопствените традиции. Да се помачеле Грците во иста мерка да ги
школуваат жените на Македонија, колку што се труделе да ги елинизираат мажите,
целиот Балкански полуостров денес можеби би бил грчки. Со генерации децата на
овие божемни Грци во скутот на мајката го учеле родниот и неелински јазик. Тие
може да го презираат како patois, може да не му ја знаат азбуката со која треба да се
пишува, но и наспроти самите себе, токму на тој patois биле принудени да си ги искажваат најинтимните мисли, најчовечките чуства. Бил само потребен поттик однадвор и бунтот на национализам што жените несвесно го подготвиле, ги погодил
среде жичката на душата. Со задоцнување Грците си ја сфаќаат грешката: сега има
средни училишта за девојки што максимално се трудеа да ги елинизираат Власите
на Битола и Албанците на Корча. Но општествените услови во оваа од Турците
опседната земја се против таквиот потфат: девојките рано се мажат и рано го напуштаат училиштето, па тие не можат да се откажат од patois-то на сопствените мајки. Грчкиот за нив претставува јазик на еден далечен и надворешен свет на мажите
што се наоѓа зад внимателно чуваниот дом и сè додека тој свет за нив е затворен,
неговиот јазик им е одвишен, односно тој е само една елегантна вичност. Го посетив извонредното грчко училиште за девојки во Битола, каде влашките моми со
тешкотија ги учат, за да го извежбаат Ксенофон/Xenophon/. Смешните граматички
грешки што ги слушнавме во подолните класови беа доволни да покажат дека учителите тие деца ги обучуваат на туѓ јазик.Лесно е меѓу ѕидовите на училиштето да
се забрани секој влашки збор, но надвор, на скалите, кога Уранија/Urania/ се кара
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со Аспасија /Aspasia/ заради скршената кукла, таа си ги искажува чуствата на течен
и природен влашки јазик.98 ...“.
Стр. 253: „Пред дваесет години во политиката на Балканот немала ништо толку неизбежно, речиси ништо така аксиматично, како поврзување на Власите со грчката кауза.Тие не поседувале национална кауза, ниту пак имале национални амбиции. Раштркани како што си се, очигледно им било невозможно да сонуваат за влашка нација. Навистина, не ги погодила ниту сецесијата на Булгарите/Bulgars/, туку
само го потврдила нивното вкоренето верување дека ‘Булгарите’ припаѓаат на понизок степен на создавањето. За некои од нив елинизмот претставувал страст и
ентузијазам. Верувале дека се Грци. Децата си ги крстеле ‘Темистокле’ и ‘Пенелопа’/’Themistocles’, ‘Penelope’/. Студирале во Атина, а богатството го оставиле за да
основаат грчки училишта и грчки болници. Меѓутоа, кај мнозинството Власи, оваа
лојалност кон Грција била попресметана и поинтересно приврзаност.Овој раштркан
и скршен народ е опортунистички од нужда. Гледа да се соедини и да се скрие себе
си во поголемо здружување од истиот плашлив и незабележителен инстингт што го
тера селата да си ги гради на планините. Сè додека Грција имала неоспорно првенство меѓу христијанските народи на Балканскиот полуостров, очигледно Власите
биле заинтересирани да се засолнат под грчкото име. Таа била најстарата од независните држави, барала враќање на Цариград во првобитната состојба, а што е можеби уште поважно, имала контрола врз Црквата. 99 И така Власите се припоиле кон
Грците, како што Евреите се припојуваат кон Турците. Но скорешните неволји на
Грците фрлија извесен сомнеж во разумноста на оваа врска. Војната во 1897-та не
само што Грците на Турција ги изложи на непријателството на власта, туку ја покажа и безнадежната слабост на грчката војска. Бугарскиот комитет, од друга страна,
е вистинска и сеприсутна сила што ниту еден мудар народ со страшливи принципи
не може да си дозволи да ја презира. Покрај тоа, зад Комитетот Власите можат да ја
препознаат ефикасната бугарска војска, како и огромната моќ на Русија...Власите ја
доживуваат како многу болен притисок врз нивната лојалност. На грчкиот патријарх во Цариград и на грчките министри во Атина сосема им одговара да договорат
сојуз со Турците против бугарските ‘волци’ и да ги повикуваат сите што им се верни, а своите бугарски соседи да им ги поткажуваат и да ги издаваат на Турските
власти. Но осамените влашки села, како Псодери и Клисура, 100 сепак мора да живеат меѓу тие ‘волци’, па сметаат дека пријателството со нив им е покорисно...
Поврзувањето со Грците се наоѓа под сериозна закана од една друга страна:
пред триесет години еден умен елинизиран Влав од Битола, Апостоло Маргарити/Apostolo Margariti/, некогашен учител во едно грчко училиште, ја измислил романската пропаганда во Македонија. И Србија, и Бугарија како и Грција, во Македонија си имале црвста подлога. Држејќи се на страна,Романија суштински го порекнала својот став дека е балканска држава. Несомнено Власите никаде не се мнозинство, па и Романија никагаш не може да се надева на враќање на некој дел од
македонската територија. Но во овие лоши односи, како сроден народ кој зборува
ист јазик, таа очигледно има начин да направи да се почуствува нејзиното влијание.
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Само да може да ги отргне Власите од нивната приврзаност кон Грција, веднаш би
имала свој удел во играта. Ако сака да го придобие пријателството на Бугарија, може да ги стави Власите во рамнотежата на бугарската страна и да бара својата цена
за услугата при секое прерасподелување на територијата- на пример да ја бара бугарската област Силистрија/Silistria/. Ако пак со својот бугарски сосед стои лошо,
тогаш може да кокетира со Грција: да зборува за заедничкиот интерес на грчкиот и
на ‘латинскиот’ народ на Балканот во спротиставувањето на заедничкиот варварски
непријател, па веднаш Власите да ги насочи уште еднаш да им помогнат на своите
стари сојузници. Навистина, ситуацијата се чини била погодна за безброј комбинации, од кои секоја имала одредена предност. Власите во извесна смисла се средишта точка на Македонското прашање. Тие во споредба со Бугарите, па дури и со Албанците101 не се бројни. Но без нив Грците би претставувале жална бројка: северно
од Костур нема ниту едно грчко село, а само Власите се тие што на елинизмот му
даваат цврста подлога. Повлечете ги од нивниот грчки сојуз и- Грција мора да изчезне од Македонија. Групирајте ги си Бугарите и- надмоќноста на Словените нема
воопшто да биде доведена во прашање. Ваквото размислување í се допаднало на
Романија, па Маргарит ги добил средствата што ги барал. Во сите поважни влашки
средини биле отворени романски училишта; селата биле поткупувани да се изјаснат како романски, а понекаде поповите започнале да богослужат на романски.
Турците биле воодушевени: тоа значело уште еден раздор помеѓу христијаните. Грците против новото движење се бореле, се разбира, со своите познати средства. Во
однос на кутриот Маргарит, ниту една клевета не била преголема, а веројатно тој
воопшто не бил подобар од некој си просечен левантски авантурист. Патријархот,
како обично, се покажал повеќе Грк, отколку христијанин. Идејата за именување
влашки епископ била извидена, а неколкуте попови што се осмелиле да боголслужат на романски, веднаш биле екскомуницирани. За период од една генерации,
движењето малку напреднувало: во училиштата имало повеќе учители, одколку
ученици, а на секој ученик за да учи, требало да му се плаќа. Ниту едно од поголемите и поимотни влашки села не го напуштило елинизмот, па едно кусо време се
чинело дека Грците би можеле да бидат задоволени.
Но во последните две три години промената станала олигледна. Притисокот на грчкото поврзување ноќе не можел да се поднесе, бидејќи Грција,многу јасно,
е слаб заштитник. Романија ги удвоила своите усилби: таа сега годишно изгласува
600.000 франци за пропаганда- сума со која ќе се купат многу приврзаници. Отворила конзулат толку далеку на југ- во Јанина. Конзулот во Битола ја придобил наклоноста на Илми-паша, кој ја разбира политиката на слабеење на Грците. Секој
Влав од умрените краишта, преку влијанието на козулот може да биде сигурен дека
ќе добие државна служба, а од тоа не постои помоќно поткупување. Селата, едно
по едно, го прифатиле романското училиште, а само поимотните средини сè уште
се опираат.
Во мај 1905- та, влашкото прашање се нашло на пресвртница: валијата од Јанина, кој било под грчко влијание, извршил насилство врз светоста на Романскиот
конзулат и врз личноста на некои романски училишни инспектори. Уследил жесток
дипломатски спор, кој завршил со целосна победа на Романија. Но всушност, на турската политика í одговорало да попушти. Власите сега формално се организирани
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како посебна националност /Millet/, со право да имаат сопствени официјално признати училишта и цркви. Од гледиштето на Турците, ова може само да придонесе
за слабеење на христијаните. Грчката патријаршија приговорала, како што правеле
секогаш кога некој балкански народ се здобил со правото да богослужи на сопствен
јазик. Единствениот резултат биле Власите да се тераат кон егзархистичката вера.
Тие знаат дека Бугарите ќе им го почитуваат јазикот и нивниот национален идентитет- Бугарите не се империјалисти. Крволочното насилство на грчките чети го направило останатото, а Власите, преслаби за да опстанат сами, сега се сојузници на
Бугарите“.
Кога немало Романовска црква не можело да има народ Романци-само Грци.
„По некоја година Грција и Романија секако ќе ја продолжат борбата за присвојување на влашките села. Судирот, како и сите судири на Балканот- беснее претежно околу Црквата и обете страни покажуваат морбидна наклоност гробјето да
го изберат за свое бојно поле. Во Битола ниту еден Влав не може да умре, без отворена борба меѓу про-Грците и про-Романците, за тоа кој јазик ќе се користи за душата да му се предаде на Господа. Грците и католиците никогаш со поголем жар не
се бореле за клучевите на Светиот гроб, одошто Грците и Романците за трупот на
еден мртов Влав. Еден извадок од една официјална грчка публикација102 живо отсликува еден од ваквите судири:
‘Откако во Битола умре еден Влав, кој í припаѓал на Грчката православна
црква, неговиот брат, кого романската пропаганда со методите што на сите им се
познати успеала да го придобие, всушност се осмели да искова план да го закопа со
романски поп, кој не е признат од Патријархот,а да не му дозволи на (грчкиот) епископ на Пелагонија да влезе во мртовечницата.
Овие случувања предизвика страшна раздразнетост меѓу грчкоправославното население на Битола, како и меѓу пријателите на починатиот. Јасно беше намерата: да се направи преседан, што набргу на романската пропаганда ќе í дозволи да
си има свои сопствени попови и во Битола да си изгради црква, со тоа пркосијата
на каноните на Православната црква и на јасно изразената волја на влашкото население. Покрај тоа, сомневањата на јавноста беа потврдени со фактот дека наведената пропаганда веќе гради една куќа, која необилно наликува на капела.
Откако грчкиот епископ си ја исполни должноста, односно- го забрани одржувањето на погребниот обред од страна на еден непризнат поп, турските власти го
балсамираа телото и соопштија дека погребот мора да се одложи, сè додека од Цариград не пристигнат упатства.
Но наспроти оваа изјава, тие набргу решија починатиот да се закопа со романски поп.На оваа вест огорчениот народ појде во мртовечницата, ја испрегна мртовечката кола, го повреди Пинета/Pinetta/, злогласниот зет на Апостол Маргарит и
уште неколку други про-Романци и одби да се покори пред вооружената војска која
барала тој да се растури. Целиот град беше во метеж, а чаршијата три часа беше затворена.
Валијата, длабоко имресиониран од решителниот став на Грците, што не успеале да ги растурат ниту два јуриша на коњаницата, веднаш му телеграфира на
Султанот за да му ја изложи сериозноста на ситуацијата и да побара упатства. Како
102

Bulletin d’Orient, Athens, July I, 1904.

54
одговор доби наредба трупот да не им го дава ниту на Грците, ниту пак на про-Романците, ами да ги задолжи локалните власти да го погребаат.’
Оваа голема победа на Грција е значаен коментар- како за навика на грчкиот
табиет, така и за методите на турското управување. Овие Термопили/Thermopylaes/
врз мртвочницата, се успесите кон кои се стреми современиот елинизам. Секој детаљ само за себе преставува сатира- некадареноста на локалните власти да закопаат леш без да го консултираат Цариград споро одговара; крајното обраќање до самиот Султан и суровата правдина на одлуката- бидејќи христијаните се карале, телото мора да се закопа без поп ! Ништо не може да биде уште потурско, и ништо не
може да биде уште погрчко“. (Стр. 259, Р.И.)
ПОГЛАВИЈЕ VII
Грци
„Имало едно мало, мрачно место во Македонија што го заслужува името
‘дом на изгубената кауза’. Костур е град задскриен меѓу ридјето...“. (Стр. 260, Р.И.)
Стр. 265: „...Од овој систем во Цариград се развила нова грчка аристократија, збрана околу Фанарот- како што се викало седиштето на патријархот. Световните членови ја уживале довербата на Портата и си купувале функции што носеле
многу добивка и моќ. Фанарјотите секогаш биле избирани да управуваат со Молдавија/Moldavia/ и со Валакија и обично ги заземале фунциите: драгоман на Портата
и драгоман на морнарицата. Свештеничките членови ја искористувале црквата и заедно со поткрепата на турската власт си поставиле задача: да ги сотрат Словените и
Романите. Тие ја укинале Српската патријаршија во Ипек, како и бугарската патријаршија во Охрид. До средината на седумнаесетиот век, хиерархијата била резервирана за Грците, а нивната моќ не била контролирана сè до првите десетлетија
на деветнаесеттиот век, кога Грчкото востание за независност предизвикало Турците да се посомневаат во лојалноста на својата фанарјотска државна администрација.
Словенските цркви изчезнале од Македонија и насекаде дошле грчките епископи,
исто толку нетолетартни, колку што биле и корумпирани. ‘Тапи муцки кои ретко
знаеле како да држат овчарски стап’ ја сотреле националната свест, јазикот и интелектуалниот живот на нивните словенски стада.И како резултат на тој процес Источната црква е Грчка црква. Ова што ‘елинизмот’ го одобрува, а што е доменот на
Црквата, се богатството на Фанарјотите и подмитливоста на Турците. Но сепак, тоа
е празно име. Грците си имале своја шанса: три века држеле монопол врз културата
на Блискиот исток. Имињата- Словени и Бугари опстојувале само како поим за навреда. Словенското писмо било заборавено, дури и словенските библиотеки во старите манастири биле изгорени од страна на грчките епископи.103 ...Според грчките
епископи сите Македонци се Грци, бидејќи по закон подлежат под патријархот...“.
Стр. 275: „Грците, освен поради еден кобен хендикеп, веројатно би биле
книжевен народ. Тие, над сè се имагинативен народ: имаат брзи инстинкти, жива
перцепција и течно говорат. Размислуваат со претерување, ставаат нагласка на книжевноста, поседуваат страст за изразување. Тие се навистина свесни за јазикот и
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(Исто така, било изгорено дури матичното книговодство, врската со милениуми. И изчезнало старото потекло, а се говорело за Словени, според Бонифациј [8 век], одвратна раса- само злочин, Р.И.)
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лесно ја сфаќаат идејата за стилот. Но оваа нација на лингвисти, наследници на говорот на Атика/Attica/ сепак сè уште нема јазик со кој да се изрази. Или, подобро
кажано- има два јазика. Прво, тоа е народниот грчки од катадневното, димотики
/Romaic/ на Левантот. Тоа е жив, експресивен говор, полн јадровити изреки, прикладни идиоми и пресфрти во фразите што оддават остер хумор и будна, единствена моќ за забележување.Неговата структура е лабава, едноставна и аналитична.
Речникот му е обилен и многу помалку обренет со туѓи зборови од кој било кој друг современ јазик, иако, се разбира, според корените од италијанско, од влашко и
од турско потекло, ги оддава непостојаностите на народот што го зборува. Тој се
потпира врз старогрчкиот, како што италијанскиот се потпира врз латинскиот. Тоа
е јазик со облежје и сопствена историја, живо, органско битие кој се развива според
сопствениот гениј и закон. Во него е напишана книжевност која можеби нема изненадувачка сила, или убавина, но која сепак поседува извесни особености и индивидуалност. Народните песни од островите и борбените песни на герилците и мартолозите/Klepths/Armatoles/ со едноставност, искреност и жестокост го одразуваат
активниот, возбудлив живот на луѓето кои ја создале грчката нација. Тие пееле како што зборувале, со зборови што имале боја, значење и чуствен ѕун, произлезен од
несреќите и страстите на нивната катадневна живејачка. Паралелно со овој слободен, природен јазик, се развил и еден вештачки, литературен јазик. Тој е потомок
на бомбастичниот жаргон пишуван од византијските сколастичари и денешниот
углед í го должи на пропагандата на двајца големи патриоти кои ја подготвиле
книжевната преродба што í претходеле на борбата за независност. Додека герилците во своите полудиви, полујуначки балади на димотики си го воспевале патот кон
победата, Корeaс и Ригас/Coreas, Regas/, изгнаници во Парис и Виена, пишувале грижливо изготвени книжевни и политички трактати,на псевдокласичен дијалект што
самите го измислиле.104 Тие, во славното минато нашле вдаховение за бунт и со грчката слобода тежнееле да обвноват 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 аналитички форми на
димотичката флексија и лабавите структури на димотичката синтакса. Едно движење кое признавало такви силни зборови како достоинство, патриотизам и славно
минато, доживеало брз успех. Последицата од тоа што денес постои еден јазик за
секојдневниот живот и за лирската поезија, а друг за книги, весници, соопштенија и
официјални говори. Разликата меѓу нив не така како пишувањето и говорниот јазик
на друга земја. Ние сите користиме доста поучен и по не така чест стил кога пишуваме, одбегнувајќи извесни вулгаризми и неологизми,а без страв од педантерија,
употребуваме поголем избор на зборови. Разликата меѓу димотики и пишуваниот
грчки е во речникот флексијата, во синтаксата, па дури и во фонетиката. Мените во
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(Кога Германците се обединувале со германскиот јазик, во Виена Вук Караџиќ бил заведен тој да
се откаже од тн.старословенски јазик, а тој од него да создаде нов српски јазик, дури кого и го германизирал. И затоа како што Русите се откажале од тн.старословенски, истото го направиле и Србите. И место да има еден тн.словенски народ со тн.старословени јазик, се создале два народи: Руси и
Срби. Бидејќи тн.Словени до денес меѓусебно се разбираат, тие и денес се еден народ. Иако Германците до денес се обединуваат со германскиот јазик, бидејќи тие меѓусебно не се разбираат, тие и денес не се еден народ. Како што биле создадени два нови тн.словенски народи, биле заведени и овие
Ромејци. И тие се откажале од македонскиот коине и се создал уште еден нов народ-еладскиот,
Р.И.)
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ресторанот ќе ви понуди οινος λευκος и οινος µελας со αρτος ad lib., но гостите бараат ασπρο κρασι, µαυρο κρασι и ψωµι (бело вино, црно вино и леб), па ако некој
случајно ги употреби напечатните имиња, келнерот ќе го протолкува тој експеримент како изблик на духовитост. Еднаш требаше да испратам телеграма во која ги
употребив зборовите καινουριο σπιτι (нова куќа). Ниту еден нормален Грк во говорот нема никогаш да употреби некоја друга комбинација зборови, за да ја искаже
истата идеја. Но чиновникот приговори: мора да сум сакал да кажам νεα οικια. И
кога се споротиставив дека сакам да телеграфирам не на старогрчки, туку на современ грчки, тој ми возврати дека како ученик, кога прв пат би погрешил и би напишал οπιτι, би добил ќотек, а вториот пат би бил истеран од училиштето. А сепак и
покрај туѓото потекло, ниту тој, ниту било кој друг жив човек во Грција некогаш
сонувал во секојдневниот говор да употреби друг збор осим οπιτι (hospitum). Тоа е
име што детето го користи за својот дом пред да го научат дека старите Грци имале
друго. Ниту еден селанец, а само неколку жени знаат што значи οικια. Едниот збор
ги содржи сите асоцијации на мајчиниот јазик, другиот и покрај тоа што е елински,
е туѓ и непознат, толку безбоен и еден алгебарски симбол. За книжевноста забраната на првиот збор е катастрофална: тоа значи, дека таа нема на располагање ниту
еден збор што поттикнува емоционален одглас. Се чини како да треба од сета наша
поезија да го избришеме зборот ‘дома’ и да го замениме со ‘живеалиште’. Прашањето за флексијата е уште посериозно: димотики е јазик што умерено користи флексија. Тој целосно го изгубил дативот, а дури се стреми да го отфрли генитивот, додека повеќето соодноси ги изразува со предлог што го определува со акузативот.
Разбојникот, во баладата за шеесте аги/Agas/, вели εκαψα τα χωρια τουσ (Јас им ги
изгорев селата). Современиот пурист ќе напише των, или дури αυτων, што како тоа
прецизно го искажува г. Психари /M. Psichari/ e исто како еден Французин да се
обидува да го подобри J’ai brulè leur villages пишувајќи illorum villages. Најлошо од
сè е што не постои јасен став до каде оди овој процес за ‘прочистување’. Секој човек претставува сопствена школа, па додека димотики има еден јасен начин за изразување едноставна идеја, пуристите не се сложуваат во однос на бомбастичната
формула што него би требало да го замени. При пишувањето грчки, единственото
сигурно правило е- некогаш да не биде природен. Колку повеќе му се приближувате на стариот јазик, толку подобро пишувате, и секоја чудност во граматиката станува стилска убавина. Единствениот закон на грчкиот стил е да не се пишува како
што зборуваат обичните луѓе, и наместо да се бара особеност во прикладните зборови, пуристите нејзе ја наоѓаат во старите; наместо да тежнеат кон достоинство во
убави ритми, или пак кон фрази што отелотворуваат некое ново согледување или
оригинална мисла, тие тоа го бараат во бомбастични и позајмени архаизми. 105 Всушност, процесот на обновување не толку на атичкиот, колку на византискиот грчки
отишол толку далеку, што просто е чудо што не продолжува понатаму. Атинскиот
архиепископ еднаш до весниците напиша еден вид пасторско циркуларно писмо,
истакнувајќи дека ако секој ден оживеат само по еден стар збор, во текот на дветри години речникот ќе им стане целосно атички.106 Но здравиот разум на луѓето,
на некој начин се чини, се плаши од оваа крајна систематска усилба. Последиците
од сето оваа педантерија врз книжевноста биле толку жалосни, колку што можело и
105
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(Во грчкиот речник архаизмите од непознато потекло биле само пелазгиски=тн.словенски, Р.И.)
(Нема совпаѓање меѓу: „не толку на атичкиот, колку на византискиот грчки“ со „ атички“, Р.И.)
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да се очекува. Една книжевност која користи 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 образованите Грци сè повеќе и повеќе
тежнеат да го прифатат францускиот, како за разговор, така и за пишување. Францускиот е барем природен јазик, кој не зависи од милоста на педанти и патриоти.
Постои, се разбира, отпор против сета оваа будалштина, но тој бавно напредува, бидејќи против него не се само официјалните сили на Црквата, на училиштата
и на универзитете, ами исто така и инститнтивната суетност на луѓето. Грците кои
се обиделе да пишуваат на народен јазик, претежно живеат во странство г. Психари
во Парис, господинот Палис и Михаилидес/Pallis, Michalides/ (‘A. Ephtaliotes’) во
Ливерпул.Тие биле осипани со навреди дека се лоши патриоти и неписмени простаци. Преводот на г. Палис на ‘Евангелието’ на димотики дури довел до крвави
безредија во Атина, а тогашното свештенство дури биле истерано од служба, бидејќи се осмелило да ја совлада патриотската толпа. Сега постои странка на млади луѓе кои се осмелуваат да го употребуваат својот сопствен природен јазик, па ако меѓу нив се случи да има некој генијалец, кој ќе напише книга што ќе влезе во секој
грчки дом и на луѓето ќе им се фати за срце како национално класично дело- битката ќе биде извојувана. Сега теренот е слободен; пуристите немаат создадено
угледен писател, а обилниот народ, кој едноставно не го разбира јазикот на кој се
објавува, е рамнодушен кон книжевноста.
Значењето на ова лигвистичко прашање за напредокот на елинизмот во
Македонија е битно. Ако по правило, грчкиот селанец не успева да го научи писмениот јазик и тешко го чита, случајот пак со полуелинизариот Албанец,Влав, или
Бугарин е безнадежен.Ако треба да стекне образование преку медиумот на грчкиот,
тој тогаш мора да научи не еден, ама два туѓи јазика. Кај балканските народи дарбата за јазици е вродена. Грчкиот се зборува насекаде по Левантот и здобивањето
со колоквијално знаење на говорниот димотики не претставува голема тешкотија.
Бугарските селани на Костур (или, да бидам поточен- мажите меѓу нив), сите го
зборуваат повеќе или помалку добро, преку користење на секаков вид неелински
зборови измени и внесување измени во граматиката. Левантците од англиско, од
француско, или од италијанско потекло во Смирна, Солун и Цариград го зборуваат
како втор мајчин јазик. Но тој како пристап кон образованието подеднакво му е бескорисен на селанецот и на Левантинецот како ligua franca. Бидејќи, ниту едниот
ниту другиот не знаат да го пишуваат. Всушност, да го совлада грчкиот правопис,
човек мора да биде нешто како научник по класика. Да земеме само еден пример:
гласовите што старите Грци ги означувале со οι, ει, η, υ и ι, сега се изговараат ее /и/.
Селанецот, или пак странецот, кој јазикот го научил слушајќи го, не знае ниту како
да ги напише овие гласови, ниту пак печатени може лесно да ги препознае. Познавав еден Бугарин во Охрид, човек кој бил имотен и кој се школувал во грчка гимназија.Обично разговаравме на грчки и јас си мислев дека тој добро го знае јазикот,
сè додека еден ден не му се укажа прилика да ми напише писмо. Во него, од почеток до крај, буквално немаше ниту збор што успеал да го напише точно. Имав и
друг познаник, еден Полјак родум од Солун, човек од некои краишта со очигледна
дарба за јазици. Тој правилно пишуваше и француски и германски. Покрај тоа, зборуваше италијански, хебрејско-шпански, турски, бугарски и грчки, а последниов
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течно и со извесна дарба за сликовито изразување. Но иако сиот живот го минал во
еден грчки трговски центар како деловен човек, тој се исплашил од напорот да научи да пишува на јазик како што ќе му бил од огромна полза, а дури не ја знаеше
ниту грчката азбука, Последицата е што иако се говори главно грчки, тој не е доволен трговски медиум, ниту пак широко распространето средство за културата.
Влавот, Албанецот, или пак Словенот што го научил, има сериозна причина да биде разочаран од користа што од него ја има. Грчкиот империјалист кој тежнее да го
види својот јазик уште еднаш како признаен јазик на сите цивилизирани луѓе на
источните брегови на Медитеранот, заборава дека еленистичкиот грчки од пред две
илјади години бил средство на една оригинална култура, подготвувана од големи
граматичари.
Болно е искуството на свртување од овој сон за обновениот елинизам, што
треба уште еднаш да го цивилизира Блискиот исток,кон денешната грчка политика.
Со подеднаква точност за Грците може да се каже дека тие се способни до крај да
се оддадат на една идеја, или пак дека се подготвени да се жртвуваат за секој вистински збор, или апстракција. ‘Словенот е непријателот’ е фраза што последниве
триесет години им ја повторуваат новинарите и, конечно таа толку силно ги обзеде,
што речиси го заборавија своето сопствено минато и херојските борби против турската тиранија. Ги учеле да веруваат дека цела Турција јужно од Балканот, по закон
е нивна, а тие за Македонското движење се подготвени да мислат само како инвазија врз нивното наследство, испланирано од непријателот во Бугарија, ако не и од
самата Русија...“. (Па православна Русија се бореше за Елада, Р.И.) (Стр. 281, Р.И.)
ПОГЛАВЈЕ VIII
Албанци
I. Албанскиот карактер (стр. 293, Р.И.)
„Во Европска Турција не постои народ кој во целост ужива толку лош глас
колку Албанците. Тие се bêtes noires на амбасадите и жртвени јариња на Портата.
Ако негде Турците се ангажираат во многу тешки операции, тогаш е вообичаена
работа по некој или сите амбасадори да протестираат против користење на албански чети. Ако негде се случеа нереди кои дури ниту Султанот не можеше да ги премолчи, беше неизбежно да се каже дека Албанците излегле од контрола. Би можело да се претпостави дека на почетникот во дипломатијата првата вежба му е да ги
запише овие предупредувања во својот тефтер и тоа на видно место за идна употреба, а дека првиот обид на условнопуштениот од затвор во канцеларијата на Големиот Везир е да ги упати вообичаените оправдувачки фрази со нота на изненадена и вџашена човечност. Еден век наназад ова озлогласено име беше единствената
вест преку која на Запад разбраа за Албанците. Чувме за нив кога нивните колежи
претставуваа закана за истребување на грчкиот народ на Пелопонес/Morea/ Чувме
за нив во кога Франција и Англија коваа завера за да ја придобијат наклонетоста на
Али-паша, обете маѓепсани од гласот што го биеше- надчовечка суровост и лукавост. Повторно чувме за нив како народ чии наложувања и угнетувања во ‘Стара Србија“ им соперничеа на оние што ги сторија Курдите во Ерменија. И ‘Сината книга’
(1904) што ги надбележала свирепостите во Македонија и Едрене /Adrianopole/ му
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одговара на албанското име повторно со претпознатливи проколби и чемер. За сите
нивни појасни политички тежненија и прикриени стремежи се чини ништо не се
знаело, освен за обвинувачкиот факт дека се кренале да се бунтуваат против реформите. Им било судбина да го кријат своите доблести под туѓо име, а под свое да прават само злосторства и гревови. Како христијани, или муслимани, им било судбина да жнеат успеси за други народи. Колку би останало од големата легенда за Грчката војна за независност, кога би се одзел уделот на Албанците- христијани во
неа ? Кога се помислува на онаа поинаква борба, понекогаш жестока, понекогаш
херојска, две епохи како посебно ја поттикнале фантазијата на Европа излегуваат
на виделина-војните на Сули против Али-паша и подвизите на морнарите од Хидра
против турската морнарица. И Сулиотите и Хидриотите беа Албанци по крв, по јазики и обичаи.Тие беа ‘Грци’ онолку колку што беа и Власите- им припаѓаа на Православната црква и ако некој од нив имаше некаква култура, тогаш тоа беше грчката. Сулиотите биле племе на грабливци, нешто подобро организирани и похомогени од повеќето албански племиња, а нивното однесување не смекнало под влијанието на христијанството што го примиле само по име. Хидриотите биле едноставнопирати. И хероизмот и жилавоста што ги покажале како нормално спротиставување
на Турците, под грчко влијание се продлабочило и се претвориле во борба за политичка слобода, а тоа пак фрлило светлина и слава врз целата војна што би требало,
според секој закон на историска правда, да го ублажи судот што го дала цивилизацијата за Албанците. Како што Албанците- христијани и заработија поголема слава
на хеленистичката идеја, така и Албанците муслимани придонесоа Турците да се
здобијат со таква наклоност со којшто сè уште можат да располагаат на Запад. Зборот ‘Турчин’ во нашиот јазик има повеќе национално, отколку религиозно значење.
Но во источните јазици тој е едноставно синоним за мухамеданец. Грците, на пример, говорат за муслиманите на Крит како за ‘Турци’, иако тие и по народност и по
јазик се Елини кои одвај знаат по некој турски збор.107 А така беше и со Албанците.
Низ цела Турција можат да се најдат на функција што им овозможува контакти со
Европејците. Понекогаш тие се гувернери, честопати воени офицери, додека пак
вообичаеното занимање на пониската класа е гаваз, т.е. вооружен слуга, делумно
гласник и делумно телохранител, во служба на некој Европеец или домороден богаташ. Прекрасни мажи, во сликовити облеки, украсени со замајувачко мноштво на
оружје кои дремат крај портите на конзулите, или на банките,кои пренесуваат пари,
или пораки, или пак се најмат себеси како придружници на патници, тоа се, се разбира, непроменливите Албанци. Но бидејќи тие се само по име муслимани, забрзаниот патник ги одредува како Турци,108 а кога си оди дома, ја шири славата за нивната верност, самопочит, храброст и чустважо со чест- квалитети што некако се трансформираат во толку многу аргументи за опстојувањето на Отоманското владеење. Јас еднаш патував на една од македонските железнички линии заедно со еден
млад и богат Англичанец на функција кој патуваше на Блискиот Исток и чие искуство требаше да му послужи како подготовка за пратеничката кариера. Тој немаше
некои одредени предубедувања, па затоа во текот на разговорот при секоја промена
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(Критјаните во 1913 година го разбирале бугарскиот, но не еладскиот јазик. Ова може да се види
и во Букурештанскиот договор, во член V: „...Формално е договорено Бугарија отсега да се воздржи
од каква и да е претензија врз островот Крит“. Критски јазик бил тн.Хомеров, никако еладски, Р.И.)
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(Албанците од СФРЈугославија како Муслимани=Турци по 1950 година се селеле во Турција,Р.И)
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на темата, тој искажуваше пофалби за Турците како личности. На крајот го прашав:
врз основа на што дошол до таков суд ? ‘Па’, одговори тој, ‘погледнете го мојот
слуга.’ Излезе дека човекот беше типичен Албанец- висок, убав и несомнено околу
чесен, колку што неговите очи беа искрени и бестрашни, додека целото негово држење ја откриваше онаа трага на измешана љубезност и независност што му даваше посебен шармна неговиот народ. Се чини зла судба што неговите фини квалитети мора цело време да му служат на азијатскиот деспотизам што секој Албанец го
мразеше и го потценуваше.
Затоа како остар контраст на репутацијата што сите Албанци ја уживаа заедно, е почитта со која на нив се гледаше како на индивидуи, не само од страна на
Европејците, туку од страна на другите домородни народи на Балканот. Како припадници на своето племе, тие можеби се закоравени и небрежни разбојници, чии
годишни наезди на побогатите предели на македонската граница се природни последици на нивниот презир кон било какво орадие, освен кон пушката. Како војници тие се страв и трепет не само за турските офицери што ги презираат, туку и за
христијанските населенија што ги застрашуваат.109 Но ако ги оставите да ја напуштат вербата во оружјето, можно е поради нивните едноставни феудални доблести
да се здобијат со покровители, па дури и со обожаватели. Ги ценат низ цела Македонија како добри ѕидари и копачи- тие не би ископале ниту кубик земја во својата
татковина. Тие се мошне способни мајстори, а во филигранот се гледа и нивната
мајстортија и вкус. Кога се работи за доверба, нивната чесност е влезена во последиците, исто колку и нивната храброст. И најстрашливиот трговец од Истокот би
им ги доверил и своите пари и живот, само ако тие го дадат зборот. Некултивираниот турски селанец- сосема поинаков од неугледниот градски муслиман од
Истокот исто толку е чесен и доверлив, но човек би помислил дека неговите доблести извираат претежно од злогласниот недостаток на претпримчливост и вообразба. Од друга страна пак, клучот на албанскиот темперамент е чуствителната, но
нападна горделивост. Во најмала рака тоа е сликовита и привлечна суета, а во најголема прекрасно самопочитување. Тој е исто толку остроумен, нестрплив и со ист
дух на претпримчливост како и Гркот, но неговата горделивост е таа што го чува од
страшливост и подлост. Тој отворено ќе ограбува со примена на насилство, ама нема да краде. Тој ќе го измачува непријателот, ама нема да допре жена. Ако се перчи
и се фали, па дури и да внесе кавги, сепак тој си има превисоко мислење за себе, па
затоа не лаже подло во самоодбрана.110 Тој ја има традицијата на еден народ што се
борел за Турците како нивни платеници, но никогаш не го прифатил без негодување домашниот јарем. Чуството за чест кај Албанецот не е само однадвор. Тој ќе
ве убие без да му трепне око сфати дека сте го навредиле- како што турските офицери и руските конзули го почуствувале тоа на своја кожа- а ако убиецот, еден осамен одметник, случајно се најде дури и во туѓо и непријателско племе, тоа е спремно да се бори и до последниот човек само за да не им го предаде на властите. 111 Но
Албанецот е исто толку прецизен кога го дава својот збор. За да го одржи збор-от
тој ќе се изложи на секаков ризик, а за да му помогне во тоа, неговото племе ќе
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(Албанците алчни само со исламот се збогатиле, плачкајќи и убивајќи ги Православните, Р.И.)
(За Албанците другите автори инаку пишат- мои претходни книги: Муслимани=Турци, Р.И.)
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Општо гледано во Турција се смета за смртен грев ако се убие Албанец. Но повремено турските
офицери заборавиле на тоа.Еден таков настан се случи во Воден во 1904 година, кога целиот гарнизон се бунтувал сè додека не го откриле и не го убиле грешниот потпоричник. (Албанец=Турчин,РИ)
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жртвува сè. Ова албанско чуство за чест е несомнено премногу средовековно, но
иако содржи суровост и крволочност, тоа исто така содржи јунаштво и по нешто од
внатрешното достоинство на рицарскиот дух“. (Стр. 297, Р.И.)
II. Јазик и историја (стр.300, Р.И.)
„За потеклото и историјата на Албанците не е лесно да се пишува разбирливо и со точност. Една вистина е приличлно добра воспоставена- тие не се новодојденци. Горејќи од желбата да ги поистоветат со народ сроден на Елините, Грците
со убеденост изјавуваат дека тие се потомци на античките Пелазги. Но кои беа Пелазгите ? Мора да им биле познати на Римјаните под заедничкото име Илири, народ толку нескротлив и толку непопустлив на цивилизацијата, колку и современите
жители на Албанија. Исто така, без сомнение јужните Албанци се во извесна мерка
потомци на Епирците што го следеа Пир/Pyrrhus/. Не е битно дали ќе ги поистоветиме со Пелазгите, со Епирците, со Македонците или со Илирите. Тие, во секој
случај се народ што никогаш немал своја култура, никогаш не ја прифатил културата на своите соседи, а секогаш, и покрај грчките школи и римски патишта водел
свој племенски живот во истите непристапни планини. Етнолошки тој í припаѓа на
индо-европската група,112 а веројатно во постојниве се населил засолништа пред
италијанските и елинистичките ограноци кои се нивни најблиски роднини. Албанскиот јазик и покрај забележливите дијалектни разлики, е воглавно ист- најсеверно
према границата со Црна Гора, или најјужно до Артанскиот залив. Тој е носомнено
еден од индо-европските јазици, доволно различен од словенскиот и од грчкиот, а
барем површно поблиску до латинскиот, отколку до грчкиот. Но во него има толку
многу позајмици од сите јазици со кои бил во допир, па затоа е тешко на прв поглед да се колку од овие јасни индо-европски зборови ги донел од индо-европскиот
дом, а колку од нив ги преоткрил во последни векови. Еден учен јужен Албанец
употребува толку многу очигледни грчки зборови, колку и еден елинизиран Влав,
додека пак северниот Албанец ја наметнува својата сила на грабливата надареност
црпејќи зборови од италијанскиот и од српскиот јазик“.
Тоските биле Бриги, и потоа само Македонци со варварски=пелазгиски=тн.
словенски јазик,кој бил/е илирски-според Нестор (11-12в.),Русите биле од Илирија.
„Постојат големи разлики помеѓу албанските дијалекти од југот (Тоск) и од
северот (Гег), а за големо чудо говорот на Гегите се смета за помек и помузикален.
Но морам да признам дека мене му звучи подеднакво рапаво и одбивно. Овие разлики се наверојатно помалку значајни отколку што би се очекувало, бидејќи не се
пишувало на ниеден од дијалектите сè до појавата на сегашново поколение и дека
секој од нив си позајмувал апстрактни поими од туѓ јазик, непознат на другиот и
дека во оваа земја на планини и разбојништва постои мала врска меѓу северот и југот. Еден албански патриот секогаш ќе изјави дека Гегите и Тоските се разбираат
без големи потешкотии. Јас не верувам во ова предубедување- но јазикот несомнено се стреми кон нормирање и негување, затоа мора да стане посеопфатно разбирлив. Исто така спорно е гледиштето дека Албанците во етнолошки поглед навистина потекнуваат од еден одреден народ. Постојат значајни разлики во нивниот надворешен изглед. Оние од северниот дел се високи, меѓу нив има многу со руса
коса, а се вели дека се одликуваат по мошне широките глави. По надворешниот
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(Индо-европска група никогаш немало, затоашто од едни исти простори не можеле да потекнат
две раси.Следи Белците од Источното Средоземје дошле во Индија,а Индијците обратно- Запад,Р.И)
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изглед не се многу поинакви од црногорските и од српските горјани. Тие се многу
живи и силни, но се со полесна градба и тесни рамења. 113 Гегите носат тесно
прилепена но-сија што им дава изглед на стројност. Носијата на Тоските се состои
од килта, или fustanella од бело платно што беше прифатено како униформа на
грчката војска.114 Обете носии содржат и посебни и национални особености- белото
платно на Геги-те, со своите црни везови на витите машки нозе, упатуваат на
застрашувачката сра-змерност и белегот на тигарот, што не е од поневажно
значење од познатата fusta-nella. Можно е двете различни носии да упатуваат на
две различни потекла, а јази-кот чуден, инаетлив и толку многу поинаков од
другите индо-европски јазици, се-пак може да е смеша создадена на домородните
говори на двете различни племиња. Но ова е само една неоснована размисла.
Доволно е да се забележи дека во мина-тото Албанците поминале долг период на
мешање со други народи, што може и да се потврди. Власите никаде не се толку
бројни како во Јанина и вдолж сртовите на Пиндарскиот планински венец. По
правило тие одбиваат брак со Албанците. Грч-кото влијание отсекогаш било
најсилно во Епир, а Јанина била седиште на византи-ското кнежество кое станало
независно по заземањето на Цариград од страна на Латините, за време на Четвртата
крстоносна војна.Тогаш, за време на сите случува-ња во градовите, населението
најверојатно се изложило на извесно влевање на ели-нска крв. Исто така е
веројатно дека брегот на Епир потопаднал под силното елин-ско влијание.Се
раскажува, на пример,за Парга,интересен и силен трговски град из-граден на
Јадранот, врз една несовладлива стена и под венецијанска заштита дека си ја
задржал својата независност сè додека не му било предадена на Али-паша, кон
крајот на Наполеоновите војни, кога неговите жители носеле чудни носии- носиите
на Критјаните и другите грчки островјани. Но српското влијание било, дури и посилно од грчкото. Скадар/Scutari/ бил едно време главен град на Српското царство,
па извесно време пред турското освојување дури и со Јанина владееле српски војводи, кои обично биле од кралска лоза. Ниту ова освојување не било чисто воено,
затоа можеби и ден-денес повеќето имиња на места од Средна и Северна Албанија
се словенски. А се претпоставува дека Србите сигурно оставиле нешто повеќе зад
себе, отколку имињата на селата“.
Се наведе дека Скиптарите=Тоските биле Пелазги. Значи, тн.Словени. Следи имињата да се тн.словенски. Историјата била бригиска, а потоа македонска. Дури цела Скиптарија била под Охридска архиепископија. Авторот говори и за српска
историја, која била само тн.словенска. Па авторот не наведе било што скиптарско.
Ниеден албански автор не навел било што посебно скиптарско=тосканско.
„Албанската историја би можела да се нафрли во еден пасус. Овие жестоки
племиња што со подеднаква непристрасност ги отфрлиле цивилизациите на Грција,
на Рим и на Византија115 постигнале политичко обединување само два пати. Се чини дека тие лесно му подлегнале на турското освојување. Еден, или двајца паши ги
замениле грчките и српските владетели во главните градови и надвор од нивните
ѕидишта суштински ништо не се променило. Но во еден кус период под Ѓерѓ Кастриот, Скендербегот- Александер/Georg Castriot, Scanderbeg(Alexander)/ од широ113

(Северните Албанци биле едно исто со Црногорците..., но никаде ги нема Азијатите Геги, Р.И.)
(Фустанела=пустанела, која надолу е пуштена, таа да биде фустан, што било бригиско и македонско дури и кај Скотите, според скот=скот,само со македонска гајда, македонски ритам 7/8 итн., Р.И.)
115
(Имало само Македонија, Рим и Источно Римско Царство- Грција и Грци само од 9 век н.е., Р.И)
114
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ко распространетата легенда,116 тие уживаа извесен степен на слава и независност
потоа непосредно пред тоа, а и оттогаш. Тој бил син на поглавар на едно племе во
Северна Албанија,кога Турците го зеле уште од дете и го одгледале како јаничар.117
Воените дарби набрзо го унапредиле и тој научил сè што неговите учители можеле
да го научат за умешноста на војувањето. Некој чин на неправда го поттикнал сеќавањето за христијанската вера во која претходно бил воспитуван. Турците одбиле
да му созволат да го наследи татковиот имот, па затоа со огорченост си го повратил
родољубието. На околу 40- годишна возраст побегнал од турскиот табор, се откажал од исламот, побегнал во родните планини и го кренал општоприфатеното востание (1443). Тој ја уништил првата армија што ја испратиле да се бори против неговата мала, планинска тврдина во Кроја, а од тој успех до денот на неговата смрт,
неговото владеење било со радост признато, барем од северниот огранок на албанскиот народ. Оние што веќе го имаа прифатено исламот му се вратиле на христијанството и за првпат во својата историја, Албанците биле под свој домороден крал.
Тој постојано војувал и ги поразувал сите сили што биле испратени против него,
вклучувајќи две огромни армии кои ги воделе самите султани Амурат и Мухамед“.
Се кажа: „...Но во еден кус период под Ѓерѓ Кастриот, Скендербегот- Александер/Georg Castriot, Scanderbeg(Alexander)/ од широко распространетата
легенда ...“. Никогаш немало било каков Ѓерѓ туку само Георг, Ѓорѓи. Исто така,
немало би-ло каков Скендербег- тој бил само таканаречен. Следи тој бил само Александ-ар.
Тој бил само Георг Кастриотис- источно Ромеец, Македонец. Па се истакна:
„...Од 1204 до 1222-та, за време на Бонифације од Монферат/Boniface of Moferrat/,
Солун бил седиште на кралството на латинските крстосници. Тоа било уништено
од страна на новата грчка сила, која се појавила во Епир за време на Комненците/Comneni/“. Пак, Комнени биле Македонци, а Иван, татко на Ѓорѓи, бил кнез во
Епир. Ѓорѓи бил наследник на имотот на семејството Комнени-само на Македонци.
„Но и тој не се ограничил само на герилска тактика: повеќепати се борел на
мегдан со Турците каде ги опколувал и ги вршел прочуените колежи. Неговата храброст без сомнение била причина за неговото влијание врз воинствените племиња,
но за да го држи народот заедно, за кого кавгата и неслогата била веќе воспоставена традиција, тој сигурно имал голема дарба за државништво.118 Успеал да се прослави надалеку од Балканот со своите смели и успешни битки. Ова беше несомнено
доказ за една политика: дека со враќањето на христијанството, тој не ја прифатил
православната, туку католичката вера.119Ова беше комплимент за западните земји,
па заради тоа си доби заштита од страна на Папата, пријателството од Венеција, претпазилива помош од Рагуза и значајна помош од Неапол.120
На денот на смртта во 1467 г. му го завештал кралството на својот малолетен син Иван/John/ и ја назначил Венецијанската Република за негов заштитник. Но
случајно покажал дека албанската независност повеќе не почива врз никаква сила,
подолготрајна од генијалната личност на Скендербег. Венецијанците ги извршува116

Дали обичајот со давањето на ова име се мешаше со тоа на Александар Македонски ?
(Георг Кастриотис никогаш не бил даден заложник...- Марин Барлети бил фалсификатор, Р.И.)
118
Интересно е да се забележи дека двајца од неговите верни поручници кренале навистина бунт
против него и примиле наредби од Турците. (Георг Кастриотис, 1468 год., умрел православен, Р.И.)
119
(Георг Кастриотис бил само православен, а не Муслиман,ниту Католик-Рим бил непријател, Р.И.)
120
(Православието и денес е христијанско- Христијаните биле загрозени од Муслимани=Турци,Р.И.)
117
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ле своите должности површно, иако за време на долгата опсада му дале извесна опсада на градот Скадар. Иван Катриот избегал во Неапол во 1477 со многу илјаданици поданици и оттогаш Венецијанците биле задоволни што можеле да задржат
неколку морски пристаништа како центар за трговија.121 Десетина години по смртта на Скендер, не останало ништо од неговото царство, освен една инспиративна
легенда. Сеќавањето за овој одметник- католик122 се чува со подеднаква почит и кај
Албанците- муслимани, и православни, и католици, а меѓу малкуте традиции и идеали што ги создале овој необичен народ и покрај нивната поделеност и угнетеност
од страна на турскиот јарем, нема посилна од историјата на оваа кратка борба за
независност“. (Албанија била само бригиска и македонска, а и Комненова, Р.И.)
И авторот не докажа било каква албанска историја- таква и никогаш немало.
Пребегнатите Арбани во Италија до денес играат македонски ора, се со македонски носии итн. Не само Скиптарија да била под Охрид,туку и Јужна Италија...
„Меѓутоа во времето на Али/Ali/ од Тепелена/Tepelen/, пашата од Јанина,
Албанците немале можност повторно да уживаат национална самостојност. Али
бе-ше еден од најзначајните личности од историјата на овој полуостров. Роден
околу 1740 година, како сиромашен селски бег, рано останал сирак, си го вратил
богатст-вото со разбојништво со подмолност и насилство си исклесал пат кон
богатството и високото место во општеството.
Час фалксификувајќи докази за поседување на некој празен пашалак, час водејќи отворена војна со соседните паши, со лажни докази обвинувајќи ги за предавства што самиот ги извршувал, возвишувајќи се себеси и своите синови по пат на
моќни брачни врски што постојано воделе до пропаст на семејствата што претходно ги почитувал, тој постепено си создал за себе и за своите наследници едно навистина независно кнежество, кое во својот зенит ги опфатиле не само поголемиот
дел на Епир и Албанија, туку исто така и Тесалија и Пелопонез. Тој наизменично
ковал завери и со Англија и со Наполеон. Еднаш вработувал англиски, друг пат француски офицери за обука на своите чети. Тој повеќепати не само што ја подржувал
грчката кауза, ами и отворено го отфрлал отоманскиот јарем.Тој несомнено ги учел
Албанците да ги презираат Турците, делумно од политички побуди, а делумно го
охрабрувал нивното национално чуство.123 За да ги одвои од Турците, меѓу муслиманите го ширел бекташкиот ерес. Не признавал ниту поделба, ниту религија. Единствениот од своите генерали во кој имал доверба бил православниот христијанин
по име Атанаси Ваја/Athanasi Vaia/, додека пак меѓу неговите најдобри војници биле Миридитите- католици. А пак сите негови секретари биле Грци. Неговото владеење се состоело од една огромна локва крв и подмолност, но ако истребил многу
луѓе од земјата, се чини неговата главна цел била да го потисне рабојништвото. Не
поднесувал ниеден друг деспот, освен себеси но сепак под негова власт цветала трговијата, а патиштата биле безбедни. Неговите колежи на таканаречените ‘Грци’ од
Сули често им се припишувале на фанатизмот.124 Во суштина тој само ги потиснал
Сулитите, како што ги потиснал сите други грабливи племиња и бегови-разбојници
кои му пркоселе на неговото владеење и го реметеле јавниот ред. Повеќето од него121

(Венецијанците владееле со приморските простори не само во Леш... туку и во Цариград, Р.И.)
(Ѓорѓи Кастриот не бил заложник, ни обрежан, само православен- католик е само злостор, Р.И.)
123
(Албанците немале национално чуство не само во 1913 години, туку и многу години потоа.Па тие
како Муслимани=Турци од СФР Југославија по 1950 година се селеле како Турци во Турција, Р.И.)
124
(Али-паша бил само Муслиман=Турчин, разбојник и убиец врз Православни: Сулиоти и др., Р.И.)
122
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вите ѕверства биле всушност само престрелки во упорното напрегање да изгради
силна и средена власт. Би било бесмислено овој неписмен стар дивјак да се смета за
родољуб, но без никаква намера тој секако допринел за сплотувањето и изградбата
на националната свест на Албанците. Целта му била за себе и своите синови да создаде огромен имот што ќе ја надживее неговата смрт. Тој сакал само богатство и
моќ и додека уживал во вистинската независност, тој никогаш не сонувал да го отфрли турскиот јарем. На крајот го пречекорил трпението на Цариград, бил прогласен за бунтовник и отако за време на двегодишната опсада на Јанина, им пркосел
на Турците бил убиен со подмолност која била најпогодната казна за вообичаената
нелојалност како особеност на неговиот животен пат (1822). Но каков и да бил
историскиот Али,тој на албанскиот народ му даде втор херој и легендарен водач. 125
Неговото владеење сигурно било владеење на еден Арнаут над Арнаутите. 126 За потомците на луѓето што стенкале под него, неговата свирепост и храброст биле чудесни. Песните што ги опишуваат неговите освојувања и колежи станаа национални циклуси. Гегот- христијанин Кастриот127 и Тоскот Али се повеќе од племенски
личности. Тие се албански херои, а нивните подвизи се опеани на сите дијалекти.
Можеби Али бил турски паша, арна ама неговиот крај бил голем бунт кој завршил
во пламен, а опсадата на Јанина може да се мери со борбата за независност на Скендер.128 Преданието за последниот пркос на Али живееше и по него, а оттогаш барем три повеќе или помалку обиди за бунт биле направени. Третиот од нив се појавил како резултат на организацијата наречена Албанска лига,129 основана во 1880
година, во почетокот во согласност со Турците кои го искористиле тоа против Црногорците за да го избегнат отстапување на територијата што им била доделена со
Берлинскиот договор. Но таа разви национална програма и барање автономија. Нејзиниот прв водач, Дода, поглавар на Мирдитите-католици, моќно, полунезависно
племе од северот, беа прогонети и од растурањето на организацијата, секој Албанец што сакаше да зборува за автономија, се чуствуваше посигурно за да бара прием
во Букрешт, или Париз“.130(Али-паша бил само муслимански=турски разбојник,РИ)
III. Обичаи и феудализам
„Две третини Албанците го примиле исламот. Насекаде низ Турција тие можат да се најдат на висока функција во граѓанските и воените служби. Секогаш Голем Везир е Албанец.Гардата на султановата палата ја сочинуваат Албанци. Можат
да да се најдат меѓу помошниот персонал и во секој конак во внатрешноста. Во својата земја го поткупуваат со одликување, или пак им дозволуваат да го задоволат
својот апетит за власт и богатство со функции во полицијата и во жандармеријата.
Побогатите бегови го собираат арачот и во оваа смисла имаат интерес да продолжат со подмитување.А сепак остануваат народ одвоен од Турците и длабоко напри125

(Георг Кастриотис бил православен херој, а Али-паша Муслиман=Турчин само арамија..., Р.И.)
„Албанија“ е збор познат само во западните јазици, или формата/Αρβανιτης/ Arbanithx/ на грчки.
Албанците се викаат себеси Арнаути, или Шиптари. (Арванит=Арбанит, но никако Албанија, Р.И.)
127
(Григор Прличев во Скендербег, како и Марин Барлети, не ги познавале Гегите. Следи Григор
Прличев во Сердарот Гегите да ги споменува- нив ги немало, а никако пред 1840 година итн., Р.И.)
128
(Тн.Скендербег бил 100% православен херој,а Али-паша 100% православен убиец, арамија...,Р.И)
129
Албанската лига е формирана на 10 јуни 1878 година во Призрен. (Заб. од редакторот) (Лешката
лига со тн.Скендербег била 100% православна и тн.словенска, а Призренската лига 100% исламска,
на Азијатите=Арнаутите Муслимани=Турци, колонизирани во 19 век, кои биле/се преку 90%, Р.И.)
130
(Бидејќи Албанците како Муслимани=Турци се бореле за исламот, без национално чуство...,Р.И.)
126
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јателски настроени кон нив.131Тие крвно се поврзуваат, па дури и во џамиите ги одвојуваат препреките меѓу Исток и Запад. Бидејќи во суштина Албанецот е Европеец-Европеец во средниот век.Од сите народи во Турција само тој има наследно благородништво и феудален систем на владеењето.Исламот меѓу источните народи насекаде е подеднаков, т.е. на исто ниво. Тој ги брише потеклото и народноста. Еден
обичен работник може да стане паша, а не е реткост да се види црнец во офицерска
униформа како заповеда бели војници. Но Албанците ја задржаа гордоста за своето
потекло. Гегите се организирани во племиња и им се покоруваат само на поглаварите што ја наследиле оваа функција. Дури и меѓу поцивилизираните Тоски од
Југот, богатството и функцијата не се битни, а најсиромашниот и најмладиот бег од
едно старо семејство може да бара во јавноста предност пред најпочитуваните nouveau riche. Свадбените обичаи на Турците не им даваат значење на социјалните разлики. Турците можат да се женат за робинки од Грузија, или од Цирказија. Албанците што го примиле муслиманството останале строго моногамисти.132 Тие никогаш не се женат за друга нација, или друг ранг. Бракот со богата Гркиња, или Албанка од новите семејства се смета за mèsallance. Мешањето на крвта што во Цариград довело до суштинско изумирање на турскиот род во Албанија, е сосема непозната работа додека пак, по освојувањето, првобитната градба на општеството останало непроменета. На секој начин Албанците го сочувале европскиот однос кон
жените. Во некои области жената е таа што ги прима гостите, па дури и оди на пазар без фереџе. Ни еден Албанец не би пукал во жена, па дури и мажот што патува
со жена е безбеден од напад. Од друга страна пак мора да се признае дека селанките се нешто повеќе од запрежни животни. Мажот е со пушка в рака, а жената е таа
што работи, а ова несомнение објасанува зошто во Албанија токму мажот е тој што
мора да ја купи жената, а не жената да си обезбеди мираз. Но пред сè, по сфаќањето на храброста и чуството за опасност е она со што Албанецот се разликува од Турчинот. Денешниот Турчин е добар војник, но тоа не значи дека тој може да биде
воинствен. Тој е човек што знае да стои во строј и да се покорува на наредбите. Тој
ќе ги слуша своите офицери со безусловна покорност, ќе поднесува тешкотии и ќе
се бори со извонредна упорност за одбрана. Но тој ја нема албанската страст за дејствување и опасност. Тој не живее за да добива пофалби за својата храброст како
Албанецот.Тој е глупав и без вообразба,а на неговата храброст í недостасува полет
и агресивност. Од друга страна, Албанецот е роден борец кому не му е потребна
друга почест. Точно е тоа дека почитува потекло, а за углед го има сето стравопочитување кон патријахалните времиња.Пред главата на семејството помладиот член како да е нем и без свое јас, а помладите браќа не би се ни осудиле да пушат во
негово присуство, освен ако тој не им дозволи. Но уште посилно од ова длабоко почитување на потеклото е честа што í се укажува на храброста. Јунаштвото се смета
за најголема титула во заповедувањето, а младите момци од племето, или селото се
здружуваат во групи кои ги подржуваат соперничките барања на месните јунаци.
Секое жилаво момче оди в шума во потрага по доживувања и на човека не му е јасно дали да ги спореди со рицарите од средниот век,или со ловците на глави од Малајскиот полуостров.Пред да наполни 16 години, од секое момче од попримити131

(Наведеното говори, Албанците биле нечесни, па Османите ги злоупотребиле за злодела..., Р.И.)
Единствен исклучок е кога бездетната сопруга понекогаш ќе доведе конкубина со цел да се продолжи видот. Но секогаш се подразбира дека таа самата мора да ја одбере втората жена.
132
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вните средини се очекува да си набави целосен комплет оружје од отворен грабеж,
а пак се смета за голема чест ако го стори тоа далеку од границите на Албанија“.
Авторот говори за рицари, а тие како витези убиваат витешки а не кукавички како што редовно го прават Албанците само од зад грб и тоа без убиениот да го
види убиецот. Следи Македонецот убива како витез: тој пред да го убие некој, тој
на жртвата му довикува за тој да го види извршителот- никако задгрб и ненајавено.
Исто така, витезот се бори со повеќе луѓе, а Албанецот како кукавица тој не е во
состојба да се соочи со својата смислена жртва, туку тој собира толпа луѓе со кои
тој ќе се чуствува посигурен- појак за да го изврши делото: кукавица=кукавица.
„Кај многу племиња браковите во кои невестата е грабната сè уште е единствено призната практиката. Мирдитите, на пример, иако католици, сè уште си грабаат жени од соседните муслимански племиња, кои ги ограбуваат. Современиот
Албанец го има истото чуство за својата пушка како средновековен рицар за својот
меч: се смета непристојно да се оди в туѓина без неа. Дури и во Биглишта, на границата од местата населени со Словени, сум видел Албанци како носат оружје на
пазар, а во полињата како ораат со пушките фрлени преку рамо. Насекаде на Балканот животот е евтин, но западно од Пиндарските планини тој ја губи дури и бедната вредност што ја има Македонија. Убиството не се прифаќа само ако не се работи за дејствие што може да води кон непријатна одмазда. Да се убие туѓинец, не
значи дека е навреда за разборитоста, а секако дека ниеден морален закон не го забранува тоа. Во некои области, смртта на роднината се прима без болка, како смртта на туѓинецот, а барем во една група села, однесувањето при вакви случаи забранува тажење поради смртта на воинот. Мајката, или сопругата ги прима пријателите што дошле да изразат сочуство и наместо да го оплакуваат, како што е обичај во
повеќето региони на Балканскиот Полуостров, тие спартански ги набројуваат делата што ги сторил починатиот и ја величат неговата храброст. Животот што се состои од многу незгоди и смрттни опасности, неминовно раѓа извесен стоицизам.
Од оваа постојана воена состојба израсна една практика почудна и поособена од анархијата- албанскиот кодекс на честа. Во отсуство на религиозни забрани
или вмешање на власта, очигледно е дека овој постојан излив на насилство ќе мораше набрзо да го смета животот неподнослив, доколку, се разбира, не завршеше со
истребување на самите Албанци. За да се спречат ваквите последици еден систем
на непишани обичаи се појавија кај племињата кои ги ограничуваа и прошируваа
правилата за убивање. Средниот век во Европа го измисли Treva Dei, што забрануваше убивање во текот на 4 дена во неделата. Албанската намера е да се даде можност за остварување на ваквата цел во текот на подоцнежните часови на денот:
двете завадени племиња ќе се договорат да ги остават настрана пушките еден, или
половина час пред зајдисонце. Ова им овозможува спокојно да ги завршат вообичаените дневни работи. Така тие си го прибираат добитокот малку порано од обично, па штетата што може да се направи пред крајот на одреденото време и доаѓаето
на ноќта, на овој начин се ублажува и се ограничува на она што се смета за умерена
граница. Ваквото правило им дава на примирјата извонредна светост. Подеднакво
свето е и правото на прибежиште, а убиецот што бега дури и со роднина на човекот
што го убил, е безбеден под покривот што и го засолнува. Идејата за примирје, или
заклетвата што го гарантира тоа е познато како ‘беса’, збор што постепено станува
заштита на сите врски на верност, или доверба. Ниедна друга идеја не игра голема
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улога во животот на Албанецот, а се чини дека таа се развила во нешто што го заслужува името на чуството за чест. Но, ако општоземено овој див живот на разбојништво и освета создава состојба на општество во кое homo homini lupus est е најпогоден опис, тоа исто така води кон врски на пријателство што во општиот хаос
воведува една градба на лојалност. Племињата се хомогени и верни какви што биле
во Северна Шкотска: крвно сродство љубоморно се чувало и високо ценело. На пример: еден Албанец од добро семејство на патникот, кој е негов пријател би му понудил, да го запознае со голем број роднини раштркани од север до југ, од кои тој
самиот видел само неколкумина, но за сите претполага дека кога ќе се укаже прилика се подготвени да му служат. Исто така, кај нив постои институција побратимување која може да се најде и кај некои Словени во Македонија. Пријатели кои си
дале клетва и ги извршиле едноставните ритуали на ваквото поврзување стануваат
‘побратими’ (браќа) се здружени за навек и се сметаат за толку блиски, што не дозволуваат брак меѓу членовите на нивните семејства. Овие првобитни својства му
припаѓаат на еден општествен развој малку повисок од оној на Авганистанците ?
Постои и сликовита страна на овој живот на ограбување и крвопролевање.
Да беше Албанија подобро позната во времето на романтичарските спротиставувања, ќе станеше место за аџилак и извор на големо вдахнување. Таа не ниту подобра
ниту полоша од подивите делови на Европа во средниот век. Земјата на Мирдитете, кои го сочувале не само феудалниот поредок, туку и католичката религија, мора
да нудат убави реплики на условите во Северна Шкотска, на пример, во било кој
период пред Реформацијата. Поредокот барем раѓа мажи, суштества со извонредна
телесна градба,кои водат буен живот и ја ублажуваат својата свирепост со храброст
и јунаштина што предизвикува воодушевување кое лесно може да оди до крајност.
Тоа се Ничеовите надлуѓе, примитивните Албанци- нешто помеѓу кралеви и тигри.
Сегашниот начин на живеење во голема мерка ги осудува на сиромаштијата што е
постојан поттик за угнетување. Трговијата е невозможна, а трудот малку се цени,
па затоа неизбежна последица од тоа е што гладта ги тера северните племиња со години да ги преминуваат границите и да ги ограбуваат своите вредни словенски соседи. Некои племиња одат на работа во туѓина- Лјапите/Liaps/, на пример, често
одат во Цариград. А другите, особено во последниве два века, постепено се рашириле на плодните рамници потаму од нивните планински дувла, станувајќи со
текот на времето полицивилизирани. Раштркани албански села можат да се најдат
насекаде по Битолскиот вилает, а некои од овие населби не се постари од 40-тите
години. Меѓутоа, ниту годишните преселби на аргати, ниту постојаното зголемување на земјоделските колонии не придонесоа за ублажување на навиките на повеќето воинствени племиња, на пример, племињата од Дебар кои се напост за Бугарите,
како што се Курдите мака за Ерменија“.
IV. Религија
„Споредбата меѓу Курдите и Албанците е секако толку очигледна што довело до општ впечаток дека Албанците се свирепи фанатици кои ги истребуваат
свои-те соседи-христијани, потчинувајќи í се на својата религиозна омраза. Ова
тешко би можело да се каже дури и за Курдите. Повеќето од нив се многу слаби
мухаме-данци, како сите народи од индо-европско потекло што го примиле
исламот, а мно-гу од нив се несомнено еретици. Но тие секако станаа орудие на
едно движење на фанатизмот и сторија сè што е во нивна моќ за да го заслужат
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името- ревносни по-борници. Но вистината за Албанците е дека низ сета своја
историја тие í пружиле отпор на секоја туѓа култура, а меѓу останатото и на
исламот. Две третини од нив се муслимани, додека христијаните се православни на
југ, а католици на север. Но мухамеданизмот на одметниците е исто толку слаб,
колку и христијанството на ве-рниот остаток. Би било поправедно на муслиманите
да им се префрли за рамноду-шност, отколку за фанатизам. Леснотијата со која си
дозволија да се преобратат упатува на тоа дека ниту христијанството што
претходно го прифатиле не било по-длабоко вкоренето. Кај нив христијанството се
појавило во грчко руво. Свештени-ците биле неуки и неписмени, а за разлика од
Словените, тие немале црква со која би го поврзувале своето национално чуство.
Никаков Свети Кирил не дошол меѓу нив со азбука и евангелие на нивниот јазик. 133
Човекот што го замени грчкото от-кровение со арапскиот Коран си остана толку
Арнаут и Шиптар како и пред тоа, а веројатно разбра од новата книга колку и од
старата. Општо земено, тоа мора да е главната причина зошто Албанците му
подлегнаа на исламот поподготвени од Сло-вените и од Грците.134 Патем, тие не ја
изгубија ниту сопствената националност ни-ту култура. 135За што, тие навистина
имаа помало оправдување и искушение. По не-кое славенско село во рамницата
често í подлегнуваше на надмоќната сила кога се откажуваше од христијанството.
Но едно албански племе, добри вооружено и сло-бодно во своите планини,
стануваше муслиманско не толку од страв, колку од на-деж за добивка. На север,
каде турското владеење е само име, а дури и христијани-те носат оружје,
преобраќањето се чини неоправдан чин на неверност. Можеби на југ, каде турското
владеење е повистинско и каде во денешно време поседувањето на оружје ретко му
се дозволува дури и на Албанецот- христијанин, неверството во тој случај е многу
пообјасниво. Кај Тоските во последно време селата често го при-фаќаат
мухамеданството за да ги претворат во чифлици за муслиманските бегови.
Вистинското угнетување,очигледно применето од страна на жандармеријата, го објаснува преобраќањето во ислам пред околу 8 години во големото село Годалеш,
близу до Елбасан. Но општо земено, мотивот за преобраќање бил, или надеж за добивка, или страв од загуба. (Па следи само едно и единствено: само добивка, Р.И.)
Градбата на албанското општество несомнено било резултат на огромното
мноштво самостојни преобраќања кај албанските поглавари. Предноста да се стане
мухамеданец била толку очигледна, а толку голама опасност да се остане христијанин што низ цела Европска Турција погорните класи на домородното племство
навистина немало избор меѓу преобраќањето и бегството. Земјопоседникот кој сакал да си го задржи поседот немал можност да се колеба: ако се преобрател, можел
да се надева дека ќе си ги зголеми имотите на сметка на своите верни соседи, а можеби исто така да добие висока функција. Ако останел христијанин порано, или по133

(Арбанија 100% била на Белци=Пелазги со 100% пелазгиски=тн.словенски јазик. Таа била 100%
под Охридската архиепископија. Следи Богомилите од Македонија само преку неа дошле во Босна,
Италија и Европа. Исто така, Глаголицата со лавот од Солунско била пренесена во Далмација со Венеција, чиј симбол опстол лавот. Кирилицата од Бригија=Брзјакија, а бригиска=брзјачка била Арбанија, со јарецот=Арес, таков бил на Македонецот Пир и Македонецот Георг Кастриотис кои на главата го носеле, само преку неа и Далмација со Босна стигнала во Истра, чиј грб е богот Арес..., Р.И.)
134
(Еладците биле само Пелазги=тн.Словени, на чиј јазик пишел Платон. Георг Кастриот бил 100%
тн.Словен, а неговото семејство имало оставштина 100% тн.словенска,а и 100% православна..., Р.И.)
135
(Без албанско.Албанците со исламот плачкале и убивале Православни и така се обогатиле..., Р.И.)
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доцна ќе морал да ја напушти земјата. На пример: српското племство или пребегнало во Црна Гора, или го примило исламот. Но словенските селани кои биле помалку врзани за своите поглавари отколку Албанците, а биле групирани со поголема
независност во селската заедница што ги поседувале нивните земјишта, не биле предадени на судбината на племството. По цена на прифаќање на муслимански бег и
потчинување на безброј високи порези, тие обично можеле да си ја задржат верата.
Кај Албанците, од друга страна, феудалната врска била посилна, и ако надежта за
световна надмоќ го измамеше благородникот да се преобрати, тогаш сигурно неговите луѓе ќе го следеа неговиот пример. Тој не беше само нивен господар. Тој беше
и нивен поглавар, па и колку и да немаа желба да го сторат тоа, неговите слуги му
се покоруваа.136 Морам да признам дека ова објаснување не е повеќе од претпоставка, но се чини поубедливо ако го споредиме случајот со оној на Словените и Албанците. Огромно мноштво Словени си останаа христијани.137
Мнозинството Албанци станаа муслимани. Но се зборува дека не се појавил
ниту еден случај на преобраќање на влашко село во ислам. Сега Власите се единствениот народ на Балканот кој е сосема слободен во својата општествена градба.
Кај нив нема благородништво како кај Албанците. А бидејќи повеќе се номади и
овчари, отколку земјоделци, 138 тие не се оставени на милост и немилост на земјопосениците, како што е случај со многу Словени. Секоја влашка заедница е речиси
самостојна, а самиот Влав без двоумење може да се одвои од своето село. Кога
условите за живот стануваат неподносливи, тие едноставно емигрираат- како што
го сториле луѓето од Москополе. Словените кога ќе се населат околу црква и манастир, тие остануваат таму засекогаш.139 Албанците пак ја следат судбината на своите поглавари. Меѓутоа Власите се чуствуваат како дома на секој планински врв.
Преобраќањето на Албанците во ислам има големо политичко влијание, но
неговите последици врз нивниот начин на размислување, па дури и врз нивниот
општествен живот се минимални. Харемскиот систем бил прифатен само делумно
и површно. Тие се речиси сите еретици, а не í не обрнуваат внимание за забраната
за пиење алкохол. Никогаш не заборавиле дека нивните предци биле христијани.140
Некои села ги прифатиле двата света: над земја си имаат џамија за да ја види сиот
свет, додека сè држат запалени свеќи пред иконите во подземното црквиче. Но друго место вообичаено е да се грижат за неизвесните изгледи од доаѓањето на Судниот ден, па затоа тие и ги крстат децата и им прават сунет. Секое момче има мусли136

Најдобар дел од Албанците несомнено го следеле Иван Кастриот кога емигрирал во Неаполското кралство. Албанците на Сицилија сè уште ги задржале источните обичаи. (Пак, тие биле само бригиски и македонски, православни под Охридската архиепископија, што не го кажува авторот, Р.И.)
137
(Скиптарите=Тоските се 100% одродени тн.Словени. Муслиманите Тоски биле 100% православни тн.Словени. Тие како Турци ги истребувале Православните. Па овие за да се спасат како Православни бегале од турските Албанци. Тоа било не само од Арбанија, туку и од ...Црна Гора, Македонија, а најповеќе од денешна Јужна Србија. Од арбанските и косовски Албанци до денес македонските Православни бегаат.Бидејќи Македонците немаат друга земја, тие мора да се одбранат од дворасните Албанци кои опстоиле само изроди на човечноста- крволочни ѕверови со човечки лик, Р.И.)
138
(Никогаш немало влашки народ. Власите, според тн.словенски бог Волос,биле само овчари, Р.И.)
139
(Авторовите Словени во Македонија си биле Домородци, а во неа само Не-македонците биле Дојденци.Следи каде што во старата ера имало храмови и населби,таму биле и тн.словенските. Бидејќи
Дојденците си градат свои нови населби, а тн.Словените биле до старите, тие биле домородни, Р.И.)
140
(Бидејќи црквите во Долна Македонија од 1767 година, кога била укината Охридската архиепископија, до денес се само под Цариград,а не тогаш селото Атина,Арбанија била 100% охридска, Р.И.)
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манско име запишано во селската книга на родените, додека дома го знаат како
Иван или Ѓерѓ. Се колнат во Богородица дури и во области кои станале муслимански веднаш по Освојувањето. Толку е мал фанатизмот таму, штом Албанците- муслимани често одат в цркви, палат свеќи пред иконите,- накусо, прават сè само што
не се крстат. Жените, што е вообичаено за Балканот, се назадна сила. Во Годалеш,
на пример, тие сè уште ги држат семејните слави и бессомнено на своите деца им
влеваат неограничена почит кон постарата вера, оставајќи им на мажите да им ги
објаснат овоземните предности што произлегуваат од приспособувањето кон религијата на Турците. Ваквото колебање меѓу двете религии е веројатно почесто во селата, отколку во градовите, но дури и во Призрен постои една класа која по навика
се колеба меѓу исламот и христијанството.141 Често се случува во едно семејство
таткото да е католик од службени причини, а синовите муслимани. Но ако некаде
има траги на фанатизам кај Албанците, тогаш е во градовите, а особено таму каде
што месните христијани не се Албанци. На пример: во Охрид и во Битола каде кај
албанските жители турското влијание е живо, а сите христијани се или Власи, или
Бугари, националната нетрпеливост меѓу Словените и Албанците мислам дека е
обоена со религиозна омраза, а секогаш постои можност за крвопролевање.142 Но
овие градови дејствуваат турски оџи чија цел е да ги научат Албанците да бидат
фанатици. Во селата оџите се малубројни, а повеќето од нив се сосема неписмени,
па затоа таму џамиите се распаѓаат и пропаѓаат.
Меѓутоа, постои религиозно влијание што расте меѓу Албанците- муслимани, што е за поголема почит од нивното природно рамнодушност и многу посилна
од нивните неодредени обичаи од христијанското минато. Исламот никогаш не бил
вера што можела да ги задоволи народите во Европа, и од него се изродиле разновидни секти што го прошируваат и го облагодаруваат неговото учење, а воведуваат
и елемент на мистицизам во неговата строга утврдена доктрина. Во Албанија како
и на Крит, најзначајна од овие секти е таа на бекташите. Тие се монашки ред чии
свештеници се познати како дервиши. За разлика од обичното мухамеданско свештенство, тие обично не се женат и му се посветуваат на религиозниот живот. Малку
е тешко да се одреди нивната врска со ортодоксниот мухамеданизам. Тие се разбира дека се еретици, но не се појавил никаков раскол од надвор. Тие во храмот постојат како религиозно братство што се заколнало да прави милосрдни и добри дела, но никако официјално не í се спротиставувало на државната религија.
Но сепак длабока недоверба и непријателство ги отргнува дервишите од ортодоксноти мухамеданско свештенство, а нивниот ред е, или беше, забранет во Цариград, несомнено поради неговата поврзаност со јаничарите. Меѓутоа, нивното
влијание е поголемо од свештеничките функции во нивниот ред. Околу секое теќе
со еден шеик и дервиши, се собираат илјадници неуки браќа, кои се воведуваат во
обредите и учењата на кои им ги посветуваат своите интереси. Можеби нема да биде премногу силно ако се каже дека речиси секој Албанец- во секој случај на југотако воопшто го интересира религијата, тогаш тој е член на бекташката секта. Општото прифаќање се чини почнало во времето на Али-паша, кој со ширењето на ересот меѓу своите муслимански поданици, сакал што повеќе да ги освои од Турците.
141

До 1703 г. повеќето од Гегите биле тајни христијани кои крадешкум се причестувале. Токму оваа
година Католичкиот совет им ја забранил оваа практика.(Турците Северна Албанија ја нарекле Гегелак, а овде се среќаваат Геги- Домородците во ...Северна Албанија, Јужна Србија биле и Геги, Р.И.)
142
(Како и денес,меѓу Македонци Православни и Албанци Муслимани=Турци постои омраза...,Р.И.)
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Тешко е да се избегне зборот ерес- а бессомнено учењето на бекташите е можеби
најслично на она на слободното масонство во христијанството во времето кога имало навистина религиозно влијание- како што, на пример, Толстој го опишува во
‘Војна и мир’.143 Тоа им наложува на своите поклоници добрина и работа за добротворни цели, им нуди верување што поттикнува на размисла и ги здружува во должност од взаемна корист, а тоа е многу поинтересно од ортодоксниот ислам.
Бекташкото учење е таинствена гранка во оваа религија кое во потполност
му се открива само на оној што е воведен во него, но јас можев да дознам по нешто
од ова учење од бекташите што ги среќавав на Крит и во Албанија.
Сектата му го должи своето потекло на извесен Хаџи (Свети) Бекташ, еден
свет човек кој станал богослужител и во извесна смисла духовен заштитник на јаничарите, па така бекташизмот се ширел главно под нивно влијание.144 Човек може
да разбере дека овие момци, со потекло од европските народи и грабнати од своите
мајки христијанки на возраст кога сигурно веќе имале поднаучено нешто за христијанството,145 би препочитале еден либерален и еретичен вид на ислам. А бекташизмот имаше впиено состојки од сите источни вери, но го задржал својот сопствен дух. Неговата теологија е пантеистичка. Го заменува исламскиот Алах, кој
стои крај своите поклоници наспроти своите робови како семоќен тиранин со некоја идеја за една универзална духовна суштина, во која човековата душа може да
влезе и да се сплоти со неа. Ги мрази сите препреки што душите ги одвојуваат едни
по други и од Бога. Го наоѓа патот за соединување со Бога во една сеопшта љубов и
заедничка смиреност. Не прави разлики меѓу народи и верувања, а сум чул еден Бекташ како вели дека човекот би можел да биде и христијан и член на редот, иако
навистина не можеше да ми потврди дека имало христијани кои всушност станале
членови на овој ред. Но од друга страна пак, источните христијани ја ценат смиреноста како корисна одлика на Турците. Од мистична страна бекташизмот подучува
дека светецот, дури и во овој живот, мора да направи обид да ги надмине препреките кон индивидуалноста и во занес да се спои себеси со Бога. Се плашам дека ова
во стварноста се користи како причина за слободно користење на опиум и алкохол,
а Албанците се обидуваат некако премногу буквално да ја остварат Хегеловата изрека за Богот- опијанет филозоф. Ова учење за обичната суштина некако се помирува со верувањето за преселбите на душите во други тела. Човечката душа веројатно скита низ живите тела пред да се соедини со Бога. Тука будистичкото влијание
се чини незапирливо, бидејќи бекташизмот го извлекува среќниот заклучок дека
никаков живот не смее нерзумно да се одземе. Вистински побожниот бекташ од
старата школа си носи ѕвончиња на чевлите за да ги предупреди малите суштества
во тревата да бегаат од неговите стапала. Колку човек и да бара чистота на верата
во записите на источното христијанство, нема да најде толку пријатна и толку бла143

Самите бекташи ги сметаат слободните масони за сродни души.
Препознатливата облека на јаничарите кои навистина биле еден ред на воени калуѓери, беше високата бела капа од филц. Неа бекташките шеикови ја задржаа. Белата капа од филц што ја носат
Албанците веројатно им го должи своето потекло на овој симбол. (Албанското кече било кавказко, а
поимот јаничари биле според Јован [- в = Јоан=Јан=Јани] Царот[џарот=царот], кој бил Комнен, од
кого произлегле Османите Следи врската со крстоносците со повеќебожните мистерии од храмот на
Македонецот Ирод=Херод во Ерусалим, пренесени до Рослин до Единбург во Скотска-Масони,Р.И.)
145
(Следи врската на внуката на Цар Самуил со Комнени, потоа и врската на европските владетели
со семејството со Цар Самуил-всушност со семејството Комнен, кое било од војсководители..., Р.И.)
144
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городна како оваа. Што се однесува до врската со исламот, верувам дека бекташизмот не е само еретичен, туку и навистина бунтовен. Потојано тој порекнува дека
Мухамед е пророк единствен, или меродавен ранг. Мене дури и ме уверуваше еден
учен Албанец, кој иако и самиот беше бекташ, роден од родители бекташи и воспитан во побожен бекташки дом, дека сектата проповеда постојан презир кон Мухамеда. Но кога би било така, тогаш е очигледно дека би било опасно за иницираниот
бекташ туку така да ја открие тајната. Историски гледано, бекташизмот се вбројува
меѓу сите други муслимански ереси, однос во оној на шеиците од Персија и Индија
кои посебно гаат возвишени чуства кон калифот Али и неговите убиени деца, Хасан и Хусеин.146 Тие го поставуваат Али над Мухамед, сум чул дека веруваат во тројството во кое припаѓа Али, но ова се чини воопшто не е во склад со пантеизмот,
иако самиот збор можеби им се допаднал на јаничарите кои некогаш биле христијани.
Од морална гледна точка, се вели дека бекташите се антиномисти кои проповедуваат дека никакви правила не можат да се однесуваат на избраниците од Бога. Убеден сум дека ова е едно недоразбирање, или пак клетва измислена од Турците. Навистина, Турците се прават оти мислат дека се атеисти. Етиката на бекташите
е повеќе духовно верување кое се обидува да ги потисне прописите за надворешниот морал и божјите заповеди заменувајќи ги со некакво посеопфатно начело за
љубов и милосрдие. Можно е дека ја отфрлаат мухамеданската верзија на декалогот (десетте божју заповеди), како што ја занемаруваат забраната за вино и иконолатрија. Како пантеисти тие природно не поднесуваа никаков формализам. Дури и
повеќе- една од нивните аксиоми е дека човекот мора да ја следи својата внатрешна
светлина, незаинтерсиран за јавното мислење. Но нивното учење за моралот му беше објаснето на еден мој пријател од страна на шеикот (опатот) на нивното теќе
(манастир) близу Тетово/Calcandelen/ со следното чудно и за восхит резиме. ‘Сето
зло’, рече шеикот, ‘се состои од употребата на овие четири изрази.’
‘Јас јадам, ти си гладен.’
‘Јас сум добар, ти си зол.’
И се разбира од овие четири изрази може да се изгради еден одличен морален систем. Одвај би можел да послужи како столб на светата институција приватен имот, а би направил брз крај на една догматска државна религија. Но верувањето во милосрдието, братството и толеранција, би дало солидна основа. Можам да
си замислам дека Толстој и овој бекташки шеик би нашле многу заедничко. Едно
учење, толку духовно и толку човекољубиво несомнено е нешто над моралното ниво на Албанците.147 Но ова барем им го држи умот свртен кон подобри влијанија и
не им овозможува да станат како Курдите- орудие на фанатичниот султан. Од сите
негови начела тие барем се научија на толеранција. Никогаш не ме послужи среќата да видат како дејствува бекташизмот во добри политички услови. Бекташката заедница на Крит беше присилена, да се определи за едната страна на општата кавга
помеѓу христијаните и муслиманите. Но кога се вклучуваа, им беше жал за тоа, бидејќи тие се луѓе кои одобруваат подобри работи, а под притисок се втурнати во
полоши. Сред лутиот живот на тој несреќен остров, тие успеаја да постават темели
146

Тие веруваат дека душата на убиецот на Хусеин влегла во див зајак, за потоа Албанците не јадат
диви зајаци, иако не се противат да пукат во нив. Светоста на дивиот зајак е многу распространето
суеверие-откриено,на пример, во Сибир. Можеби оваа легенда се должи на некои постаро верување.
147
(Арбанија била Самуилова и Комненова- врска на Комнени со на бекташите и во Арбанија, Р.И.)
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за мирна и напредна живеачка.Имаа мала библиотека со француски и турски книги,
милуваа да водат теолошки расправи со туѓинци во духот на широка толеранција
со христијани и меѓу себе, а нивниот бекташизам се чини дека ги избави од здодевните порекнувања на просечните ‘Младотурци’,кои се најчесто слободоумници,
затоа што се премногу мрзеливи, или премногу незрели за да сакаат мислени, религиозни работи. Но за мене како пример на добар бекташ е шеикот од теќето во Призрен. Кроток, достоинствен и љубезен, тој ги минува своите невини старечки години во една повлечена градина со црвени рози и старомодни потпори. Да го посетите него беше да влегувате во една атмосфера на единственост и мир. Еден енергичен живот беше зад него. Поминал долги години скитајќи низ муслиманскиот свет.
Престојувал во Индија и студирал во Бокхара, слушајќи некаде по некој познат
учен човек како дели мудрости, или врши влијанија. На крајот од аџилакот, натоварен со источната мудрост, тој заминал дури во Рим, желен да ја докаже својата толеранција со тоа што ќе му оддаде почит на Папата. Чекал неколку месеци за да добие прием и си дошол оттаму нажален што неговииот едноставен поттик на милосрдие бил одбиен.Штом ја завршил својата приказна, тој се сврте кон нас со искрен
поглед, во замислените очи и се обиде преку несочуствителното посредување на
нашиот грчки преведувач да ни го изложи својот благотворен мистицизам. Сфативме нешто за заедницата на душите пред да дојде времето да го оставиме натоварен
со своите рози кои се чинеше како да ја носеа со себе ретката миризба на неговата
кроткост и побожност“.
V. Корча и јазичното движење
„Албанија не е сета дивина. Има во нејзините јужни граници рамници коишто достигнале прилично високо ниво на култура каде што безвластието е само релативно, а самите Албанци се зрели за смирена влада и кревање врева за образование. Тоските од југот секогаш биле од покроток сој отколку северните Геги. Тие
се посурово казнети од турската влада: даваат арач и подлегнуваат на воена регрутација. Помалку се занимаваат со напади, кавги и граѓански војни. Меѓу нив нема
словенско население кое би било предодредено од својата невооружена беспомошност да им бидат крепосни селани и вазали.148 Туѓинци што живеат меѓу нив,
особено елинизираните Власи се со влијателна култура. 149 Тие се близу грчката граница и грчката култура. Христијанското малцинство í припаѓа на православната
црква, а грчкиот јазик поприлично се говори меѓу високите класи, христијански
или муслимански, во градовите како Јанина и Корча/Koritza/, па дури и од страна
на селаните во краевите близу до границата. Албанскиот сè уште им е мајчин јазик.
Беговите се сè уште мали феудални принцови. Примитивните албански обичаи се
сè уште непроменети.Но светот подалеку од планините е стварност и има влијание,
што не е случај кога човек ќе ја премине реката Шкумба, кај Елбасан, каде што започнува земјата на дивите Геги.(Корча била тн.словенска и денес македонска, Р.И.)
Градот Корча по нешто потсетува на европските градови. Приближувањето
кон него е по цврстиот пат за којшто сосема сум убеден дека не е ниту канал, ниту
изворско корито. Без да ви се спротистави, вашиот коњ коњ одгледан на турски друмови, на крајот се согласува да премине преку мостовите на кои можете да забеле148

(На крајот на 18 век во Северна Скиптарија биле колонизирани Арнаутите и таа била наречена
Гегелак. Поради нивните зулуми, Домородците=Православните-Мијаците...пребегале источно, Р.И.)
149
(Власите како Грци со коине биле во служба на Османите- овчарите не плаќале пашарина..., Р.И.)
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жите дури и по некоја ограда. Селаните што ги среќавате навистина се облечени во
облеките што нивните предци можеби ги носеле кога влегувале со Пир/Pyrrhus/ во
Италија и сите носат оружје150 и не зјапат во нас сè додека не го одминете и несвесно не почуствувате дека се наоѓате во земја на слободни луѓе, каде што самопочитта е речиси возможна. Додека замоците на поглаварите во земјата на Гегите сè
уште личат на гранични тврдини, овде, покрај примитивните четвороаголни кули
што ги наследиле од своите предци, современите бегови- Тоски подигнале огромни
замоци што ги надвисуваат и преплашуваат колибите од плитар на нивните слуги.
Забележувате рудник на јаглен, проработен од неодамна на периферијата на градот
и два фабрички оџаци без чад како се ‘борат’ околу освојувањето на небескиот
свод со една натафрена но величествена нова катедрала и една блескава џамија.
Улиците се релативно чисти, а во дуќаните на овој чуден град, подеднакво оддалечен од морскиот брег и од железницата, повторно ја среќавате сета онаа префинетост и изобилство за чие постоење сте заборавиле во македонската дивина. Живоста и мажественоста на албанскиот карактер како да дошле наполу до израз. Грчкиот владика и турскиот паша, и обајцата туѓинци, полагаат право на верност во градот, иако се соочени со духот на земјата од која обајцата се плашат и го гонат- духот што вредно ги сплотува луѓето,и покрај сите нивни напори.(Само бригиска,Р.И.)
Ако таинствените мисли во возвишените срца на овие две службени лица би
можеле да се разголат пред светот, би заслужиле да бидат построени меѓу најретките реткости на чиновништвото. Тие имаат само една најголема страст, владиката и
пашата, кога ќе ги завршат молитвите за меѓусебно уништување во нивните силни
реченици на грчки или на турски му е упатена со слична фразеологија на Алаха,
или Светото тројство. А тоа е молитвата за уништувањето на една читанка. Тие гледаат на читанката како што Зевс гледал на факлите на Прометеј. Крајот на Турската
империја е некако предодреден во кабалистичките симболи на нејзината азбука, а
нејзините мали лекции по читање, со зборови од по еден слог, веројатно ќе бидат
пофатални за грчката црква, отколку сите трактати на еретиците. Ја видов еднаш
читанката и ги прелистував страниците со плашлива внимателност на човек што
ракува со торпедо. Беше заклучена во една витрина во осветениот дел на Американското протестантско училиште во Корча што на туѓа почва под сенката на мировните договори и капитулации безбедно ја чуваше. Само што го посетив службено
владиката кој ми објасни како уште од времето кога бил секретар на Игуменскиот
патриарх своето минимално слободно време го поминувал во бескрајни напори за
подршка на сојузот меѓу Англиканската и Грчката црква. Во работното време имал
посурови задачи: бил зафатен со исклучување од црквата на родителите чиишто деца се осмелувале да одат на настава во Протестантското училиште каде што била
засолнета читанката. Се чини дека ова беше еден чуден начин на подршка на сојузот помеѓу протестантизмот и православието. Што се однесува до пашата, тој неодамна го испрати шефот на полицијата во потера по бунтовничките книги, а само
една настојчива телеграма од еден од конзулите во Битола, успеа да ја спаси азбуката.(Битолската албанска азбука[1908 година] како романска била политичка,Р.И.)
150

(Пир и Кастриотис биле со роговите на јарецот- богот Арес. Бригите во Бригија [...Охрид,
Корча ...] и во Пакистан со роговите на јарецот имаат исти градежи, исти канали..., исти музички
инстру-менти и игри, исти носии..., обичаи, традиции, јазик- говор... Нивниот владетел Мирбригиски мир= мир, скиптарски мир=добро, кој ја посети Р.Македонија,потврдил дека овдешното
било нивно, Р.И.)
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Историјата на оваа читанка е досие за единсвеното надежно движење што í
ветува. Сè до средината на 17-тиот век нема трага од тоа дека некој необичен Албанец сакал да пишува на својот сопствен јазик. Овие стари Шиптари што воделе
исцрпувачки живот на ограбување и кавги, немале желба да читаат, ниту можност
да пишуваат. Ако се јавело потреба да воспостават врска со пријател надалеку секогаш имало турски професионални пишувачи на писма, кои си седеле крснозе во
некое ќоше на пазарот во секој ориентален град, по своето перо од трска и мастилница од рог ги преведувале потребните пораки на најсложен и најучтив турски јазик. Ако сте ги пропуштиле нив, во блиското правнославно село имало поп кој обично знаел да пишува грчки.Се разбира дека имало училишта во центрите како Јанина, Берат, Корча и Елбасан, но тие им припаѓале на Православната црква, а наставата се изведувала само на грчки. Тие го учеа младиот Албанец дека е Грк, дека мора
да зборува грчки и дека неговиот мајчин јазик е детски дијалект, или варварски говор/patois/ за ‘Турците’. Што се однесува до муслиманите, училиштето одвај да им
паѓало напамет. Турците го сфаќаа училиштето како место каде што малите момчиња клечат на земја и го кажуваа Коранот на памет. Кога имале можност и желба да
учат да читаат и да пишуваат, дури и муслиманите претпочитале, и сè уште претпочитаат, да учат грчки. Сепак, многу повеќе се зборува грчки, отколку турски во низиска Албанија, а и колку да е тежок правописот, не бара толку време за да се совлада, колку што тоа го бара турскиот краснопис. Познавам еден офицер од областа Јанина кога татко му всушност го имал испратено на година, или две во грчка
гимназија. Јас бев уште повчудоневиден кога им делев парична помош на селаните
во неколку селца со муслимани Албанци во областа Колонја/Colonia/ чии домови
биле изгорени од страна на Бугарите под водство на Чакаларов/Tchakalaroff/, кога
со големите корави раце овие џинови ги начкртаа на признаниците своите потписи
со грчки букви. Но сепак, учењето што доаѓаше во туѓо руво, не можеше да има напредок во Албанија. И тука е виновен чудесниот дух на модерниот грчки јазик.
Еден Англичанец со класично образование може да разбере напис од насловната
страна на грчкиот весник, но откако дваесетина минути ќе гледа во типичниот пример на модерниот глагол, сепак не би разбрал ништо ниту од најростата реченица
на говорен грчки јазик. На еден албански селанец, кој со леснотија зборува говорен
грчки јазик и без особена мака си го чкрава името со грчки букви, истиот напис нема баш ништо да му каже. Но се разбира дека многу Албанци што знаат да пишуваат на грчки, можат да искажат некои ограничени и вообичаени мисли, отколку да
го владеат јазикот. Сум чул, на пример, за едно благородничко, мухамеданско семејство што кога ќерката требало да се мажи повикало грчки учител. Таа научила
како да изрази на грчки извесни прецизни и многу ограничени идеи- главно соопштенија и прашања во врска со здравјето- без намера да учи нешто за грчката култура, туку едноставно за да испраќа вести за домашните настани од нејзиниот нов
дом, до стариот. Познавањето на грчката азбука никогаш не била реткост во Албанија, но и покрај тоа Албанците останале неписмени, изолирани и неуки. Малкумина што учеле во Грчката гимназија во Корча, или Јанина, или на Универзитетот во
Атина, за сите цели станале, Грци. Но поголемиот дел од албанскиот народ немал
намера да се денационализира и азбуката не го извалкала нивниот патриотизам.
До втората четвртина на 17-иот век кај ниеден Албанец не се развила чудната желба за употреба на јазикот за книжевни цели. Се чини дека првите пионири
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произлегле од католичкото свештенство. Нивниот углед во оваа работа може поволно да се спореди со нивните православни браќа, за кои термините ‘грчки’ и ‘христијански’ се чини дека биле синоними. Првата печатена албанска книга беше Imitatio Christi, објавено во Венеција, во 1626 година. Католичкиот Бискуп од Скопје
по име Богдан/Bogdanes/, сторил многу за јазикот. Тој ја користел латинската азбука, а се уште постојат неколку примероци од книгата.151 Кон крајот на 18- иот век
тој имал уште попретприемчлив следбеник, еден православен учител по име
Тодор /Theodore/ кој живеел во Елбасан. Тој бил првиот пионер што се обидел да
направи сериозна студија за јазикот и неговиот Lexicon Tetraglosson (латински,
грчки, влаш-ки и албански) открива вистинска оргиналност затоа што барал место
за албански-от јазик меѓу европските јазици.152 Тој употребил своја азбука која не е
ниту грчка, ниту латинска.153 Некои родољуби претпоставуваат дека таа била
древна албанска азбука, која во Елбасан никогаш не излегла од употреба. Други
нафрлуваат дека таа може да била основана врз база на тајна шифра што некои
трговци од Елбасан ја користеле во својата приватна коресподенција. Поверојатно
е дека од страна на То-дор била обновена и можеби преиначена. Старите луѓе од
оваа област сè уште ја користат.154 Но недотераното богатство на гласови со кои
изобилува албанскиот ја-зик е тешко да се раздроби на 31, или на 32 букви. 155
Секако дека на ниеден остро-умник никогаш не му пошло од рака да ги претстави
на грчки. Силната животна желба на Тодор била во Елбасан да основа печатница.
Тој работел, кроел планови и штедел и на крајот бил во можност да им порача на
влашките печатари од Моско-поле да набават албански печатарски букви.
Нарачката била во целост исполнета и Тодор, бесомнение полн со возбуда бидејќи
неговиот родољубив сон се ближел кон своето остварување, нужно морал да
замине лично во Москополе за до Елбасан да ја придружува вредната стока.
Неговата преголема грижа за безбедноста на сто-ката предивикала сомнеж кај
носачите. Што би можело да има толку драгоцено за Тодора во тие тешки кутии,
ако не пари ? И затоа, откако се договориле меѓу себе, карванџиите го убиле
Тодора. Преданието не кажува што сториле со таинствениот и неупотреблив плен.
Јасно е дека Тодор бил пионер, роден пред своето време. То-гаш во Албанија било
опасно да се игра со букви. Некои 50-тина години подоцна еден друг Албанец од
југот, Наум Векилчарји/Naoum Vekilcharyi/, ја презел задача-та на Тодор и
изработил друга азбука. Таа имала успех во областа опколу Корча и се напечатени
неколку мали книшки. Но тогаш се разбудиле љубоморствата на гр-чкото
свештенство и како што обично се верува меѓу албанските родољуби, кога се
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(Богдан=бог дан бил 100% тн.Словен- ништо скиптарско.Тој пишел на латински јазик- лош, Р.И.)
(Наведените јазици се повеќерасни, но не еднорасни, како тн.словенски- Г.Кастриотисов: влашки бил повеќе вулгаренлатински, а албанскиот=скиптарскиот повеќе вулгарен коински јазик..., Р.И.)
153
Се чини дека само малку се разликува од првата дорска азбука основана врз феникиски знаци и
симболи, а секако, фон Хан/von Hahn/ верува дека таа е директна изведена од феникиската. (Со наводот се потврдува дека ништо немало скиптарско=тосканско, арбанско- Дорите биле Пелазги, Р.И.)
154
Овие детали, како и сè друго во ова поглавје го земам ракописот под наслов ‘περι Αλβανων’, што
една вечер го најдов скриен зад отоманот во мојата спална соба во Битола. Авторот е еден Албанецхристијанин и родољуб кој беше учен човек со книжевен талент од безбедни причини чие име нема
да го откријам. Причината за сокривањето на книгата во мојата соба е во Англија да се обзнани случајот на неговите сонародници, а можеби најдобро í служам на оваа цел што го вклучувам неговиот
материјал во моите белешки.(Никогаш немало албанско писмо-првото било во Битола, 1908 г., Р.И.)
155
(Албанскиот ги има сите бригиски=брзјачки гласови,дури гласови на Вук Караџиќ од 19 век,Р.И.)
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разболел Наум, тој непромислено отишол во грчката болница во Цариград и таму
по наредба на Патријархот бил отруен.156Ја повторувам приказната не затоа што верувам во неа, туку затоа што е интресно да се забележи дека напорите на Албанците за отфрлање на многувековното незнаење го имаше поттикнато непријателството на Православната црква. Движењето било сè уште во повој, а можело да се
спречува со прерана смрт на нејините водачи. Во меѓувреме, на север, католичкото
свештенство не седело со скрстени раце. Езуитите издале еден број книги, легенди
за светците, што не можеа да имаат посебна образовна вредност. Тие издавале и религиозен периодичник во Скадар. Најсреќен настан за албанскиот јазик бил преводот на библијата на Константин Христофоридес/Constantine Christiphorides/ (чиј
интелектуален развој бил забрзан преку интимното дружење со патник-научник,
фон Хан). Прво библијата била издадена на две азбуки, повеќе, или помалку преиначена за да им одговори на особеностите на албанската фонетика- грчки букви за
југот, латински за северот.157 И покрај тоа, овие рани изданија не добиле голема подршка, па затоа меѓу 1877-1879 година Комитетот на албанските родољуби, повеќето од нив муслимани, заседувале во Цариград и изработиле уште една азбука, претежно, со примеси од грчки букви. Ова беше на крајот одобрено од страна на Библиското друштво, а нивните албански торбари со книги, се зафатиле со продажба,
но нив и ден- денес ги гонат и Грчката црква и Турците.158 Секое преземено патување е опасност за нив.Православното свештенство им ги бојкотираа семејствата и ги
бркаа од црква, а тие самите се често затворани од Турците. Работата на Цариградскиот комитет набрзо го привлече вниманието на Турската влада и тој нужно мораше да се повлече во некој слободен центар. Се премести во Букурешт и си отвори
своја печатница, во која беа издадени 50 книги, вклучувајќи една граматика, животот на Скендербег, популарна историја на Албанија и еден број преводи.159 Албански периодичници се издаваат во Букрешт, Софија, Рим и Лондон,160 но прилично
мал број примероци стигнуваат во Турција. Постои Катедра за албански на Универзитетот во Виена,а одвреме-навреме Австрискиот конзул во Битола прибира млади
студенти, понадежни млади родољуби. Намамени со ветувања за вработувања и
школување, нивна судбина е, се разбира, да станат агенти за австриската завера. Зашто австриското Министерство за надворешни работи има нешто попрактично на
ум отколку проучување на една непозната запоставена гранка на индоевропската
филологија.161(Албанско писмо немало: коинско и латинско- нивно во 1908 г., Р.И.)
Да се држи Албанија во дивјаштво и незнаење, тоа е основноти начело на
вештината на владеењето на Абдул Хамид. Македонија е преплавена со училишта
кои сеат гледишта од сите можни национални пропаганди. Има грчки училишта за
елинизирање на Власите, Словените и Албанците. Има бугарски училишта што го
негуваат расколот во Православната црква. Има српски училишта што работат на
разединување на словенскиот елемент. Има романски училишта за одвојување на
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(Народот имал и муслимани кои биле мнозинство, а нив никаде ги немало- без албанското, Р.И.)
(Автори за тн.албански јазик биле тн.Словени и Грци на грчки и латински- без албанското, Р:И)
158
(Албанците биле само Православни=Грци и Муслимани=Турци- без албански друг народ, Р.И.)
159
(Албанската историја за албански народ е во најново време- со битолска латиница 1908 г., Р.И.)
160
Albania, објавен во Лондон, е книжевен месечник што го уредува Фаик Беј. Коница/Faik Bey Konitza/, стручњак и академски образован човек чии високи дострели во филологијата се исто толку познати колку и неговата толеранција и просветеност во политиката.(Само тн.словенски Албанец,Р.И.)
161
(За албански јазик биле тн.Словени, Грци, Австријци и Италијани- никако само со Албанци, Р.И.)
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Власите од елинистичкиот интерес. На сите нив Портата им се насмевнува со рамнодушна и превртлива благонаклонетост. Колку повеќе училишта, толку повеќе
пропаганди против турскиот јарем. За сите нив постои презрива толеранција. Тие
се дел од наследната отоманска традиција на раздели, па владеј. Но албанските
училишта спаѓаат во многу поинаква категорија. Во нив Турците забележале сила
која нема да доведе до несогласија, туку до сојуз. Поделени во верата, на Албанците само јазикот им е заеднички, а во култот на тој јазик лежи надежта за повторен
сојуз меѓу муслиманите и христијаните.Албанското движење, националистичко како сите други, се разликуваше од нив по тоа што бараше зајакнувачки поттик, не во
верската, туку во световната пропаганда. Иако раните пионери беа христијани, нивната работа не била никогаш приврзаничка, па затоа веднаш добила заштита и ги
освоила симпатиите на муслиманското племство. На Турците не им е воопшто битно под кој национален, или верски барјак ќе застанат христијаните. Но кога муслиманите и христијаните би се здружиле, кога муслиманите би ја откриле националната свест, е, тоа не би можело да се поднесе и албанското движење веднаш би се
осудило на прогон.162 Турската политичка теорија не ја признава националноста како законска категорија за поделба меѓу луѓето. Верата е таа што врши поделби. На
добриот муслиман не му се потребни историјата, јазикот или аспирациите. Тој е
Турчин и поданик на Калиф- Султанот. Христијаните можат до извесни граници да
си допуштат да бидат политички истомисленици со кога сакаат. Тие можат во своите кафеани да закачат, ако сакаат, портрети на грчки, или на српски цареви. Тие не
носат оружје и не се подобни за никаква извршна служба во државата, тие се ништожници на кои може безбедно да им се дозволи да играат сентиментална нелојалност под услов да не учествуваат во тајни здруженија, или вооружени демонстрации. Но штом муслиманите се впуштат во ваков каприц, тогаш работата е многу
поинаква. Империјата почива врз нивни раце, па затоа нивната лојалност е неопходна, а сè друго помало од локалноста не е само предавство, туку и раскол. Тоа бессомнение е така зашто ‘Младотурското’ либерално движење, иако јалово и наивно,
се прогонува многу поостро, отколку било каква бугарска завера. Во случајот со
Албанците се работеше за дополнителни причини. Тие се воени суштества чија побуна би била толку застрашувачка, исто колку што вреди нивната локалност. Нивната земја е мачна и непристапна, па затоа се чинеше мудро да се проверат првите
знаци на партикуларизам, зашто едно вооружено востание би било особено тешко
да се загуши. Понатаму, токму од Албанците Султанот си одбира телохранители, а
што би останало со Јилдизот ако неговите стражари требаше да развиваат национални аспирации ? На крајот, кога Албанците под влијание на описменувањети би
станале покротки и покултурни, кој ќе ги нагледува Србите и Бугарите. Тие не би
биле повеќе разбојници и деспоти во пограничните подрачја, а Словените од овие

162

(Албанците како Муслимани биле и си останале само Турци.Па токму и затоа тие како такви и по
1950 година од СФР Југославија се селеле во исламската земја Турција, каде Православни нема.И до
денес Скиптарите=Тоските не се национално свесни кога тие како малцинство со 10% се здружуваат со мнозинството азиски Арнаути=Геги кои се 90%.Тоа не сè.Тие како Муслимани=Турци ги прифаќаат тн.Словени [Македонци, Срби...], други, дури и Цигани. Следи во Р.Македонија тие на изборите и пописите да тврдат дека Македонците се само Православни, а Муслиманите се само Албанци. Бидејќи Муслимани биле само Турците, до денес Турција како такви не ги сака Албанците. Тие
се фалсификатори: тн.Скендербеговото наследство било 100% тн.словенско- уште неоспорено, Р.И.)

80
гранични простори еден ден би можеле да кренат глава. Ова беа убедливи причини
за безмилосно загушување на Албанското движење. (Албанците разбојници, Р.И.)
Сето искуство од Истокот укажува на тоа дека кога еден народ ќе почне да
го негува својот јазик и да бара свои училишта, следната желба е едно претерано и
неприродно барање за пристојна влада. Меѓутоа, во 1884 година Албанското друштво, коешто беше зафатено со објавувањето на своите брошури и периодичници во
Букрешт, успеа да отвори една машка гимназија во Корча. Имаше во просек околу
60 ученици кои беа и од муслимански и од католички семејства, а наставниците беа
од православна вероисповед. Меѓутоа, успехот на ова училиште беше ограничен
за-тоа што од почетокот беше подложно на постојани гонења од страна на Грчката
цр-ква. Читање анатеми против него накоро стана обичен дел од обредите во
грчката катедрала. Редовно ги бојкотираа наставниците. Но и овие методи не
вродија плод, па затоа Грците видоа дека е неопходно двајцата најдобри албански
наставници да се прогласат за предавници кои ковале завера против Султанот.
Нивните напори останале незабележани неколку години, затоа што војната од 1897
година го фрли сиот грчки народ во сенка. Но во 1902 година, двајцата браќа по
име Наум и Лео-нидас Нача/Naoum and Leonidas Natcha/, беа уапсени и сè уште
чмаат в затвор, без да бидат изведени пред суд. Училиштето што го видов е како
уништена и распар-чена школа, со двор сиот во плевел, а училниците полни со
камења што апостолите на елинизмот и културата ги фрлиле низ скршените
прозорци, додека дрско поми-нувале крај нив. Друг интересен опит сè уште живее
во еден осакатен облик: во 1889 година се отвори албанско училиште за женски и
машки деца, под покровите-лство на Американската мисија од страна на г-дин
Герасимо Киријас/Gerasimo Ky-rias/, еден способен и посветен човек кој во текот
на својот краток живот сторил многу за својот јазик и кауза. Како многумина
пионери на движењето и тој прерано го завршил животот: го фрлиле разбојници и
го влечкале со себе речиси цела годи-на, додека неговите пријатели не го насобрале
прекумерниот откуп. Откривањето, лишувањето од слобода, неразумните ѕверства
на кои, бил изложен за време на ова искуство, придонесоа да умре веднаш по
ослободувањето. Со училиштето продол-жи да работи неговата сестра којашто
дипломирала на Колеџот Роберт.163 Учили-штето напредуваше 4 години, а имаше
голема подршка од благородништвото на Корча. Но неговиот успех своевремено
предизвика сомнеж кај власта. Никогаш не би им одговарало да му дозволат на
следното поколение мухамедански благород-ници да бидат воспитани од мајките
што на својот мајчиун јазик им влевале родо-љубие и знаење. Па затоа објавиле
дека таткото на секое мухамеданско дете што ќе оди во ова училиште ќе биде без
судење испратен на доживотен прогон.164 Прего-лем е бројот на тие што пошле по
овој пат, одвреме-навреме ќе се појавеше некој несреќен поет чие единствено
злосторство се состоеше од тоа што требаше да об-јави една верзија на легендата за
Геновева на забранетиот, жигосан албански јазик, или пак некој великодушен и
стрплив бег кој им помагаше на училиштата во Кор-ча. Заканата вроди резултати:
останаа само учени луѓе христијани, а со нив грчкото свештенство знаеше како да
излезе на крај. Вообичаени беа анатемите, бркањето од црквите и бојкотите, а кога
во 1904 год. ја посетив Корча, г-ца Киријас открила де-ка се смали бројот на
163
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(Авторот наведува само Христијани, но не Муслимани кои биле и сè денес се мнозинство, Р.И.)
(Муслиманите како мнозинство си биле само Турци. Па само малцинството бил нов народ, Р.И.)
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учениците: околу 20-тина во интернатот, некои од нив биле протестанти, а некои
од семејствата чии домови се наоѓале подалеку од влијанието на Владиката од
Корча. Но таа продолжила со својата работа како таа да е потајна и срамна
должност, а нејзиното училиште, центар на високи влијанија и пример за ред,
кроткост и добра волја, ќе беше повеќе прифатено да беше гнездо на пороци и
злостор. Во секој миг шефот на полицијата можеше да заѕвечка во дворот, а неколупати храбрата жена што работеше таму сама и без заштита, стоеше на вратата и
го предизвикуваше да ги изврши заканите за запленување на нејзините книги. Самото училиште е под странски барјак, но г-ца Киријас е турски поданик, па затоа
подлежи на истата постапка што била одредена и за училите во машките училишта. Исто така на север има и католичко училиште што ги водат езуитите од Скадар и уште едно до две други во поголемите центри на Гегите. Католичкото свештенство стори многу за албанскиот јазик, но училиштата ги води на одредена верска основа која ги лишува од било какво влијание врз мохамеданците, кои, сепак
сочинуваат две третини од населението. Тие своето ослободување од арач го должат тоа што се под заштита на Австрија.165За жал, нивните културни мисии се ограничени само на градовите. Ако некогаш Гегите се припитомат, тоа ќе биде низ неутрални и световни училишта, во кои ќе одат синовите на муслиманските бегови.
Истата организација што го основа албанското машко училиште во Корча, отвори
училиште во Поградец и во областа Колонија, но и тие беа затворени претежно поради љубоморство на Грците. На брегот во Дурацо и Валона постојат италијански
световни училишта, кои исто така биле казнувани како и другите. Нивната цел била
да го шират италијанското влијание, а успехот би бил ограничен. Стравувањето на
Турците го наметнаа своето влијание врз албанското движење, но само во однос на
надворешното уредување. Тие ја уништија машинеријата на пропагандата, но страста од срце што зависеше од приврзаноста на поединци ја оставија. Нема ниту училишта, ниту цркви ниту комитети.Има бессомнение албанско друштво во Романија,
во Италија и во Египет, повеќе, или помалку активни и независни. Но тие немаат
свои ограноци во Албанија. Нема полесно од тоа да се основа тајно друштво во рамките на Бугарскиот комитет, но всушност такво нешто не постои. Нема дури ниту
основна организација која ќе продолжи со криумчарење на националистичка литература, а иако турските царинарници и полиција можат да бидат подмитливи и неспособни, сепак тие се доволна препрека напаѓаат на периодичниците кои проповедаат бунт. Во некоја смисла тоа е извонреден пример за политичка неспособност
кога при вакви обилни можности, толку малку е сторено. Можеби тоа се должи на
фактот што во повеќе погледи грото од албанскиот народ веќе ја има слободата
што ја цени: Албанците уживаат во анархија и тие ги немаат истите побуди како
Бугарите- да се здружат за да добијат политичка автономија. Зашто тие веќе ја имаат слободата да прават што сакаат, освен да учат.166 А сепак, покрај недостатокот на
организација, една пропаганда невина и без крвопролевање се движи под површината што е изненадувачка спротивност на воениот дух на народот и преданијата
на Балканот. Тоа не се изведува ниту со отворена војна, ниту со тајни убиства, но
каузата сепак си има неплатени и неслужбени мисионери, кои каде и да одат, соз165

Сестрите на Св. Винсет де Пол беа претходно поставени во Призрен, но бидејќи се под француска заштита, а австриските интереси беа загрозени, тие сковаа завера против нив и ги присилија да
ја напуштат својата работа.
166
(Со наводот се потврди, Македонците биле народ, но не Албанците кои не сакале да учат..., Р.И.)

82
даваат дух на братство, кое, на некој начин вреди повеќе од било какво послушно и
деспотско друштво. Надвор од доменот на турските власти, на Крф, во Каиро, во
Букурешт, па дури и во Софија, каде Албанците и да заминат во потрага по работа
и богатство, тие се наоѓаат по некој учен и просветен сонародник кој ги учи како да
го сакаат својот јазик, да ја разбудат гордоста кај својот народ и да бараат напредна
и независна иднина. Враќајќи се на своите планини, тие го донесуваат таинственото знаење на новата азбука. Албанецот кој го презирал писмото кога доаѓало до
него во туѓо руво, создава нов однос кон учењето кога открива дека може да се пишува и да се печати на неговиот мајчин јазик. Културата не е повеќе нешто туѓо
што бара од него да ја жртвува својата националност и да му биде неврен на своето
минато. Тој станува воодушевен обожувач на онаа Минерва во fustanella и неговата
кријумчарена читанка му отвара поглед кон културата и напредокот. Дури и турските затвори станаа центри на просветување, а на учителите што се казнети затоа
што учеле деца, им се овозможува да влијаат врз возрасните. Меѓу своите пријатели го вбројувам албанскиот бег, кој осуден за убиство, влезе во занданита во Солун
како дивјак од страна школа, сонувајќи за немирен живот исполнет со освети и
угнетувања, онаков каков што имале неговите предци пред него. За време на издржувањето на казната тој научил да чита и да пишува на албански, па денеска, и ако
е сè уште неук и наивен, целиот негов поглед на свет е видоизменет. Христијаните
од неговата област се сметаат за ас и заштитник. Ако Турците сè уште не го сакаат
и се сомневаат во него, тоа е поради неговото милосрдие, трпеливост и пријателство со незадоволниците. Него повеќе не му е грижа за племенските кавги и наместо тоа, сонува војна за ослободување. А вакви случаи не се воопшто необични. Не
би можел, а да не ги цитирам чудните зборови од мојот ракопис, дело на еден Албанец кој се зафатил, меѓу другите свои пасии и со оваа несекојдневна и романтична пропаганда. ‘Единственото средство за ширење на националната идеја што го
поседуваат Албанците е некаква несмасна читанка, која додека минува од раце на
раце носи многу чуда, а ја гонат и Турците и грчкото свештенство, фрлаат клетви
врз неа и ја нарекуваат- бунтовна и превратничка. Чудесија од читанка беше таа, ги
ништеше кавгите и ги обединуваше најстарите непријатели со неописиви врски,
носеше мир и најтопло пријателство меѓу сите луѓе од сите возрасти, будеше неописиви воодушевувања за јазикот, за народот и секое за добро дело, а набрзо дивите и нечовечните членови на племињата ги претвораше во културни граѓани.’
Повторно, откако ќе ги опише бедните кавги и љубоморства што се јавуваат кај Албанците од добро семејство како производ на вечната битка за превласт, ракописот
продолжува со следното:
‘Но кај Албанците кои се просветиле со учењето да пишуваат на свој јазик,
благородништвото стекнато со раѓање го губи своето значење, затоа што сите се
еднакви, искрени пријатели таканаречени браќа по крв. Занемарени со навредите и
кавгите, поделбите по ранг и по каста и сè друго што може да ги разедини. Денес
Албанија може да се види дека луѓето не се свртуваат и вреднуваат според нивното
верување,167 возраст или потекло, туку според длабочината на нивното родољубие.
Верувањата и местото во општеството за албанските родољуби се бесмислени и
застарени измислици. Според нивното сфаќање највисоко благородништво и најдобра вера е да се љуби да се пишува и да се негува нивниот јазик и националност.’
167

(Ова е без основа, затоашто Албанците останале Муслимани=Турци, селејќи се во Турција, Р.И.)
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Ниту оваа е чудно, ниту воодушевувањето за јазикот се претерани. Сум видел како
еден чиновник во турската власт Албанец- муслиман од добро семејство, како гушка еден селанец- христијанин, а врската меѓу нив беше едноставно забранета љубов
кон нивниот заеднички јазик.168 Под заедничкото прогонство на црквата и на државата во родољубиво движење, воедно националистичко и демократско. Затоа што
муслиманите се посериозни од христијаните што во тој поглед: верските препреки
беа остранети, а бидејќи христијаните ја извршија пионерската работа беа луѓе од
народот, предрасудите се скршија.169 На рамнодушниот туѓинец може да му се чини безначајно што по многувековен пренабрег еден неписмен народ си го открил
својот сопствен јазик. Тој е јазик без книжевност, освен баладите за разбојниците и
панегириите на старите жени кои го продолжуваат старинскиот занает на тажачките. Тој не носи ништо ново во мелодичноста и мудроста на европските говори. А
сепак љубовта кон него, за првпат во историјата, ги обедини поделените варвари.
Прогоните ги зајакнаа нивните мускули и духовниот поттик од зафатеноста на една
идеја што ги зголемила нивните умствени видици,го смекнала нивното однесување,
па ги издигнала на едно морално ниво каде самодисциплината и несебичноста пожртвуваност станаа поеднакво возможни. Во оваа љубов кон писмото и јазикот лежи најдобриот залог за иднината на Албанија. Благодарение на лудостите на Грците и на Турците, таа веќе си создава темел за својата независност, а во истовреме и
за својата култура. Кога, во најпогодното време, еден албански принц ќе седне на
тронот на Скендербег, ќе се заколне на верност кон просветното државно уредување на најмладото европско кралство не ставајќи ја раката ниту врз Библијата, ниту
врз Коранот.Туку е мудар,тој ќе се заколне врз албанската читанка“.(Стр. 336, Р.И.)
Албански народ никогаш немало. Албански херој Скендербег немало туку
само Георг Кастриотис, тн.Скендербег, кој бил 100% тн.Словен. Албански јазик и
писмо немало. Токми и затоа писмото ќе биде само романско во Битола, и тоа само
во 1908 година,не од Албанци туку од Власи.А албанскиот јазик бил уште подоцна.
VI. Призрен и реформи (Стр. 336, Р.И.)
„Ако е Корча е главен град на Долна Албанија и на покротките Тоски со
својата квази-елинистичка култура и новата бесчуствителна љубов кон писмото,
Призрен е центар на подивите Геги, а кога го посетив во јуни, 1903 година, сиот беше напнато исчекување на албанскиот бунт против наметнувањето на Австро-руските реформи.170...“. (Имало само Арбанија- арбанското вон неа е 100% лага, Р.И.)
Стр. 338: „...Историчарите, во потрага по иронии и аномалии, не би можеле
да најдат побичен контраст од овој на Турците и Албанците: едните Азијатски народ со монголска крв и најскудна интелектуална дарба, а сепак, благодарение на
арапското влијание поседуваа, прилично човечни и грижливо изготвени законски
прописи; додека другите, европски народ...“. (Турците исламизирани Ромејци, Р.И.)
Авторот ја извртува вистината, затоашто тој пишеше Геги диви, а Тоско питоми. Па таа одлика е на монголско и пелазгиско потекло. Следи Гегите до денес се
со монголски антрополошки разлики, ДНК- блискост на кавказко- црноморските
простори, повисоко учество на монголската крвна група В, а и мешаната АВ, монголска овца со долга опашка- Косовската, монголски ген на коњ,кавкаска бела капа
168

(Ова не е вистина,до денес не се сакаат Албанците од југ со оние на север-дивите до загуша, Р.И.)
(Кога Албанците Муслимани=Турци не ги занимало јазикот,тие не можеле да се посериозни,Р.И)
170
Станува збор за така-наречените февруарски реформи (8. II. 1903 година) наложени на Турција на
инцијатива на Австро-Унгарија и Русија во согласност на Англија и Германија.(Заб. од редактор.)
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и тие на Османите им биле акинџии- лесни монголски коњички одреди. Исто така,
тие до денес останале крволочни, се бават со дрога и бело робје, продажба органи...
Пак, Турците биле само Бриги=Фриги со ниско учество на крвната група В и
АВ. Тие биле само исламизирани тн.Византијци... Следи Православните нив ги повеќе ги сакале во однос на Албанците, кои биле алчни...Арнаутите дури крволочни.
VII. Стара Србија (Стр. 348, Р.И.)
„Призрен лежи во ниската долина меѓу поголемите планини. Неговите стрми сокаци- со бучната рекичка, сенлива корија од јасики, свежите градини со рози
на дервишките манастири, прекрасните џамии и таинсвените, слични на замоци куќи што ретко кон надворешниот свет покажуваат по некое срамежливо пенџере- се
искачуваат кон трошната турска тврдина на ридот. Тоа е рид од спомени и на видици. Крај вашите нозе лежи големото Косово Поле, каде што се распаднала Српската империја при првиот удар на османовите освојувачи. Далеку кон север, се
наоѓа еден темен планински венец што е границата на Нова Србија. На запад, преку
Пеќ, се крева еден огромен пурпурен и бел алпски ѕид, а преку него исто така се
наоѓа слободата. Тоа е границата со Црна Гора, каде што уште една гранка од српската нација се сочувала себеси и својата слобода. А од задната страна лежи подалечното минато. Една тесна долина води зад планините- на левата страна- еден зелен рид, на десната- гол гребен, а меѓу нив, во далечината, сините врвови на
Шара /Schar Dagh/. Во средината на долината се крева стрма карпа, а на врвот стои
стари-от дворец на Цар Душан. Овде тој живеел и владеел како српски крал меѓу
Србите.
По некаква полуиронична спогодба оваа земја што некогаш била Душанова,
на дофат на двете слободни српски земји, е позната како ‘Стара Србија’. Дојдов со
очекување да најдам, како што се наоѓа насекаде во Македонија, мнозинство население со христијанска вероисповед како живее под управа на муслиманско малцинство. Тоа е она што европскиот патник ќе го откриеше пред два века. Денес само
една третина од населението се Срби, поради тоа што кај нив имало иселување, колежи и принудно преобраќање. Во двете околии на Призрен и во Пеќ нема повеќе
од 5000 српски домаќинства, наспроти 20.000, или 25.000 албански смејства. И тоа
само во Пеќ и Призрен заедно. Во минатото било поинаку: историјата кажува за
две големи масовни иселувања од Стара Србија. Во 1680 година српскиот Патријарх самиот се поставил на чело на 100.000 луѓе, за кои турското ропство било неподосливо и заедно со своите овци и говеда, колепки и плугови си заминале во Св.
Андреа (Carlowitz), Унгарија. Педесет години подоцна втора толпа од 30.000 луѓе
на број, си заминале по истиот пат. Тоа беше најдобриот и најродољубивиот состав
на српското население што побара прибежиште и иднина во една христијанска земја, а речиси секој свештеник во епархијата го следеше Патријархот за да ја спаси
верата. Српското население што си останало без водачи, учители, или попови, стана плен на Турците и на Албанците. Цели области, иако српски по крв и јазик, кога
дошол нож до грло го примил исламот. Постапката продолжила во оваа заборавена
земја, на работ на Европа, дури и во сеќавањето на сегашното поколение. Пред 30
години широката област Гора,близу Призрен, беше уништувана, десеткувана и преобратена. Нејзините жители зборуваат само српски,171 а ги одржуваат обичаите на
своето христијанско минато онолку колку што ќе се осмелат. Тие на светиот годи171

(Денес Гораните се нарекуваат само Македонци и говорат македонски како и во Врање итн.,Р.И.)
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шен празник си одат во блискиот голем манастир. Жените често го молат попот да
се моли за нив, или да им свети вода, а понекогаш тие лежат на земја во црковниот
двор, чекајќи да ги прескокне попот додека ја носи Причесната, со надеж дека ќе
добијат нем благослов. Ако некогаш Турците со заминат, тие бессомнение ќе се
обидат да си ја вратат верата на своите предци“.
Авторот кажа: „...како што се наоѓа насекаде во Македонија, мнозинство население со христијанска вероисповед како живее под управа на муслиманско малцинство...“. Меѓутоа, тоа не било. Ова произлегло поради тоа што на тие простори
биле колонизирани Монголи, чии наследници биле/се само Арнаутите=Гегите.
Бидејќи скоро ист број Муслимани=Турци имало во Албанија и во „Стара
Србија“, Албанците не можеле да потекнуваат од Албанија- таа би останала пуста
без Албанци. Следи заклучокот, дека Албанците во „Стара Србија“ биле Азијати. И
оној мал број преселени Албанци од Албанија биле само Геги и тоа од Северна Албанија. Ова објаснува дека Албанците во северна Албанија и вон неа биле/се Геги.
Се рече и: „...Тоа е она што европскиот патник ќе го откриеше пред два века...“. Пред два века биле колонизирани Арнутите=Гегите по селење на Домородци.
„Во последниве години, од останатото христијанско население во Стара Србија, од секои девет Срби што останале, по еден избегал во очајничкиот обид да ја
ослободи Србија...“. (Стр. 349, Р.И.)
VIII. Иднина
„За иднината на Албанија тешко е да се пишува...“. (Стр. 351, Р.И.)
Стр. 354: „Албанците можат да се фалат дека имаат предност во однос на
тоа кој ја поседува земјата. Тие се мнозинско население речиси насекаде помеѓу српската граница и планината зад Призрен. Тие исто така се и домородно население,
и ако се оди доволно временски наназад, тие можат со совршено право да ги сметаат Србите за натрапници и незаконски присвојувачи. Од друга страна пак, Косово
било центар и колепка на Српското царство. И Призрен и Скопје му беа престолнини на големиот Цар Душан. Во манастирот Дечани, близу до Пеќ, српските цареви биле крунисани и околу него се врти сè што е најсвето во легендарните сеќавања
на еден креативен народ. Нивното историско барање не завршува со уривањето на
Душановото царство од страна на турските освојувачи на Косово Поле. До крајот
на 17-тиот век Пеќ сè уште бил српски центар, а неговиот патријарх го сочувал идентитетот на националната црква. Можеби е вистина дека Албанците што ја колонизирале ‘Стара Србија’ за време на последните двеста години само си ја вратиле земјата што била во нивна сопственост пред постоењето на Српското царство. На начинот на кој се населувале бил проследен со грабеж и насилно заземање на земјата.
Ако успеале пак да заземат ненаселено земјиште, тогаш нивната свирепост поднесувала сепак да не се населат. Двата народи си имаат побарување- старо и законско,
а нивните односи во последно време се толку заплеткани со неправди и омрази што
ниту едниот народ, ниту пак другиот би можел среќно да живее под доминација на
другиот. Србите не би можеле да владеат со нив без сериозни борби и долгогодишна употреба на сила, додека Албанците сигурно би ја употребиле власта за целосно прогонство на српскиот народ. На Србите им недостасува сила за нивното владеење да се почитува, а на Албанците им недостасува култура за да го направат
своето владеење подносливо“.
Авторот како британска личност ја фалсификува историјата- во следново:

86
Албанците во историјата никогаш не биле познати. Постоела само бригиска
=брзјачка Арбанија, пошироко македонска,никако инаку.Таа отсекогаш до 1767 година била под Охридската архиепископија. Од неа неканонски се отцепила Пеќката
црква.Следи било што албанско не можело да има кога никогаш и немало Албанци.
Авторот е предрзок, кога тој произволно пиши: „Тие исто така се и домородно население, и ако се оди доволно временски наназад, тие можат со совршено право да ги сметаат Србите за натрапници и незаконски присвојувачи“.
Бидејќи никогаш немало Албанци, а овие во „Стара Србија“ биле Азијати,
важи изменет став на авторот: „Тие исто така се и домородно население, и ако се
оди доволно временски наназад, тие можат со совршено право да ги сметаат Албанците за натрапници и незаконски присвојувачи“. Па според авторите, што се совпаѓа и она што го пишел Х.Н.Брејлсфорд, Албанците се кримногена нација итн.
Овде е и најдрско неговото пишување: „Можеби е вистина дека Албанците
што ја колонизирале ‘Стара Србија’ за време на последните двеста години само си
ја вратиле земјата што била во нивна сопственост пред постоењето на Српското царство“. Бидејќи Албанците кои ја колонизорале „Стара Србија“ биле само Муслимани=Турци, а во неа имало само Православни, во „Стара Србија“ никогаш немало
Албанци.Токму и затоа Албанците биле само Азијати кои „“Стара Србија“ ја колонизирале само „за време на последните двеста години“. Ова се објаснува и биолошки. Бројот може да се зголеми само со вештачко осменување и ембрионтрансфер.
При двата случаеви била потребна мајка која ќе го носи плодот и него породи.
Следи бројот на мајки не биле Албанки (Скиптарки=Тоски) туку Арнаутки=Гегки.
Крајно кажување: Албанците вон Албанија биле и се само 100% колонисти.
Ова што Православните страдаат од Албанците Муслимани=Турци е криво
не само православието туку и Русите, кои се ист народ со Македонците, Србите...
Британија со САД за своја превласт се борат во полза на Исламот и Турција.
Стр. 358: „...Се разбира дека ова е одлика на сите сиромашни народи, а Албанците се слични на северните Шкоти од 18-тиот век, со кои имаат и други допирни точки што многу ги повбрзуваат...“.
Секако, авторот не сака да каже за кои Албанци: јужните питоми Тоски или
дивите Геги со потекло од кавказко- црноморските простори. Следи тој. на стр. 312
да вели: „Споредбата меѓу Курдите и Албанците е секако толку очигледна што довело до општ впечаток дека Албанците се свирепи фанатици кои ги истребуваат
своите соседи-христијани, потчинувајќи í се на својата религиозна омраза...“. Ова
говори дека Скотите се со пелагонско фустанче како во с. Кукуречани, македонска
гајда,македонски ритам 7/8...Иако Тоските биле Бриги,тие се оддалечиле од своето.
Стр. 359: „...Албанија може повеќе или помалку да се контролира од Скопје
и од Битола, но ако овие центри се осамостојат, тогаш таа всушност ќе остане една
изолирана провинција, која Цариград не би можел ниту да ја повела, ниту да í испраќа воени трупи“.
Македонските Скоти секогаш сакаат да се осамостојат, а македонските Тоски поради дивите Геги не можат да се владеат од никаде. Да не се изуми дека Косово со Скадар биле под Битола, а авторот говори за „Стара Србија“ како албанска.
Стр. 360: „...Да се одбере погоден Принц не би била лесна работа, но откако
ќе биде избран, тој ќе наиде на еден народ чиј феудален инстингт ќе го натера да го
почитуваат и да му се покоруваат[фуснота]...“.
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Фуснота: „Веќе постојат двајца претенденти за престолот на оваа земја. (1)
Маркизот Аладро/Aladro/ тврди дека потекнува од семејството на Скендебег.172 Тој
е Шпанец со извесно дипломатско искуство, богат и некако во поодминато години.
Кога еден албански претставник го поканил да достави докази дека е потомок на Скендебег, тој одговорил дека не се согласува со таков вид на ‘византизам’.
Се чини дека последниот машки потомок на Ѓерѓ Кастриот бил убиен кај Павија.
Маркизот Аладро не можел да се смета за сериозен кандидат. Неговите познавања
на условите на Балканот би можеле да се просудат од една понуда што еднаш ја дал
за изградба на оперна куќа во Скадар. (2) Вториот претендент е извесен принц Алберт Гика/Albert Ghica/, тој е од семејство со албанско потекло, долгогодишен жител на Романија. Таа има дадено гувернери на влашките провинции и дипломати во
модерното кралство, а во Австриската империја е со кнежевен ранг. Принц Алберт
е релатовно млад човек, со прифатливи манири и сомнително минато, кој зборува
течно француски, а не знае ниту еден албански збор, ниту пак има познавања од албанската географија. Тој беше избран за почесен претседател на еден од многубројните клубови на албанските емигранти во Букурешт, а врз славата на оваа општествена почест тој во европските хотели се претставува како главен избраник на
Албанците.Зборува дека ќе замине за Албанија и ќе се осмели лично да го крене барјакот на бунтот. Ќе видиме ! Неговите претензии се интересни само затоа што во
својата програма размислува за спојување на влашката и на албанската кауза. Всушност, тој тврди, веројатно без никаква основа, дека ја има подршката на Конзервативната партија на Романија и затоа би можел да биде поткрепа со романската пропаганда во Македонија и во Албанија. Неговиот скромен сон е една Влашко-албанска држава што ги опфаќа сите пет вилаети во Албанија и во Македонија. Но Власите не се бројни, ниту воинствени, ниту пак сложни, а се премногу претпазливи за
да се кренат во подршка на една химера како што е оваа. Што се однесува до
албан-ските поглавари, нив човек тешко би можел да ги види како прифаќаат
водство на еден денационализиран авантурист од Букрешт. Семејството
Кедивиал/Khedivial/ од Египет би можело, да имаше помлад син со табиет и дарба
да претпочита прете-нзии со мера и разум, онолку колку што Мехмед Али/Mehemet
Ali/, основач на ло-зата, бил албански војник173 кој по заслуга дошол до воен чин.
Но, ниту еден член на ова семејство досега не покажал никакво вистинско
интересирање за Албанија, ниту пак сторил нешто за да ја потпомогне
националната пропаганда. Општо земе-но, би било најдобро да се бара принц од
некое владеечко семејство во Европа. Тој не смее да биде Словен, затоа што
предрасудите на Албанците против Словените се неизбришливи. Би било добро да
не биде ниту католик, затоа има толку многу православни поданици кои научиле да
ги сметаат Латините полоши од Турците. Веројатно еден протестант за сите би бил
најприфатлив кандидат“.
Се говори за Скендербнег, кој бил 100% тн.Словен, а овде се наведува: „Тој
не смее да биде Словен, затоа што предрасудите на Албанците против Словените
се неизбришливи“. Бидејќи Тоските биле 100% тн.Словени, тие всушност не знаат,
што тие се. А па одродените тн.Словени најповеќе си ги мразат своите тн.Словени.
172

(За Франсоа Пуквил, „Скендербег, последниот од хероите на Македонија и нејзината историја
достоена за негова слава“. Значи, тој бил само едно: Македонец. Па никогаш немало Албанци, Р.И.)
173
(Мехмед Али бил Македонец, кој бил во служба со на Албанци, а потоа имал свои Албанци, Р.И.)
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Кажа: „еден протестант за сите би бил најприфатлив кандидат“- предрскост.
Во прилог на наведеното, Хенри Ноел Брејслфорд, на стр. 362, го пиши ова:
„Исламизирањето на земјо-поседничката класа доведе до одметнување на
мнозионството од народот. Едно движење во спротивна насока, т.е. кон цивилизирањето, би дало значителни резултати.Прилично извесно е дека,на пример,под еден
христијански приц голем број Албанци би му се вратиле на христијанството174една промена од која, барем жените би добиле многу. Човек исто така се надева,
дека бекташизмот, ослободен од нужноста за надворешно приспособување кон исламот, би можел да се развие во еден независен верски ред, чии својства би се состоеле од човечност и трпение. Сосема е сфатливо дека овој необичен и надарен
народ, чиј ум долго лежел необработуван крај осамата на неговите бели планини,
сè уште би можел да í донесе нешто ново и оригинално на европската култура. 175
Сонародниците на Лорд Биконсфилд/Beaconsfield/, врз кои лежи одговорноста за
сочувување на турската управа во Европа во период од 30 години на немири и стагнација, тешко би можело да се ослободат од долгот кон потчинетите народи на Балканот, освен ако не им помогнат на Албанците во нивната борба за образување и
осамостојување. Нешто би можело да се стори сега: да им се помогне со училишта,
па дури можеби и со мисии, а штом ќе се појави катастрофа, да им се осигура можност за решавање на нивните судбини во слобода. (Следи фуснота- еве ја:, Р.И.)
„Ако некогаш се создаде автономна Албанија, учените Албанци, сега раштркани низ Романија и Египет, или пак во некаков вид на службен затвор во турската
армија, или во граѓанските служби, бесомнено би се вратиле да ги водат своите сонародници. Меѓу нив има мажи кои би биле гордост на секој народ. Подобро би било да преведам неколку пасуси од едно писмо што го добив пред некој ден од еден
пријател Албанец, површен мухамеданец, а во висока функција во турската армија.176 Како воен командант во некој гарнизон во Мала Азија за време на ерменските колежи, држејќи под своја власт големи граѓански сили, тој оставил прекрасен впечаток со својата трпеливост и човечност. Писмото служи за доказ дека овие
мажи, дури и кога се турски намесници, имаат многу малку заедничко со просечниот Турчин.177 Ова исто така покажува кое културно ниво овие Албанци можат да
го стекнат во Турција, иако се отсечени од европските училишта и ретко можат да
дојдат до книги со сериозни теми, обработени во модерен дух. ‘Долго време чекав
прилика за да ви пишам и да се искажам себеси потполно и отворено, во врска со
ситуацијата и судбината на луѓето на Исток, кои текот на настаните ги поставил во
постојан судир поради разликите што произлегуваат од верата,однесувањето, политичките интереси и историското минато. Ним сè уште им не достасува заштитник,
кој би требало да биде и либерален силен, способен да ги задоволи нивните национални настојувања на начин што би ги помирил лутите раздори меѓу нив.178 Погрешно сфаќајќи ги своите интереси, Отоманската империја е упорна во угнетување и самовластие179 непопустлива на европските совети, неспособна за било какви
174

(Заблуди за Албанците само Христијаномрзци-тие се повеќе и повеќе стануваат Муслимани. Следи Православните Македонци со оние од Арбанија да се заедно против Муслиманите=Турците,Р.И.)
175
(Албанците[Арбани=Скиптари=Тоски] биле/се само одродени Пелазги=тн.Словени-Изроди, Р.И.)
176
(Албанците како бедници го примиле исламот и станале богати- се лажговци и превртливи, Р.И.)
177
(Православните во Македонија и „Стара Србија“, последните векови до денес, се во ропство,Р.И.)
178
(Никогаш немало албанска нација кога питомиот југ со дивиот север не живеат-со судири..., Р.И.)
179
(Православните во Македонија и „Стара Србија“ до денес страдале воглавно од Албанците, Р.И.)
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промени поради своите закоравени пороци, општествени и политички.Во моментов
се чини неспособна да го сочува својот интегритет, или пак да се прилагоди кон барањата на модерните начела. Таа претпочита да им се потчини на сериозните мерки
за интервенција што í го рушат достоинството, отколку по своја слободна волја да
ги прифати реформите неопходни колку за нејзиното опстојување, толку и за среќата на поробените народи. Албанците- христијани и муслимани, со векови ја лееле
својата крв за честа на Империјата180- горјаните католици отсекогаш се бореле според мерилата на своите поглавари против Русите, Србите и Црногорците,181 а воената историја на Империјата е полна со примери за хероизмот на овие војници. Но
за да им надомести за овие услуги, Империјата служејќи се со најлош византски
метод,182 нареди забрана за негување на нивниот јазик и првото од интелектуалните
човекови права.183 Ветете ми дека ќе се обидете во Англија да поттикнете интерсирање за албанското прашање. На тој начин, драг пријателу, ќе направите едно
хума-нитарно дело. Општиот напредок зависи од ослободувањето од ропство на
секоја гранка од човечкото семејство. Оние што се на чело на цивилизацијата,
должноста ги обврзува да им помогаат на своите назадни браќа. Вистината ќе
излезе од океан-от на таинственоста, само ако кај повеќето од нив се постигне
највисокиот степен на развој. Пред сè несреќните Албанци се постарите синови на
европското семеј-ство.184 Значајната сродност на албанскиот јазик со санскритот, 185
докажува дека тие се најстарите доселеници на индо-европскиот народ. На
потомците на антички-те Пелазги186 не им недостасува интелигенција, храброст и
сила за независност, но иако исламот ја освои Албанија, нивното држење останало
непроменето.187 Нивно-то преобраќање во ислам им го смени само верувањето,од
вера во светото тројство, до вера во еден Господ, но пороците на исламот,
полигамијата и ропството, нико-гаш не ги заразиле Албанците. Отоманското
освојување ниту ја зароби, ниту ја ра-сипа нивната непоколеблива природа.
(Писмата без автор Брејлсфордови дела,Р.И.)
‘За да се воздигнат на нивото на своите браќа Европејци, на Албанците не
им треба ништо друго, освен светлина на модерната наука. Правото да ги негуваат
својот јазик ќе биде залог за ослободување од ропството. Англиската дипломатија,
со помагањето на Албанците во остварувањето на нивното законско право, би направило услуга вредна на својот углед и репутација по несебичната филантропија.
Албанците се доволно великодушни за да му бидат благодарни на својот добродетел. Со ослободувањето на Албанците од ропство, англиската политика може да
стави крај на бескрајните заплетканости на Истокот. Албанците се прилично умерени и нема да наметнуваат преувеличени барања, како Грците и Бугарите.Англија,
со употребата на своето влијание во корист на автономијата на Албанија, би ја зголемила својата надмоќ во рамнотежата на силите на Балканот. Таа секогаш би се
здобила со едно својство, верно на нејзината политика, или да кажеме попрецизно180

(Албанците Муслимани=Турци отсекогаш биле против Скиптарите=Тоските Православни, Р.И.)
(Рим со католицизмот во сојуз со исламот, од 1071 година до денес, е против Православни, Р.И.)
182
(Православна тн.Византија била против католичкиот Рим и персискиот ислам- Османите..., Р.И.)
183
(Албанците[Скиптари=Тоски] биле 100% тн.словенски изроди со јазик на четири народи, Р.И.)
184
(Албанците во историјата не се познати. Следи тие се и најнов народ со најнов мешан јазик, Р.И.)
185
(Албанскиот=скиптарскиот е и татаро-турски=монголски- Санскрит бил само тн.словенски, Р.И.)
186
(Варвари=Пелазги[Херодот...]=тн.Словени- Скиптарите=Тоските само тн.словенски изроди, Р.И.)
187
(Албанците Муслимани=Турци биле „чума“ на Домородците и „краста“ на Православните, Р.И.)
181

90
едно водство против опасниот упад на Панславизмот на Истокот. Ние не сме против ослободувањето од ропство на нашите соседи, но истовремено сакаме да си ги
сочуваме своите приридни граници, Грција си ја откри својата природна граница
кон север. ‘Стара Србија’ не е ништо друго, освен еден историски термин, сеќавање за една краткотрајно владеење на српските императори. Црна Гора веќе има
приграбено неколку албански околии.188 Македонија, во самите свои граници, треба да има космополитска автономија,189 неутрална и подложена на европска контрола, затоа што нема јасно национално својство- сите народи таму на Балканот се
наврат-нанос измешани.190 Што се однесува до Султанот,тој мора да се задоволи со
еден вид номинална сувереност во која е веќе навикнат. Во Азија тој ќе може да си
најде доволно и конкубини, и додворувачи, и шпиони, за да си ја покаже во сиот
сјај својата легендарна моќ.’ “. (Стр. 363, Р.И.)
Во прилог на составувачот на овој текст, само авторот на книгата, следи ова:
Во еден ферман до солунскиот валија, од 1795 година, турскиот суверен, Селим III (1789-1807), неможејќи да го поднесува тоа што го правеле Албанците, меѓу
другото, вели: „Бунтовничките елементи, Арнаутите, во мојата земја, по природа
надарени со див и жесток карактер, уште од мајчината утроба се задоени со лоши
намери, да прават ѕверски напади, убиства, кражби и други безаконија над мирните
луѓе...Тие го уништуваат најубавиот дел на мојата земја- Македонија...! О, Боже,
исчисти ја земјава од гнасните дела на разбојниците од нивните безаконија и насилби...! Презри ги, исечи ги со мечот на победниците...!“ (Д. Ихчиевъ...Љубен
Лапе...). Да не се изуми, дека Турците за Албанците велеле само едно: Арнаути.
Со наводот се потврдува и дека Арнаутите како Дојденци вршеле само зло.
ПОГЛАВЈЕ IX
Проблемот на реформите
„Кон крајот на 1902 година Еропската дипломатија повторно го откри македонското прашање...“. (Стр. 364, Р.И.)
Стр. 370: „...Додека бил жив Цар Милан, тоа можело да биде лесно- тој често сонувал да биде вклучен во Австриската империја како еден вид вазал- но дури
и да беа Србите неспособни за сериозен отпор.Договорот веројатно би имал на што
да укаже кога се работи за такво драстично преправање на картата на Европа. Во
мода е да се зборува како за разурнувачки револоционерен елемент за скромните
селани кои во Македонија се борат за некаква минимална слобода...“.
Стр. 371,има фуснота: „...Еден албански агитатор со извесно искуство,еднаш
ме уверуваше дека со сигурност знаел оти Борис Сарафов добил огромна сума пари
(ми го кажа износот) од Петроград. Потоа додаде дека Англискиот комитет за Балканот му доделил сума од 50.000 фунти ! Мислам дека ниту првата, ниту втората
изјава не се за верување...“. (Книгата завршува со последната стр. 415, Р.И.)
Албанците до денес се само лажговци за тн.Скендербег и албанската историја, а таква никогаш и немало, што важи и сè до денес- за нивното ропство од Сло188

(Албанија никогаш немало, а Албанците вон Арбанија=Албанија биле и се 100% колонисти, Р.И.)
(Во Македонија само Македонците се Домородци, Не-македонците 100% Дојденци-злостор, Р.И.)
190
(На Балканот сите биле/се Домородци, а не само монголските Арнаути и индиските Цигани, Р.И.)
189
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вените, кои до денес живеат под албанско муслиманско ропство. Па следи 2001 година агрсијата на НАТО со Рамковен договор со кого Македонците се заложници.
Бидејќи заврши книгата на авторот, следи дел на еден академик на МАНУ.
МАКЕДОНЦИ, БУГАРИ И ГРЦИ.
На стр. 11, е првиот наслов: Хенри Ноел Брејслфорд и ослободителната борба на македонскиот народ. На стр. 12 се вели: „Објавувањето на книгата ‘Македонија, нејзините народи и нејзината иднина’ на Хенри Н. Брејлсфорд, како повод, но
и неговото нагласено интересирање кон борбата на македонскиот народ не само во
време на Илинденското востание, туку и потоа, во време на Балканските војни, како и по Втората светска војна кога како гостин на владата на Народна Република
Македонија престојувал во неа, дава можност да се направи обид за поцелосен, во
смисла на временски поширок поглед на англиската политика кон, таканареченото
македонско прашање“.
Стр. 13: „Уште нешто. Кога е во прашање согледувањето на одредена државна политика кон, таканареченото македонско прашање, согледувања кон кои
најчесто имаме критички однос затоа што нивните размислувања и квалификации
не кореспондираат со нашите погледи за карактерот на македонската индивидуалност, за именувањето на Македонците- најчесто како Бугари, но и како Срби и Грци, во никој случај проблемот не треба да се извлекува од времето и просторот и од
приликите на Македонија и на Балканот. Се разбира, реченото не е никакво алиби
за оправдување на ненамерните погрешни именски означувања на Македонците“.
Имало само верски и црковни народи. Бидејќи Македонците биле под македонската народна=вулгарна(булгарна) Охридска архиепископија биле Булгари, а од
1767 година, кога таа била укината, само Грци. Па имало Муслимани=Турци и Православни=Грци. Тогаш немало српска црква за да има и Срби. Со создавање на Грција, Србија со српска црква и кнежество Бугарија со бугарска црква поимот Грци,
Срби и Бугари станале политички. Па Македонците велеле: „бевме Грци, а сега ли
ќе бидеме Бугари“ ?! Следи Грци под Цариградската патријаршија, под која била и
Елада, но не Еладци. До денес црквите во Долна Македонија се само под Цариград.
Стр. 30: „...Така, на пример, константира дека под притисок на пропагандите
‘селата ја менуваат својата приврзаност од грчката кон бугарската црква два или
три пати годишно’. Тие се прекрстуваат со сила, со закана, или преку убедување од
страна на една црква во друга, но оваа појава не значи ништо друго туку пренесување на приврзаноста од една политичка пропаганда кон соперничката’. Како своевидна потврда за оваа појава тој ја цитира синтагмата на времето што често ја употребуваат луѓето во разговорите: ‘Човек мора да внимава од каде дува ветерот’...“.
Стои само Грци на Цариградска патријаршија и Бугари на Бугарската црква.
Стр. 31: „При читањето на книгата читателот лесно може да извлече заклучок дека Брејлсфорд без големо објаснување Македонците ги именува како Бугари.
Меѓутоа, ваквата констатација би била упростена. Не треба да се губи од вид оти
кај Брејлсфорд е присутна дилемата што се Македонците. Тој често размислува за
идентидетот на Македонците, за нивниот јазик, државност, за нивните стремежи за
независност, за името и целите на револуционерната Организација, за карактерот
на Илинденското востание. Со еден збор, зовриениот пропаганден амбиент во Ма-
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кедонија често го поттикнувал да си го поставува прашањето што се Македонците:
Срби или Бугари и да бара одговор на тоа.
Заслужува внимание методот што го применил во барањето одговор на прашањето. Наместо во литературата, тој одговорот го барал во самата македонска средина која не била контаминирана од пропагандите. За таа цел отишол во некое зафрлено охридско село во кое немало ниту поп, ниту учител и во кое сите луѓе биле
неписмени. Намерата била да открие традиции што со векови се пренесувале од генерација на генерација во свеста на луѓето и колку и во каков вид опстојувала. Повел со себе неколку момчиња кај Самоиловата тврдина и меѓу другото им ги поставил следниве три прашања: ‘Кој го изградил ова место ?’ Добил одговор: ‘Слободните луѓе’. Следело второ прашање: ‘Кои биле тие ?’ Одговорот бил: ‘Нашите дедовци’. Следело трето прашање: ‘Што биле тие: Срби, Бугари, Грци или Турци’ ?
Момчињата одговориле: ‘Тие не биле Турци туку биле христијани’ !“.
Следи заклучокот, имало само Муслимани=Турци и Христијани. Бидејќи
поимот Грци станал политички-имало грчка (еладска) држава, тие не биле ни Грци.
На истата, стр. 32, се продолжува: „Врз основа на овој одговор Брејлсфорд
извлекол заклучок дека момчињата имале своја сопствена романтичка претстава за
минатото. За нив старата тврдина била потсетник за слободно минато.
Барајќи го тоа минато Брејлсфорд, сепак, не успеал да го идентификува. Тој
константирал дека царството на Самоил со сите негови кратковечни наследници
сосема било избледено во свеста на народот. Тој константирал дека ‘дури и името
Бугарин било заборавено’.
Со оглед на тоа што истражувањата на лице место за идентитетот на Македонците не го задоволиле неговото љубопитство побарал одговор во историската
хроника. Но ниту таа не можела целосно да се задоволи. Сепак врз основа на сознанијата што ги извлекол од неа заклучил: ‘Македонците не се Срби, бидејќи крвта
одвај може да им биде чисто Словенска... Но тие одвај можеа да бидат Бугари, затоашто примесата на неариевската крв, речиси сигурно не може да биде значителна
колку што е во Бугарија. Тие се, вели тој, веројатно она што си биле пред да постоело бугарското царство- Словени кои потекнуваат од различни родови што на Полуостровот (Балканот б.м.) навлегле во различни периоди. Но првобитно тие немаат јасна свест за род и секоја силна словенска сила можела да им се наметне’ “.
Кога се говори за Словени, за нив треба да има материјален доказ/наод, а за
нив ништо не било пронајдено. Пак, тн.словенски јазик бил варварски=пелазгиски.
Бидејќи „дури и името Бугарин било заборавено“, било заборавено и името
на укината народната=вулгарната(булгарната) Охридска архиепископија.
На истата стр. 33 се продолжува: „Сосема јасно Брејлсфорд во историјата не
нашол крвна врска меѓу Македонците и Србите, како ниту меѓу Македонците и Бугарите. Тој не ги прифаќа тврдењата на Србите и Бугарите, или како што вели, на
Белград и Софија, за народноста на Македонците кои ги проценил како догматски,
без основа. Но, во исто време, без објаснување ќе каже дека со ‘сигурност може да
се каже дека поради историски причини, а тоа значи дека секоја силна словенска
сила можела да им се наметне, луѓето од Косово(?)... се Срби, додека во Охрид се
Бугари’, а ‘афинитетите на останатиот дел на Македонија се определуваат врз чисто политички основи’ !)“.
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Секако пишувачот на насловите до авторовиот вовед не знаел, дека имало
само верски и црковни народи. Токму Косово í припаѓал на Пеќката црква која неканонски била одвоена од Охридската црква за време на владеењето на Латините.
Па освен Грци и Бугари имало и Рашани (Срби). Меѓутоа, административен центар
на Косово не бил Пеќ, ниту Охрид на Македонија, туку само Битола. Следи Косоварите и Македонците како тн.Словени биле само едно и единствено Битолчански.
Во продолжение, на стр. 33, стои: „Очигледно се колебањата на Брејлсфорд
во врска со македонскиот етно- културен идентитет. Но, за тоа тој најмалку може
да се обвини. Бездруго тоа било израз на колебањата, или, поточно речено, израз на
процесот на конституирањето на македонскиот културно- национален идентитет.
Колебањата биле во него, а нив Брејлсфорд просто нив ги константирал. Како инаку да се објасни фактот дека тој во својата студија изнесол повеќе атрибути на еден
самостоен развој. На пример, барајќи традиции на македонска државност ќе заклучи дека државата на Самоил чија престолнина била во Охрид ‘несомнено била македонска држава, а Охрид во традицијата на македонските Словени се стекнал со
сентиментален углед што уште го има’ “.
Источното Римско (Ромејско) Царство, тн.Византија, била возобновена македонска држава, која имала и своја македонска династија со македонски кралеви,
македонска ренесанса и сî друго македонско. За ова да се потврди, македонската
династија ја создал Василиј I Македонски, па следеле и други. Дури и Василиј II
Македонски. Бидејќи Василиј II никакогаш не бил Грк, тој бил само Македонец.
Ова говори дека македонски биле царската Цариградска патријаршија со македонскиот Птоломејов Александријски јазик коине и македонската Охридска архиепископија со македонскиот тн.старословенскиот на Македонец Константин (Кирил).
На истата стр. 33 се продолжува: „Брејлсфорд не бил лингвист. Не го познавал македонскиот јазик и внимавал да не навлегува подлабоко во таа проблематика. Сепак, извлекол две констатации, најверојатно врз база на разговори, кои се
сосем соодветни. Имено, барајќи го местото на македонскиот јазик меѓу српскиот и
бугарскиот литературен јазик запишал дека македонскиот дијалект не е ниту српски, ниту бугарски додавајќи дека некои структурни црти на ‘македонскиот јазик
повеќе го приближуваат до бугарскиот отколку до српскиот’ “.
Народен јазик има свои говори, кои биле безпадежни. Пак, македонскиот тн.
старословенски бил со 6 падежи. Тој бил реформиран коине- без семитски зборови.
Следи рускиот и српскиот јазик не биле народни безпадежни туку тн.старословенски со 6 падежи- српскиот дополнително и 7-ми падеж, уште и германизиран итн.
Исто така, еладскиот катаревуса бил само реформиран коине-само со 4 падежи итн.
Бугарскиот во 19 век бил говор од Варна- во 20 век западен како македонски говор.
„Не е воопшто тешко да се открие причината за искажувањето на оваа констатација: големата конкуренција и влијание во културниот живот на шовинстичките пропаганди во Македонија. Впрочем, на посреден начин тоа е и речено. Имено, тој сугерира во врска со проучувањето на македонскиот јазик да не се зема предвид јазикот на македонската интелигенција.Македонската интелигенција, вели тој,
се формира врз база на материјалната подршка- стипендии, од соседните држави.
‘Момче, изричито вели Брејлсфорд, што се образува на сметка на еден или друг од
соседните народи, е принуден да ги прими неговиот јазик и националност’ “.
Државите нации биле/се од 18 и 19 век со државни јазици- никако народни.
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Стр. 35: „Своите импресии за програмските и практични определби на револуционерната Организација Брејлсфорд го заокружил на следниот начин: ‘верувам
оти сонот на Бугарите во Македонија е дека Македонија треба да биде словенска,
но не несомнено бугарска земја и дека треба да биде централна држава во една балканска федерација која може да ги обедини сите Јужни Словени’ “.
Следи заклучокот Македонците биле црковен народ на Охридската архипископија/патријаршија, но не на Трновската црква или Бугарската егзархија со бугарското кнежевство.А бидејќи немало бугарска држава, немало ни бугарски народ.
За ова да се потврди, на истата стр. 35, стои: „И уште нешто што му прави
чест на Брејлсфорд. Во 1905 година тој ја прочитал информацијата на еден англиски весник за иницијативата (на Димитар Чуповски) во Македонија да се отворат
училишта на македонски јазик и како интересно сознание ја внесол во својата книга. Во врска со тоа пишува дека во 1905 година револуциоинерната организација,
поточно некои нејзини делови размислувале ‘македонскиот словенски дијалект да
се наложи како (наставен) јазик во сите егзархиски училишта во Македонија’. Се
говорело дека дури за таа цел биле печатени граматики. Коментирајќи ја оваа вест,
Брејлсфорд вели ‘ова ми се чини ја докажува искреноста на локалниот автономистички патриотизам’. Инаку и самиот сметал дека една неутрална Македонија би
била точка за обединување што би ги помирила непомирливите интереси на Србија
и Бугарија, бидејќи и на двете би им понудила излез кон Егејот, нови трговски пазари и нов прозорец кон светот“.
Стои: „...некои нејзини делови размислувале ‘македонскиот словенски дијалект да се наложи како (наставен) јазик во сите егзархиски училишта во Македонија’.Само држава=народ=црква со свој јазик, а за ваков се говори и за Македонија.
Продолжува на стр. 36: „Во прилог на своите констации цитира неидентификуван проглас, или дел од таков, во кој се вели:
‘Ние се креваме на оружје против тиранијата на варварството; ние дејствуваме во име на слободата и човечноста; нашето дело е над сите предрасуди во однос на националноста или народот. Затоа ние треба да се однесуваме како кон сите
што страдат во мрачната Империја на Султанот. Денес сето христијанско население е несреќно; не треба да ги исклучиме ниту турските селани. Турската власт ја
сметаме за наш единствен непријател, а сите оние кои се изјаснуваат против нас,
било како отворени непријатели или,пак, како шпиони, а исто така, и сите оние кои
напаѓаат старци и жени и немоќни деца наместо нас да не нападнат. Ние токму ним
им ги упатуваме нашите удари и ним ќе им се одмаздиме’ “.
Се говори само за верски народи: Муслимани=Турци и Христијани.
Стр. 37: „Говорејќи за етничката измешаност на Македонија, или поточно,
настојувајќи на англискиот читател да му ја приближи разноликоста на националностите што живеат во Македонија Брејлсфорд се послужил со познатата метафора
за вавилонската кула. Народот и јазиците на Македонија, константирал тој, тој е
нешто похаотично од Швајцарија. Тоа е вистински Вавилон. Во неа се зборуваат
девет јазици од кои два словенски, два албански дијалекти, влашки, грчки, турски,
ромски, и еврејско- шпански. Но, вели тој, освен македонските селани другите народи во Македонија не се луѓе на земјата. Албанците, вели тој, со скорешни освојувачи. Власите се номадски говедари, скитачи, кираџии и космополитски трговци
чии семејства се раштркани по целиот Левант. Грците се граѓани, одгледани на ап-
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страктноста, на кои воопшто не им е гајле за земјата Македонија. ...На Словенот
Македонија единствено му значи земја што неговите предци ја обработувале 12 века“.(Следи заклучокот, дека само тн.Словени биле Домородци во Македонија, Р.И.)
Швајцарија е држава на повеќе територии со различни државни јазици на
соседните држави. Пак, Македонија е земја само на Македонците- другите се Дојденци. Ова го потврдува и авторот. Па Албанците не се еден народ туку два народи
со азиско и европско потекло. Тие биле/се: Арнаути=Геги и Скиптари=Тоски- с=ш.
Власите не биле говедари, туку само овчари, а Грци биле припадниците на Цариградската патријаршија. Такви биле и Власите.Власите биле и на Романската црква.
Бидејќи само тн.Словени биле Домородци, на иста стр. 38, се продолжува:
„Во етничкото шаренило, поточно во различните интереси на различните етнитети во Македонија, Брејлсфорд гледа хендикеп за стопанскиот и државниот развој на Македонија.
Внимание привлекуваат информации што Брејлсфорд ги дава за албанските
аспирации кон Македонија, за доктринарните позиции на големоалбанскиот национализам. Неговата суштина, Брејлсфорд ја синтетизира во следното: ‘Ние, Албанците, сме изворен и автохтонен народ на Балканот. Словените се освојувачи и доселеници, кои неодамна пристигнаа од Азија. Србите, под нивниот Цар Душан, ја освоија земјата која дрско ја нарекле Стара Србија. Тие се населија таму и нî потиснаа во планините. Но, малку по малку, повторно си го зедовме што беше наше.
Стара Србија е повторно албанска, како што секогаш била и секогаш ќе биде’. ‘Македонија во нејзините граници треба да има космполитска автономија, неутрална,
под европска контрола затоа што нема јасно национално својство- сите народи таму на Балканот се на врат на нос измешани’ “.
Скиптарите се само 100% одродени тн.Словени, а Арнаутите 100% Азијати.
Следи Албанците да се двоконтинтален тн.народ од 10% Балканци и 90% Азијати.
На стр. 17 е насловот Од животот на Хенри Ноел Брејлсфорд:
„Роден е на 25 декември 1873 година во Мирфилд, рударски град во Јокшир,
Англија. Татко му бил методистички проповедник. Основно училиште завршил во
Единбург, средно во Данди, а Универзитет во Глазгов...“.
Бидејќи Скотите имаат гајда, а таква имаат најповеќе Македонците и други
тн.Словени, гајдата морала да биде или тн.словенска или скотска со тн.словенски
поими скот=скот. Бидејќи Скотите се малобројно население во однос на тн.Словени, Скотите гајдата не можело да ја наметне врз тн.Словени. Со тоа што Европа не
била населена со домашни животни и луѓе, тие се населиле од и преку Балканот.
Овој е со друго географско- генетско подрачје во однос на Континентот-мои книги.
ГЕОГРАФСКО- ГЕНЕТСКИ ПОДРАЧЈА
Белците од Левантот, каде престојувале во ледено доба, по потопите тргнале
кон Исток. Тие во Јапонија еден милениум, што важело и за во Кина, стигнале пред
Монголите. Пак, Монголите од Источна Азија се префрлиле дури во Северна Америка... Тоа било некаде околу 13.000 п.н.е., а во Јужна Америка дури 8.000 г.п.н.е.
Првобитна крвна група 0 на ловци и рибари била за сите раси. Следи кај Белците, кои биле и сточари и земјоделци, во Левантот да се создаде крвната крупа А
позната како вегетеријанска. И затоа Белците биле од посебно географско-
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генетски подрачја на кои им припаѓала сојата, пченка итн., не подобна за крвната
група В- за пченката неподобна и крвната група 0. Значи, Белците биле нивни
преносители.
Ова било повод Јапонците во себе да содржат преку 50% удел на белата раса
што се утврдува со уделот на крвната група А- 38% и преку 12% крвна група 0. Токму и затоа не се ниски како Монголите, ниту темни, туку светли и витки луѓе итн.
Во канал History беше прикажана Корејската медицина и тоа од 17 век. Се
истакна за малата сипаница. За против неа се земало гној од крава, тој се сушел и
како сув се вдишувал за да се внесат вирусите, и така им се помагало на оболените.
Ова објаснува дека малата сипаница била од чумата на говедото и грипот на
свињата. Овие две болести биле повед Индијанците во Америка да изумрат преку
90%. Тие ја имале само првобитната крвна група 0 на рибари и ловци, како спротивност на крвната група А на Белци која била вегетеријанска:житарици, мешумки.
Следи да се трага врската со Троја и Тројанското потекло на Европјаните.
Турција е без јачмен, ’рж и овес. Бидејќи јачмем е најпогодна храна за свињи, Турција не била и за свињи. Пак, тие ги придржуваат говедата. Бидејќи Троја
била говедарска, а во Турција има маслинки и смокви, таму немало услови за Троја.
Бидејќи овесот бил коњарски, а Троја била коњарска, таа не била во Мала
Азија. Ова говори, дека Троја била во Бригија, која била Европа, и тоа меѓу Скамандери=Еригон=Црна Река и Семоенс=Семенс=Сем’н’с=Семнис=Шемнис=Шемница. На потегот на Црна Река се Илинска Планина, Бигла, Плакенска Планина... А
до Еригон, во Демир Хисар, меѓу с.Бабини и с.Доленци била/е Змејова Дупка...
Со наводот се објаснува дека Пелагонија била центар на збивањата...
Како што наведената Бригија и припаѓала на географското подрачје на Белците, истото важело и за цела Македонија сî до реката Дунав. Напротив, северно
од реката Дунав било друго подрачје- на пусти, кои си биле само пусти: без земјоделски култури (житарици, мешункасти...), без домашни животни (говедо, овца,
коњ, свиња...). Следи на тие простори и сите вон балкански простори немале врска
со белата раса. Од друга страна, бидејќи Европјаните од чумата на говедото и грипот на свињата не изумреле како Индијанците во Америка, тие како Белци низ Европа се населиле од и преку Балканот. Токму затоа тие се со крвна група 0 и А итн.
Се говори за тн.Словени: Анти=Анти, Венети=Венети, Склавини=Склавини
и Словени=Словени според слова- имало Божјо Слово=Реч. Па овие се различни.
Следи да се расправа за потеклото на Антите и Венетите. Бидејќи тие се појавиле вон Балканот околу новата ера, тие биле само Балканци, населени и северно.
Во прилог се наведува и извадок од еден напис на Велимир Цвејиќ, како писмо, во дневен весник, во кого стои за посочувањето на „одлуките донесени на Светскиот конгрес одржан во Љубљана во 2001 на кој беа присутни академици на антрополошката наука од сите релевантни држави, кога референтите беа академиците
од Москва, Тураев и од Виена Томшич (Словенец по потекло), кога беше докажана
вистината за старите Словени. Рускиот академик докажува дека Венетите се потомци на постарите цивилизации пронајдени во Винча, Арати и легендарните Хиперборејци. И внимавајте сега што кажал Академикот: ‘Тие имале свои култови олимписки богови: Зевс, Лет, Апол, Артемид. Тие уште во бронзено доба ги развиле
своите верувања, култура и економија додека ја ширеле својата цивилизација тие
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ги основале своите колонии-градови.Меѓу другите, ги освоиле Троја, Рим и Венето,
додека Виена и Берлин ги основале нивните потомци’.
Јас во својот текст што беше објавен тука го цитирав проф. д-р С. Живановиќ, но тоа што го кажал: ‘Ние сме тука макар десет илјади години’, не го кажал како Србин, туку како член на Кларската академија на Британија, каде што живее од
1956 година, а директор е на Институтот за истражување на древни Словени“.
Во каналот History се говори за мегалитите, кои биле феничко и картагинско
потекло. Се истакнува дека се трагало калај, а тој бил Затгибралтар во Атлантикот,
а таму биле мегалитите. Најповеќе се говори за Галиција во Шпанија. Пак, поимот
Галиција бил и останал само на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик со свои
писма, а други писма немало. За Велика Британија се кажува, дека тамошните наоди биле од камено и бронзено доба, дури и 2500 г.п.н.е., а со наод од Римскиот период. Следи коњот во Галиција да се употребува 2000 години, а тоа е само во врска
во римско време кога и Македонците биле колонизирани. Бидејќи земјоделското
производство не било развиено, се употребувал путерот=бутерот, а тој се вади со
бутање во бутилица до бутирометар. Па населбите биле пред новата ера. Со населбите се објаснува, дека од заокружени куќи се преоѓало во права линија во правоаголник и квадрат со кос кров. Ова објаснува, од феничко- картагински во македонски. Токму со македонските колонисти, чии традиции биле оние на атинската Илијада, се давало жртви на боговите и непријатели, но не како што било со Келтите
кои биле Бриги со бригиска писменост- жртви само животни, како Скитите, а имало Келто- Скити. Пак, во Скитија, според Херодот, од разни причини се селеле луѓе
од балканско-малоазиските простори со исто богови- во Скитија други имиња. Со
преселбите во Галиција била и свастиката, која била тн.словенска. Па се говори за
Друиди, у=в, дрвиди, според дрво кое се дрви..., со ломача, како што до денес опстоило во Индија на Ведите со исти богови, тн.словенски, а вакви биле Бригите. А
во Галиција се најдени урни кои се урнуваат со пепелта под подот на куќата каде се
живеело. Ништо немало различни- се трагало калај за бронза, и злато во Галиција.
Ова било и со проречувањето со внатершни органи и од непријатели- ништо ново.
Се истакна: „коњот во Галиција да се употребува 2000 години“. Ова говори
дека коњот бил бригиски, кој бил однесен и во Арапскиот Полуостров и во Египет.
Ова било повод Хиксите да се Бриги, кои владееле во Египет. Следи наједноставното објаснување египетските фараони да не се закопуваат на египетско- месопотамски начин-погребалната кола да се влечи со магарина, туку само со бригиското
говедо со кратки рогови кои се надвиснати над главата на посебен начин, а не египетските говеда кои не се употребувале за влечење. Ова објаснува дека Бригите
своите товари ги влечеле само со волови, што го вршеле низ сите три стари континенти, но не во Америка како Македонци каде пристигнале со бродови пловејќи само кон Исток само по Patifik=пативик=пат тивик=тивок, в=х, Тих Океан=оцеан=
езеан + р = езеран, а секое големо езеро е море- германски See=зее + е + р = езере/о.
Сî ова ни објаснува дека коњската кола произлегла од магарешката кола во
Египет со Месопамија. Нејзината врска е наједноставно затоашто строежот на нозете на магарето и коњот е исто поставен, а и двата вида се сродници потврдено според македонската наука од старата ера, затоашто меѓу тие два вида се добива неплоден машки потомок, но не споиво да се добие потомство со нив со говедото итн.

98
За да се потврди дека магарешката кола станала коњска, е доказ што магарето се раширило по патеката каде се движела камилата од Египет…Месопотамија
…Кавказ во Скитија.Ова објаснува дека во Скитија се развила коњската кола, но не
волската- говедото од Балканот во Скитија преминало само некаде од/после 6 век,
само со Јустинијан кој во Подунавјето градел градови, цркви, касарни и друго. Ова
било повод Скитите да имаат расни коњи, што го знаел Филип Македонски, но не
говедо. Токму и затоа со коли влечени од коњи се селеле Аварите. Тие како Монголи имале коси со дебели влакна- во зимно време не ги стрижеле. Вакви биле Готите
кои со христијанскиот правец од Цариград не се стрижеле- биле со долго коси. Тие
Дунав го преминувале со коњски коли, со нив си плаќале за преминување итн. И
конечно, ние Битолчани разбираме Ѓупци и српски Цигани. До денес Циганите се
одлични коњари, се превезуваат со коњски коли, како спротивно на Македонците
кои до и по 1970 година сî уште се влечеле воглавно само со волски коли-не инаку.
ПЕРУ- СЕКАЈЦА (ЗЕВС=ПЕРУН=СВ. ИЛИЈА)
Белците биле еден народ со еден јазик, кои во ледено доба опстојувале во
Леванот. Па следи египетското и бригиското говедо биле од Левантот, а коњот во
Египет бил само бригиски. Тој бил пренесен и во Египет, со Хиксите- 17 век п.н.е.
Бидејќи во Египет со Месопотамија било магарето, коњската кола била магарешката од тие простори. Меѓутоа, фароаните не биле закопувани не со магарешки коли туку со волски, што било само со бригиското говедо- според рогови...
Од наведените со персиски и македонски простори биле пренесени разни
традиции во Америка и тоа со флотата на Александар Македонски и тоа пловејќи
само кон Исток по Patifik=пат тивик=тивок:тив=тих-Тих Океан- само тн.словенско.
Белците имале и крвна група А, која била вегетеријанска, носејќи во Америка разни земјоделски култури, традиции ... Следеле дувачки инструмери
(кавал ...),египетскиот начин на балзамирање, египетски хиероглифи, фонетско
писмо итн.
Во канал History се зборува како Кортес со Шпанците со бродови, донесени
во делови и по суво, Астеките ги опколиле и ги довеле до изгладнување. Само така
тие морале да бидат победени. Тие биле опколени со вода, со свое водотечение, чиј
тек бил основа на нивното, само наше, име Астеки=а с тек и: стек=с тек- со тек.
Овде е најбитно изјавата дека Индијанците во текот на векот изумреле 90%
од вирусите... Ова објаснува дека мнозинството Индијанци биле Домородци со монголско потекло. Тие како Монголи биле само рибари и ловци само со крвна група
0 и без домашни животни (говедо,свиња, коњ итн.). Бидејќи од вирусите на чумата
на говедото произлегла малата сипаница и од грипот на свињата грип кај Белците
со крвна група 0 и А, преку 90% изумреле монголски Индијанци. Ова ни го кажува
најсуштинското дека Белците биле малцинство и како благородничкиот род, а мнозинството монголски Индијанци. А овие со ДНК биле слична на Кореја и Тајванд.
Во канал History се говори за Ламбајка цивилизација, во врска со секајца. Во
Перу кај Инките врховното лице става маска и се почнува процес на омамување со
амала=а мала- а мала количина дрога=драга=дража, дражи. Следи сечење на грлото
во вратот, а џелатот стои зад жртвата. Ножот бил бакарен, а битна била крвта која
му се нудела на боговите. Се сечеле и градите, и конечно се вадело срцето. Бидејќи
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неколкупати жртвите не биле доволни да се смират Шпанците, тие ги палеле палатите во пирамидите и сакале да градат други, што не се случило. Така Ламбајската
цивилизација со скоро три илјадигодишни традиции престанала.
Се говори за Ламбајка=лам бајка.Пак, секавицате била само молња за Зевс
кој кај скитските Руси бил само Перун, што означувал библиски Илија или христијански Св. Илија. Со тоа што со Александар Македонски имало и Скити, од скитскиот Перун до Перу. Бидејќи Скитите, што важи и скитските Руси на боговите не
им приложувале човечки жртви, традициите со жртви биле со Македонците и тоа
само по смртта на Александар Македонски, кој ја обожувал атинската „Илијада“.
Се истакна, вадење на срце. Тоа било во врска со Семирамида, која објавила
дека е божица и захтевала да и се жртвуваат деца. На дечките гради врезувала знак
крст и им е вадено срцето. Следи заклучок дека таа била само од Месопотамија.
Па Семирамида + в = Свемирамида била „кралица на небото“- видна врска.
И Самбреро=сам(сан) бреро: сан=сон=сонт=сонц-е и бреро=брело=врело...
Маја=Маиа, ќерка на Атлас, со Зевс го дала синот Хермес... до Мехико...
Токму пченката била на македонските Маи, а нејзиното име било/е Маис.
Бидејќи пченката не ја поднесува крвна група В, посебно 0, таа не била од
Америка туку од старите континенти. За неа има докази во Далмација и Италија.Со
тоа што доказите се постари од времето кога Викинзите патувале кон Запад, по патеката на јагулата, таа била однесена со Македонците и тоа во Западна Америка.
Во Мексико до внесување на шпанскиот јазик со јазик и писмото на Маите.
Во друга емисија на истиот канал се говори за избеганите Инки од Шпанците во Бразил и трагање на изгубениот град З во 1906 година, што било наведено во
Дневникот на истражувачот Фосет. Па се говори за два бели Индијанци, со како грчки слова, а се замислувало како грчки град Атлантида. Следи при патувањето да
се споменува пештера, со текст на грчки букви, логор Мртов коњ, па областа Шинг
каде Фосет 1907 година стигнал. Во 1925 година било повторено, како и најновата
во снимањето на емисијата на истиот канал. За положбата на градот и него се гледало од сателитска снимка. На него биле пронајдени грнчарии...
Се споменаа грчки слова и грчки текст. Илијада била пишена во Атина, во
која се пишело на јонски јазик (говор) и со јонски слова, но ништо на атичко. Ова
говори дека Белците биле само од изчезнатата флота на Александар Македонски.
Следи во 3 век п.н.е. Илијада да се преведе и препиши на македонскиот Птоломејов
Александријски јазик коине, кој во Елада почнал да се употребува само како христијански јазик- па на коине се пишени повеќе книги на Библијата и Новиот завет.
АНТИЧКИ=ЕТНИЧКИ МАКЕДОНЦИ
За да се потврди дека денешните Македонци се Домородци е и следново:
Кога Александар Македонски стигнал во Индија, тој таму заприметил дека
таму пред него била стигната истата митологија како на Балканот- Дионис... До денес тн.словенски истогласно е Дионис=Дионис: Дионис=Дианис=Пианис=Пианиш.
Кога се говори за врската со Македонците, се трага македонскиот Каранов
род. Во прилог се наведува песната Каранфило=каран фило=пило=род- Каранов
род... Следи дури самото пило=пиро, пира=пирам=пирамид=пирамит=пирам ит=ет.
Да не се изуми опиум=опи ум, кој бил познат и во Стар Египет со пелазгиски јазик.
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Македонскиот род опстоил во Египет со Птоломејците, ама и со Селеук итн.
Следи македонскиот крал Селеук, наречен Никатор, крал на Сирија, еден од
александровите наследници. Ашок, еден од прославените владетели и реформатори
на Индија (околу 274-236 г.п.н.е.) бил внук на Чандаргупта и ќерката на Селеук.
Значи, тој истовремено имал и македонско потекло: Селеук=селе ук=ука- наука...
Јукатан=Йукатан=й укатан=ука т а н: ан=он, за Макс Фасмер, словенски завршеток.
Дека ова не било случајно, Македонците во Пакистан до денес имале македонски зборови, потврдено од Македонци кои таму престојувале и од нив има записи. Нивните традиции, обичаи, носии..., музички инструменти и ора до денес се
задржани. Нивното потекло од Бригија во Горна Македонија го поврдил нивниот
владетел Мир=Мир- според свое кажување и на историчарите тие биле само Бриги.
Како меродавен доказ кај нив биле градежите. Тие биле само бригиски. Со
тоа што тие до денес останале брзјачки, поимот Словени бил политички од 19 век.
Најбитен бил бригискиот бог Арес=арец=јарец до денес е брзјачки симбол.
Не се за потценување македонските населби на Тибет со своите Македонци.
Бидејќи јас ги собирам доказите дека денешните Македонци биле антички,
во секоја моја книга пренесувајќи по еден автор, во мојата книга „Македонците само со домородни традиции“ се гледаат исто традиции кај античките Македонци со
оние на денешните Македонци.Следи вистината дека антички=етнички Македонци.
Па во таа книга се гледаат македонски традиции кои се среќаваат низ сите континенти до каде стигнала белата раса од Левантот. Ова ни објаснува дека Македонците
биле дел на белата раса, откаде се населил Балканот и цела ненаселена Европа.
Следи Европјаните биле населени од и преку Балканот. Бидејќи јас бев непобовна
личност во својата Р.Македонија, јас се одлучив уште од својата прва книга да пишувам за потеклото на Европјаните.191 Конечно следи и Германците Бриги и Македонци- двојно Македонци, па Склавините=т.н. Словени домородни на Пелопонес...
Ова морав да го пишувам затоа што историски имало само Бриги и Македонци, никако било какви Евреи внесени во 6 век п.н.е. само во Библијата која била
пишувана само за нив, а нив Херодот во 5 век п.н.е. не ги познава. Токму тој пиши
за Бригите и Македонцие, кои постоеле, никако било какви Евреи. Токму со нивната историја им е нанесено огромно зло на (македонските) Бригите и Македонците.
За потсетување, на Зевс му бил посветен оревот.И следи орест до Орести-дa.
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По двогодишно учење на подофицерска школа во Пула-Хрватска, морнарно- техничка школа, машинство, 12 класа, оттаму се вратив во својата земја. Исто така, се досоувршив во Германија и Австрија и по докторирањето по вторпат се вратив. Следат мои страдања, и од 1991 година без работен
однос и право на враборување- се јавував на конкурси 16 пати во Македонските универзитети, а тие
само поради мене ги растураа. Како безвработен почнав да пишувам написи- ми беше забрането да
објавувам. Кога почнав да издавам книги, истото се повтори..., дури МАНУ и Институтот за национална историја за мојата книга за тн.Скендербег ме прогласија за лаик- само јас имав издадено
книга за него дека тој бил само Македонец и необрежан. Кога увидов дека јас на Р.Македонија не и
сум бил потребен, напишав книга дека Русите не биле Словени. Руската амбасада не се јави, затоашто Русите се прочитаа дека се фалсификатори- тие до 860 година никога не биле Словени. Токму и
затоа се одлучив за нова книга дека и Србите не биле Словени... Се јави Српската амбасада, која побара 3 книги, ЦД ...- јас и ги испратив за тие да се проверат во Р.Србија. Со промена на германската
амбасодорка, од Германската амбасада ми беше побарана книгата Додунавска Македонија, а од Германската национална библиотека- Лајпци,како центар за славистика, повеќе книги кои се во каталог
на нивна страна на интернет.Ова го пишувам со единствена цел-доста понижување на Македонците.
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Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 309, вели: „...Секое жилаво момче оди в
шума во потрага по доживувања и на човека не му е јасно дали да ги спореди со рицарите од средниот век, или со ловците на глави од Малајскиот полуостров...“.
Х.Н. Брејлсфорд, на стр. 133, вели: „Но вистинската вера на Балканот е нешто вкоренето многу подлабоко, отколку сета оваа фантастчна мешавина на политики цркви и национални непријателства. Таа е постара и поприродна од самото
христијанство; потрајно дури и од византискиот ритуал. Тоа ги премостува измешаните векови и во побожна след го поврзува современиот селанец со неговиот пагански предок, кој носел исти носии и водел ист живот на истите полиња. Почива
врз најстара тага пред зачудувачкиот факт на смртта, што ниедна мистерија на Воскреснување, било кога, ја ублажило. Таа не е ниту обичај, ниту верување, туку само онаа копнежлива љубов на живите за мртвите што е подлабоко од било која вера. За мене најтрогателниот израз на Источната религија е македонскиот црковен
двор на Дуовден.Под еден безвреден крст, стојат толпи жени оплакувајќи ги мртвите, некои со вообичаена катагодишна жалост, што не звучи искрено, други со тешка болка, што се чини, ги исмева утехите на верата. Една по друга, тие ги ставаат
своите понади врз гробовите- истите дарови од вино и пченка што го хранеле духот
на некој јунак на Омир. Точно е дека попот навраќа да ги благослови, но човек чуствува дека тој е духовен новајлија/parvenu/, влечен од некоја надворешна семоќна
сила во предисториски ритуал кој опстојува во срцата на балканските селани, паганизам породен, посроден, подлабоко вкоренет од самата Православна црква“.
Се говори за пченка- се среќава кај Александар Македонски, овде со Омир...
Следи заклучокот, Македонците си биле и си останале само Домородци.
Во прилог се делата на Стефан Верковиќ и други страни и наши автори.
Јакоб Филип Фалмерајер,192 II дел, предговор, стр. XXXVII: „...како кога сатрапот на Египет и неговиот син Ибрахим...“. Тој бил само едно: Македонец.
Мартин Бернал, „Црна Атена“, на македонски јазик, пиши: „...и власта доаѓа
во рацете на Мохамед Али, албански генерал на турските сили...“.
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. Па тој бил роден само во Кавала
Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 361. вели: „...Семејството Кедивиал/Khedivial/ од Египет би можело, да имаше помлад син со табиет и дарба да претпочита
претензии со мера и разум, онолку колку што Мехмед Али/Mehemet Ali/, основач
на лозата, бил албански војник кој по заслуга дошол до воен чин...“.
Волф Зајдл193, пиши: „Во метежите, кои ги следеше напалеонската инвазија
на Египет, се вивна Македонецот Мехмед Али на чело на албанската телесна гарда
за паша од Египет и на султанот му станал најмоќниот и најопасен вазал“. Тој бил
со своите Албанци и ги уништил Мамелуците (Арнаутите).Тој како Македонец бил
способен и допринел да напредни Египет како Англија, но не Албанците Албанија.
Па тој бил „албански генерал“ и „албански војник“- по род само Македонец.
Се гледа како историчарите по секоја цена го одбегнуваат името Македонец.
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Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 163, пиши: „...Легендата дека Александар
Македонски бил Грк си заминува по еден пат, додека соперничкиот мит дека тој
бил Бугарин доаѓа по друг...“.
Тоа што во Македонија останале традиции дека Александар бил нејзин, соседите го злоупотребиле за свои цели- Александар да биде Грк или само Бугарин.
Следи да не се говори за Македонец, туку само Грк и Бугарин- не и Словен.
Пак,Македонците во Пакистан никој не ги научил дека тие биле тн.Словени.
Ако тие би биле Словени, тогаш градежите...во Пакистан би биле словенски.
Ј.Х.Хан (1865), „Путовање кроз поречину ДРИНА И ВАРДАРА“, пиши под
XXIV. Варош Охрид. ...„Дека овде по знаење на византиски јазик, Бугарите биле
последни“...„Во четири од овие се учи грчки а само една од преградието словенски,
оти кај христијанските жители во Охрид грчките симпатии биле далеку надмоќни
од другите. Тие сакаат да бидат Грци, а никако Словени, покрај тоа што луѓето во
школите морале да го учат грчкиот, а булгарскиот само зборуваат во куќата. При
тоа ние во Охрид најдовме само една женска глава која грчкиот го знае; оти за женска школа варошот не е кадар“... (Грци биле...Браќа Миладинови, Прличев..., Р.И.)
Следи имало Бугари- наследство на Охридската Црква- и Грци на Цариградската Црква. Се учело тн.старословенски и грчки (коине). Значи, имало два народи.
А најбитно било што Охриѓани не биле Словени. Па тие не можеле да бидат
Словени,што никогаш и не можеле да го научат.Токму тој бил политичка од 19 век.
Стои: Македонците не сакале да бидат Словени- поимов не го познавале, а и
тој бил навредлив, во употреба од 8 век од Бонифациј за Склавините=тн.Словени,
источно од реката Рајна, со традиции како тракиски, споредено со она на Херодот.
Па и затоа Македонците си ги задржале античките и тн.византиски имиња.
Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 271, во фуснотата пиши: „...Мелник, иако е
целосно опкружен со агресивно бугарско население, е едно од најочигчледно елинистичко средиште на целиот Исток. Скриено во процепот на падините на планината, тоа со подеднаков успех им одолева на времето, на Бугарите и на Турците. Сè
уште е византиски град. Населението сè до пред некоја година, му било остро поделено на плебејци и патриции, кои меѓусебно не стапувале во брак и малку општеле
меѓусебно. Меѓу патрициите сè уште можат да се сретнат такви имиња како Ласкарис, Комненос и Палеолог/Lascaris, Comnenos. Paleologos/...“. (Дукос + ки, Р.И.)
Македонските автори праваат збрки. Тие пишат дека Василие II бил Грк, а
цар Самуил Македонец. Збрките се огромни затоашто Василие II Македонски не
можел да биде Грк, кога тој самиот се нарекувал Македонец, а имало македонска
династија, македонска ренесанса...Ова говори, дека нашите автори создаваат збрки.
Следни збрки се дека место Фотиос се пиши Фотиј- непознат во историјата.
Од Фотиос + ки = Фотиоски, но никако Фотијски- уште понепознато и понеупотребено. Дури се додава и в: Фотиовски. Па нашите автори создаваат и нови личности.
Брејлсфорд,стр.123:„Грегорие/Gregorius/,бугарскиот метрополит на Битола“.
Да не се изуми и дека Херодот говори, кај Персијците, Јонците и Дорците
имињата завршуваат на с, како и кај нас: Дукос + ки = Дукоски, но не Дуковски. Не
случајно, во некои општини во Р.Македонија и денес завршетокот е уште на оски.
Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 56, вели: „...Во свеста на родениот христијанин постојат поими што ниедна вештина на толкувачот никогаш не ќе може да ги
преведе на турски“. Следи Христијанинот Македонец употребувал поими од пост-
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ледено доба што на турски јазик,кој е од последните векови, не можат да се преведат.За доказ се турцизмите во Македонија, кои биле македонизми во самата Турција.
Следи исто знаци со исти значења имало во Русија, Подунавјето, Балканот и
Камен Розета во Египет- македонскиот јазик бил само варварски=пелазгиски=тн.
словенски. Според Херодот, варварски=пелазгиски. Па Платон говорел пелазгиски.
За да се потврди дека Македонците биле Домородци е следново: според Јустин „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“. За авторите Македонци биле Траките и Илири со варварски=пелазгиски=тн.словенски, и илирски јазик.
Наведеното го потврдил и грчкиот лингвист Тсиоулкас (Чулкас).Тој, во 1907
година, напишал дека Славо-Македонците во Лерин говореле ран Хомеров јазик.
Па и затоа тој се „самоубил“- поради вистината многу биле истребени. Бидејќи
Еладците биле заведени од Европјаните, тие до денес си го истребуваат својот тн.
Хомеров јазик, кој бил варварски=пелазгиски=тн.словенски- венетски=илирски. А
ова било само повторување на она што се случило со сите тн.не-словенски народи.
Критјаните во 1913 година го разбирале бугарскиот, но не грчкиот јазик. А
ова може да се види и во Букурештанскиот договор,во член V: „...Формално е договорено Бугарија отсега да се воздржи од каква и да е претензија врз островот Крит“. Токму овој Критски јазик бил тн.Хомеров.Следи тн.грчки, а без тн. само грчки.
Ова се потврдува и ден-денес со споредување на тогашни=сегашни зборови.
Не смее да се изуми дека се споредуваат слоговни зборови од различни векови и простори. Споредувањата 100% се точни само ако се споредува коински со
тн.словенски збор од ист век и на ист простор.Па имало мноштво говори- на расата.
ИСТОРИЈА НА РАСАТА=НАРОДОТ=ЈАЗИКОТ
Белата раса биолошки се разликувала од темните раси, кои имале заедничко
потекло од пред да има континенти- ниски по раст, темни, необрастено по телото
со влакна итн. Вакво животно било слонот.... Ова било различно од на белата раса.
Од Египет до со Месопотамија живееле две раси: Белци (Пелазги) и Црнци
(Семити). Тие пишеле на своите јазици и тоа одвоено. Потоа, на иста плоча, биле
текстови на двете раси=народи=јазици. Следи да се создадат и дворасните јазици.
Дворасен јазик бил сиријскиот арамејски јазик на кога биле пишувани првите книги на Библијата во која се говори за еврејската историја- таа тогаш создадена.
За да се потврди дека никогаш немало еврејски народ, Херодот нив не ги наведува, оти тие тогаш и не постоеле. Дури тој нив не ги запишал, да се обрежуваат.
Бидејќи личностите во Библијата биле внесени кога таа била пишена, а тоа
било во 6 век п.н.е., нивното значење тек само оттогаш морале да се учат. Ова било
повод, за имињата на личностите да стои за секоја личност посебно, што таа личност значела. Ова ми беше повод, во мојата книга „Евреите- т.н.Словени“ истогласно
да ги објаснам значењата на имињата, а не описно со проста до со проширена реченица, како што прават Евреите, за кои била напишана Библијата, а никако од нив.
Истото се случило и со делата на тн.Хомер. Следи и во „Илијада“ за секоја
личност да постои толкување, што таа личност значела. Бидејќи и таа била пишана
во 6 век п.н.е,, како дело на Редакцискиот одбор на Пизистрат, се било и е јасно.
„Илијада“ била фалсификат затоашто во неа се говори за магаре, а такво во
Мала Азија и Балканот немало дури и за времето на пишувањето на Херодот.
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Па во Атлантида не само да се говори за магаре туку и слон на темните раси.
Ова говори дека двете атински дела биле само своевремени факсификати.
За да се потврдат фалсификатите е она што го пиши Херодот (5 век п.н.е.), а
за него се пиши дека тој бил „татко“ на историјата. Тој пишува за Египет..., Месопотамија, Персија..., Бригите, Македонците итн. А според него, за египетскиот
крал Псаметих (7 век п.н.е.) Фригите [ф=б] се постари од Египтјаните. Наспроти
нив никаде ги нема Евреите. Тој го внел обрезувањето на сите народи, но никаде не
ги навел Евреите. Па тој не можел да наведе нешто што и никогаш не постоело.
Еве еден следен фалсификат, со огромни последици: „Под Вараковото водство, Мухамед напишал голема лага во Куранот-дека Аврам го понудил Исмаел
како жртва. Библијата јасно говори дека Исак требало да биде жртва, ама Мухамед
го тргнал Исаковото име и го ставил Исмаел...“. До денес од лагава постојат жртви.
Со Еврејството почнало Еднобожеството кое било дворасно на Белци и Црнци, а потоа и трорасно со Монголи. Меѓутоа, тоа не изиграло голема улога за изчезнување на старите народи, туку тоа само си ја препишала историјата на старите
народи во Африка и Азија. Со Христијанството и неговите христијански јазици коине и латински се извршило одродувањето на Европјаните кои како народи биле
најнови- во последните векови. Меѓутоа, со Исламот на Арапите со арапскиот јазик
кој бил само вулгарен арамејски како Арапи изчлезнале сите стари народи во Африка и Азија. Овде најбитни се Египтјаните и Месопотамците: Сумери и Семити.
Најбитниот фалсификат за нас Бригите=Брзјаците и пошироко Македонците
е тоа што историски само ние не постоиме.Ова се случило од присвоените истории.
Како што била украдена историја на Евреите од Египтјаните, Хиксите, Месопотамците, истото било и со еладската историја и тоа како египетска. Меѓутоа,
на ова авторите не обрнале внимание. Токму не случајно, Херодот и други до денес
трагаат врска со Египет. Меѓутоа, ние Македонците тоа не смееме да го дозволиме.
Грешки прават и Европјаните- тие само себе се цитираат и самите се лажат.
За ваквото однесување на Европјаните наведувам само некои примери.
Историјата се препишувала и за разни личности, но и за претскажувањата...
Нострадамус бил само препишувач на постари дела, дури едно дело од пред
33 години. Во него се споменувале имињата на Александар Македонски, Цезар итн.
Следи и неговите пресметки не биле точни, што важи и за претскажувањата. Таков
бил примерот и со нападот на Близнакињите во Њујорк, на 11. септември. Меѓутоа,
тоа се однесувало не за Њујорк туку само за Неапол. Па со него била и врската со
вулканот Везув и Норманите- тоа било во минатите векови, но никако за во иднина.
И конечно: „...Со француската монархија и француската држава се развивала и француската нација. Тоа бил болен процес, остварен со помош на крв и
железо, во размери спрема кои зборовите подоцна им се припишани на Bismarck“.
Ова говори едно, дека само се препишувало и на други им се припишувало.
ДАТИВЕН КОИНЕ (ТН.СТАРОГРЧКИ)- БЕЗ ДАТИВ ЕЛАДА
Персиските натписи, преземени од германски извори, а германскиот јазик е
дативен, биле без датив. Ова говори дека староперсискиот јазик бил без дативен.
Првите книги на Библијата, преведени на македонски јазик, немаат датив.
Истото се гледа и во Библијата на Протестантите на германски јазик- без дативно.
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Таа била пишана на арамејски. Ова говори, дека арамејскиот бил без датив.
Како арамејскиот дворасен јазик бил и староегипетскиот- двата без датив.
Наспороти нив, коине бил дативен јазик, вклучен од Бригите Птоломејци.
Бригија=Брзјакија: кој (Н), него (А), кому му- нему му (Д), а што важи и за
именки братучед... Демирхисарците како Бриги навредуваат во датив (коњу, волу,
идиоту, ѕверу...),а не-Брзјаците бездативно (коњ, вол, идиот, ѕвер...)-тоа и останало.
За да се потврди дека бригиско било дативното у, до денес на македонски јазик постои дативно обраќање: војнику, полицајцу... Следи нешто како сопствено да
се прикаже во генетивна форма, ама и дативна- парата му била посветена на Филипу и Александру- на кому ? нему му ! Пак, дативот никогаш го немало во Елада.
Иако ваква била состојбата, се прават само фалсификати за еладскиот јазик.
Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 280, вели: „...Грчкиот империјалист кој тежнее да го види својот јазик уште еднаш како признаен јазик на сите цивилизирани
луѓе на источните брегови на Медитеранот, заборава дека еленистичкиот грчки од
пред две илјади години бил средство на една оригинална култура, подготвувана од
големи граматичари“.
Од наведеното се потврдува дека коине бил само по многу години по смртта
на Александар Македонски. Следи тој бил само Птоломејов Александријски јазик.
Токму и затоа авторите само во 3 век п.н.е. на коине, само во Александрија, пишеле
и преведувале на коине. Ова било и за Библијата, чии први книги биле пишени на
сирискиот арамејски јазик, кои биле преведени на коине, а сите други нови книги
биле пишени само на македонскиот коине. Истото се однесувало и за Новиот Завет.
Бидејќи Александар Македонски ја обожавал атинската „Илијада“, која била
пишана на јонски јазик а и со јонски слова, таа на коине била преведена само во 3
век п.н.е. и тоа само во Александрија. Ова говори дека книгата на Куртиј Руф била
само фалксификат. Токму и затоа таа била печатена само во 15 век, а не и порано.
Бидејќи коине бил повеќебожен јазик, а Повеќебожци биле Хелените, тој
бил хеленски јазик. Следи кога Евреите во Александрија го прифатиле повеќебожниот=хеленскиот јазик коине, тие се изјасниле за Хелени- немало хеленски народ.
Херодот пишел на јонскиот дијалект,со старојонски елементи од тн.Хомер...
Лукијан од Самосата, „Како треба да се пишува историја“, напишана 165/6
година, под 21. вели: „И следнава грешка не е мала, па мислам дека заслужува да се
одбележи. Историчарот просто се мачи да пишува на чисто атичко наречје, да го
прочисти својот јазик, па нашол дека треба и римските имиња да ги преправи во хеленски...“. Значи, имало хеленски јазик (коине) и атички говор, но ништо грчко.
Со наводот се потврдува, дека во Елада во 2 век во употреба бил само атичкиот говор, кој бил варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски.
Значи, понатамо во римско време се пишело на пелазгиски=тн.словенски јазик. Ваков бил и Аријан (2 век н.е.). Следи тој „Индиската историја“ ја напишал на
јонско наречје, иако тој ги познавал коине и латински. Блајкен и други наведуваат:
„Плиниј говори за пасивната согласност на луѓето била првата причина за употреба
на јонската писменост“. Се потврдува дека коине немал врска со некаква си Елада.
Кога се говори за јонска азбука, која не била еладска, во прилог е Албанија.
Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 326, говори за „еден православен учител по
име Тодор “: „...Тој употребил своја азбука која не е ниту грчка, ниту латинска...“.
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На иста страна, 326, во фуснотата стои: „ Се чини дека само малку се разликува од првата дорска азбука основана врз феникиски знаци и симболи, а секако,
фон Хан/von Hahn/ верува дека таа е директна изведена од феникиската“.194
Овде е битна латиницата за латинскиот јазик. Таа била од Халкидики во Македонија. Како што таа била македонска, исто така македонски бил и латинскиот.
Латинскиот бил на Лив Андроник 240 г.п.н.е. Бидејќи тој произлегол од коине, на кого од коине биле преведени делата на тн.Хомер, тој тогаш бил многу беден јазик.195Ова било повод, римските владетели да го познаваат коине.Таков бил и
Цезар. Инаку коине за Рим имал важност и во 8 век н.е. Следи коине бил прв јазик.
Наспроти ова, Македонците никогаш не сакале да го учат латинскиот јазик.
Во канал History говори дека Клеопатра не го познавала латински јазик.
Таа била само Васили Клеопатра... Васили=в(б)а сили, како Сулејман=сулеј
ман, сулеј=силеј: ва + силеј = Василеј=Басилеј... Коине имал 24 знаци ? Β = Б...
Исто така, и Микелангело не го познавал латински-без важност на латински.
Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 151, пиши: „... Еден византиски писател значајно забележува дека Тракијците никогаш не го сакале многу грчкиот јазик, додека пак латинскиот го учеле со леснотија (Prisci, ‘Histora. p. 190). До шестиот век латинскиот станал јазик на значаен дел од Епир, Македонија и Тракија. Ние сме навикнати за Византиската империја да зборуваме како да била грчка Империја...“.
Пак, според Велс, Константин и Јустинијан имале словенска крв.196
Велс вели, Константин не знаел грчки, а јустијановиот акцент бил лош.
Следи првиот не го учел, а вториот не го донаучил македонскиот јазик коине, затоашто во нивно време бил битен латинскиот. Па двата јазика биле/се мртви.
Стр. 152: „... Ниту Источната црква не била природно, или првобитно грчка.
Ариевците/Arians/ покажувале значителна склоност кон латинскиот јазик и прогонувањата вршени од католичката странка на кои тие им се оддале, понекогаш имале обележје на анти-грчко движење. Всушност, за време на овој период од прогон,
додека Ариевците кои зборувале латински преовладувале во дворот, Православната
црква станала, што и секогаш останала, фокус на грчкиот патриотизам и единствено надворешно отелотворување на грчката национална идеја. Латинскиот, покрај
тоа, дури и во времето на Јустинијан бил доминантен службен јазик на кој биле напишани неговите значајни законски кодекси...“.
Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 136, вели: „...Одметникот цар Јулијан/Julian/, кој уживал во сплетканоста на својата брада, ќе најдеше нешто сродно во негрижата за чистотата што владее дури и во куќите на големците...“.
Пак, Јулијан (4 век) како „одметник“ бил Повеќебожен=Хелен. Тој ги повратил старите богови на неоплатонската- филозофска основа. Следи во негово време
коине немал важност, што важело и со следните цареви, кај кои службен јазик бил
латински,и кај Јустинијан-во 529 година Јустинијан ја затворил Платоновата академија во Атина. Тогаш Атињаните биле само Хелени=Повеќебожци. Ова говори де194

Херодот, I- 196, пиши: „...Илирските Енети“: в + енети =Венети. Во бригиски Епир постоел град
Феницес=Phenices=Феникес, Феники.Пак,Феникијците биле со пелазгиски богови и бригиско говедо (Бик=Зевс) и бригиски коњ (Пастув=Посејдон) и свиња (глава од нерес- морска пена до Апени)...
195
Во 15 век пребегнатите тн.Византијци од Цариград во Рим, во коине внеле уште околу 10.000 коински зборови.А па за овие зборови се говори за заедничко потекло: грчко (македонско) и латинско.
196
Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 152, пиши:„Јустинијан бил, всушност Словен“.
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ка во Елада коине како христијански јазик не бил службен до 6 век. Во прилог се
наведува и дека Русите како Повеќебожци биле само Хелени- и без јазикот коине.
Иако коине во Елада бил само христијански јазик, до денес за него се лаже.
Стр. 275: „Грците, освен поради еден кобен хендикеп, веројатно би биле
книжевен народ. Тие, над сè се имагинативен народ: имаат брзи инстинкти, жива
перцепција и течно говорат. Размислуваат со претерување, ставаат нагласка на книжевноста, поседуваат страст за изразување. Тие се навистина свесни за јазикот и
лесно ја сфаќаат идејата за стилот. Но оваа нација на лингвисти, наследници на говорот на Атика/Attica/ сепак сè уште нема јазик со кој да се изрази. Или, подобро
кажано- има два јазика...“.
Се истакна: „Но оваа нација на лингвисти, наследници на говорот на Атика/Attica/ сепак сè уште нема јазик со кој да се изрази“.
Па ако Еладците се „наследници на говорот на Атика/Attica/ сепак“ тие ќе
имаат јазик со кого ќе можат да се изразат. Меѓутоа, бидејќи никогаш не се пишело
на атички туку јонски со јонско писмо, христијански коине немал врска со Елада.
Кон ова следи и стр. 278: „...Всушност, процесот на обновување не толку на
атичкиот, колку на византискиот грчки отишол толку далеку, што просто е чудо
што не продолжува понатаму...“. (Па и затоа ништо од и со атичкиот говор, Р.И.)
Во прилог она што авторот, на стр 276, за Кораис и Регас, вели: „изгнаници
во Парис и Виена, пишувале грижливо изготвени книжевни и политички трактати,
на псевдокласичен дијалект што самите го измислиле. Тие, во славното минато нашле вдаховение за бунт и со грчката слобода тежнееле да обвноват една минлива
копија на старогрчкиот јазик...“.
Па се говори само за „псевдокласичен дијалект што самите го измислиле“.
Стр. 277: „...Прашањето за флексијата е уште посериозно: димотики е јазик
што умерено користи флексија. Тој целосно го изгубил дативот, а дури се стреми
да го отфрли генитивот, додека повеќето соодноси ги изразува со предлог што го
определува со акузативот...“.
Бидејќи македонскиот Птоломејов Александријски јазик коине бил дативен,
кој го внеле Птоломејци кои биле Бриги=Брзјаци, а во Долна Македонија...и Елада
не постоел дативот, иако тој во катаревуса бил внесен, во димотики морал да биде
отфрлен. Токму со дативот се потврдува, коине немал врска со Елада, а тој во неа
само за време на Јустинијан бил вклучен само како официјален христијански јазик.
Следел и готскиот јазик. Тој бил само вулгарен коине- во коине биле внесени готски=татарски зборови. Па и затоа готскиот ја имал само коинската основа.
Бидејќи според некои автори во коине имало околу 60% пелазгиски зборови,
а во готскиот биле внесени готски=татарски зборови,тие биле и тн.словенски збора.
Со Готите се селеле и Балканци- следи тн.словенски автори да говорат дека
Готите биле Словени. Пак, за германските автори Германци- источно од реката Рајна сите простори биле склавински=тн.словенски, со тракиски традиции- а и пивото.
Бидејќи готскиот јазик бил со коинска- и со пелазгиска основа, а на готските
простори имало и Белци со пелазгиски=тн.словенски јазик, и во готскиот јазик морало да има и пелазгиски=тн.словенски зборови. Да не се изуми дека во тн.словенски јазик прво лице еднина завршува на в, на друг говор на х, но никогаш именките
(Аларих...) и заемките (их, дих, мих...) како во германскиот јазик, се потврдува дека
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германскиот јазик има и готска основа. Па и затоа се вели, источно од романските
јазици (Франција...) се говорат само готски јазици (германски...англиски...).
За Г.Вајганд „Уште во 9 век во Томи во Мезија на готски се проповедало“.
Следи и јидиш, на просторите на Склавини, источно од реката Рајна, бил само тн.словенски јазик, само со словенска синтакса итн., што го пишат авторите.
Бидејќи еврејски јазици биле арамејски и коине, на кои биле пишени деловите на Библијата, никогаш немало еврејски народ со свој сопствен еврејски јазик.
Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 141, вели: „...Овие бегалци мора да биле доста бројни за целосно да ги зафатат поранешните населби, бидејќи шпанскиот, чудно искривоколчен и лош, насекаде е јазикот на македонските Евреи, но нивното
гледиште за животот е целосно ориентален...“.
Шпанскиот бил само едно вулгаренлатински, како што бил и Франковиот.
На тие простори, освен латински, бил и Франковиот, а и германскиот јазик.
Во германскиот имало и готски зборови. Ова говори, дека источно од Франција се говореле готски јазици, а западно од Германија романски јазици. Следи
романските јазици биле дворасни на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити), а готските
јазици имале уште дополнително и готски=татарски зборови, кои биле монголски.
Овде е битно да се разјасни, како е можно во германскиот јазик да има четири падежи: номинатив (номе=ниме=н име), акузатив (акузати=а кузати=казати), датив (од дати) и генетив (ген=жен, Гена=Жена, од жената е генот=родот). Ова е неминовно затоа што народот говори без падежи, а таков бил и францускиот- со предлози... Како што бил Франковиот вулгаренлатински, исто бил и еладскиот јазик.
Бидејќи катеравуса бил како германскиот јазик четирипадежен, а говорите на Еладците биле без падежни, во димотики повеќе го немало дативот, а се избегнувал и
генетивот. Со наводот се потврдува дека коине никогаш не бил еладски јазик.
Бидејќи ваков бил атичкиот говор, на него не се пишело, туку на јонскиот, а
подоцна и со христијанството на македонскиот Птоломејов Александријски јазик.
Како што не се пишело на атички, исто било и со брзјачки, не се пишело и
на баварски и пруски јазик- како посебни јазици денес меѓусебно не се разбирливи.
Ова било затоа што таквите јазици биле бедни не само со зборови и падежи.
Бидејќи Лутер го користел готскиот, кој бил вулгаренкоине, како и самиот
коине, следи заклучокот дека Лутер ги внел четирите основни коински падежи.
За да се потврди дека германскиот бил одроден тн.словенски јазик, најдобро се потврдува со вулгарности=народности, а вуларностите биле и се народни:
Простата=проста та, само на македонски, а Србите го исмејуваат македонскиот јазик, дека именките завршувале на ва-на-та. Па само на ваков начин ги правеле именките Белците: в-н-т на почеток-средина-крај: Простата е полова жлезда- на прост
начин изградена. Од неа зависи плодноста- животна средина и храна на сперматозоидите. Следи проститутка: „Прости и Боже, што таа се тутка“ (вјава=потиска...).
Од неа се извел германски глагол и именка prostituieren и Protistuerte или Dirne- па
таа се дира, дури и си се дирнува... Hure=блудница. Бидејќи х=к, со завршетокот е
среден род од машки полов орган, а без е и за машки род. Дури и hurtig, х=к, што
означувало итро, окретно... што било и во половиот акт. Секоја жена која е склона
на мажи со плаќање е курва. Таа е таква затоашто оди по погрешен пат, кој е крив
пат. Токму и затоа на германски Kurve тоа и означува- крива линија, кривина итн.
А и глаголот bumsen=бумс ен=завршеток. Бидејќи именките се правеле со е или а
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(Ерменија=Арменија), следи е + бумс=ебумс, на друг говор ебимс=ебемс, да не се
изуми за актот се вели и бум бум...: Ебемс=ебем=ебам - м =ебес=ебеш. Вака истогласно не е можно со ниеден тн.не-словенски јазик- јас признавам само истогласно.
Самата граматика на германскиот јазик со четири падежи е тн.словенска...
мене ме=ми=мих, тебе те=ти=ди=дих итн. Слично е на англиски: ме=ми, ту/оф ми...
Како што германскиот јазик има тн.словенска основа, истото се потврдува и
со унгарскиот јазик кој бил турски. Меѓутоа, за тие јазици се одбегнува вистината.
Харалд Хаарман,197 на стр. 62, говори за уралско/финско-угриско (финско),
унгарско и германско. Па продолжува, цитирајќи, за прото-уралско (прото-индоевропско), еднина за : прво лице ме (ме), второ лице те (ту) и трето лице се (се) итн.
Ваков бил и македонскиот: мене ме, тебе те..., кој бил тн.Хомеров. Следи и
множината, и тоа само за про-тоуралско: прво лице мет, второ лице тет и трето сет.
Во прилог се наведува што пиши Merrit Ruhlen (1994), “The Origin of Language“, John Wiley & Sons- New York, на стр. 29: ...Jones го споменува строгиот афинитет „во корените на глаголите и во облиците на граматиката“ меѓу разните индоевропски јазици. „Понатаму, исто така што т означува трето лице еднина ‘тој’,
прво лице ‘јас’ е преставено со завршеток- м и второ лице ‘ти’ со завршеток- с.
Така имаме комплетна глаголска парадигма отсликана во различен степен на разните јазици, како што суфиксите се додени на глаголскиот корен за да означат први
три лица“...„Во санскритот трите форма биле: bhara- mi (јас носам), bhara- si (ти носиш), bhara- ti (тој носи)“. Зборник на Sir William Jones кој прв препознал индоевропско семејство (1786. во Индија) постои еволутивна хипотеза за потеклото од заедничкиот предок. (Белците биле еден ист народ, кој престојувал во Левантот, Р.И.)
Видливо е дека ова м-с-т опостоило во денешниот македонски јазик: јас сум,
ти си, тој ет. Бидејќи гласот=т е отфрлен, постот само гласот=е. Затоа овде е најбитно третото лице со т. Оваа форма кога глаголот завршува со т во трето лице
еднина, на пример тој барат (трчат=трчет=трчит, носет=носит...), до денес опстоил
во Брзајакија (Демир Хисар) со Охридско, со нивниот меѓупростор Преспа..., од каде потекнале Бригите (Бриг=Брж=Брз-Брзјак)-се совпаѓа со наводите и на Херодот.
Ова е при споредба на Бригија која била Европа, за тн.Троја, и со денешна состојба.
Пак, тн.Троја била само бригиска=европска во најговедарската Пелагонија.
Од кажаното се потврдува, дека иако унгарскит јазик бил монголски, тој ја
има тн.словенска основа во Унгарија каде во 19 век живееле околу 95% население
со тн.словенски јазик и 5% население со унгарски=турски јазик. Па тогаш постоела
Австро-Унгарија, која била само склавинска=тн.словенска. Не само Виена, како дело на Рим, да ги одроди тн.Австријци од јазикот на Белците пелазгиски=тн.словенски, таа ги одродила и тн.Унгарци. Наспроти Унгарците со тн.словенска граматика
и мнозинство тн.словенски зборови, турскиот јазик на Фригите бил турски=монголски. Да не се изуми и латинизирањето на тн.Словени во Романија, кои биле Белци.
Белците биле еден ист народ, кои во ледено доба престојувале во Левантот.
Наведеното говори, дека јазиците се со варварска=пелазгиска=тн.словенска
основа. На варварски=пелазгиски јазик говорел тн.Хомер, што важело и за Платон.
Се истакна дека во Елада бил јонски јазик и јонско писмо, но никако коине.
Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 128, говори за „...животот на Македонците...
водите на славата Св. Јован Крстител...“. Па вели: „...Богослужбата целосно се др197
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жи на еден мртов јазик, неразбирлив за секого, освен за образованите. Разбирливо
што Грците цврсто се држат до древниот јазик, но кога човек дознава дека новата
Бугарска црква повторно го заживеа старословенскиот на Св. Кирил и Методиј,
наместо да создаде обред на современ бугарски, претпоставува дека нејасноста и
далечноста мора да се суштествена желба на ориенталната верска свест...“.
Се кажа: „Богослужбата целосно се држи на еден мртов јазик, неразбирлив
за секоко, освен за образованите“. Па коине бил „мртов“ јазик, а и „неразбирлив“.
Токму и затоа следи коине да се реформира, што било дело на Македонците.
Во приког е Густав Вајганд, за кого старобулгарски бил со грчка синтакса.
Ова говори дека тн.старословенски бил наследник на македонскиот коине.
Со ова се објаснува дека Константин Филозоф само го повторил истото што
било направено за време на Птоломејците, кога од староегипетски јазик бил создаден коптски јазик. Во него, како што било и во руните, имало Кирилични слова.
Ова говори дека Константин не бил творец на свои слова, туку словата била стари
со милениуми. Ова се чита и кај Вита Константини, кај која не се користи глаголот
создава на нешто ново, туку составува (склопува) на нешто старо- со милениуми.
Значи, тн.старословенски јазик бил само реформиран коине. Следи преводот
на Библијата на тој јазик бил најдобар превод. Бидејќи Франките имале заедничко
потекло со Македонците (Фредегар 7 век н.е.), тие своите кралеви со неа ги прогласувале. Франките преведувале само од латински на тн.словенски- без германското.
Следи Глаголицата од Солунско (Македонија) со лавот да биде пренесена во
Далмација и Венеција, а Кирилицата од Бригија (Брзјакија) во Истра со јарецот. Денес во грбот на Хрватска постојат покрај симболот на Дубровник и три лава на Далмација, јарец=ј арец=арес- богот Арес на Истра што важи и за другите области...
Според Макс Фасмер, во Елада имало словенски топоними пред инвазија на
Словените- немало словенски народи, а варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
Па затоа белата раса имала ист варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
Именките се правеле со в-н-т на почеток, средина и крај на зборот: ваму-(о)
наму- таму; (о)вој-(о)ној- тој; (о)ваа- (о)наа- таа; василеј=ва силеј;човек=чоек=чек...
За пример се наведува стар збор, тн.грчки, оинос: в + оинос = винос=вино с.
Абрахам=а брахам=бракам, а=о, браком- во брак стапен, кратко Ааврам...
Александар=але ксандар: але=аре- „але шо праиш“; аре=Арес; Касандра...
Арбан=ар (ор-а-ница) бан (управител), но не нива- на скиптарски трорасен.
Атлас=а тлас=талас: тал=дал- далга која е долга, а=о.
Афродита=а фродита=продита=породит а; Абориџини=а бориџини=пороџин=пороѓен=породен- секој породен на тоа место бил/е само Домородец...
Бригит богот Бригит; Бригита, народна светица, за на келтското подрачје.
Берлин=бер лин- линее, Линка=лин ка... Следи Херакле Линка=лин ка итн.
Виена=виен а- бикот да биде виен.Бидејќи в=б следи биен-чукан=кастриран.
Галија, според гали. Следи галскиот петел да биде бригиска симболика...
Герман=гер ман; Геро=герој=херој; Ман=човек а мин=мина=луѓе; Герман
тн.словенски бог, што важи и за Теути- според Теута име со балканско потекло.
Девтер на грчки се однесувало за втор: девтер=де втер=втор- дебре=де бре...
Дерм=дерам-кожата се дери;Дерион=дери он-де ри;Еригон=е риго он: ри га.
Дендрид= де н дрид + в = дрвит: де на дрво; Друид, у=в, дрвид=дрвит-и...
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Евридика=еври
дика:
еври=е
ври=вриевир(Скочивир),
дика=Дикас=дикис...
Жупан=ж у пан- бог Пан на шума. На полски-чешко-словчки господар (бог),
Зеус, у=в, Зевс, в=б, Зебс: с=генетивно со у=дативно до Зебу- само говедо...
Илион=илион; Илија=илиј, „ил врне ил грме“...Миле=м иле. Мил-ан-о итн.
Исаак=Исак=и сак=сака; Исак=иск=иска; Исмаил=исмеил=исмеал=исмејал.
Јосиф=ј осиф=осип- Јосиф Браќата го осипаа=осипале во бунарот...
Кардаш=ка (ко, како) рдаш=родаш=роѓаш; родас=родос од род; брат=б рат=
рад=род; брадер=брадар=братар=брат ар или брадер=брад ер, ар=ер...; ама и б=п=ф
Кипар=кип ар- на друг говор Купар=куп ар. Следи купрум за бакар
Колумбо=коломбо=коломво=колом во- бо=во=ва: колов-колон-колот, в-н-т.
Константин=кон стант ин: кон и ин само тн.словенски, стант=станат=вечен.
Копт=копат, копит=копет, кој копа во дрво да прави икони + л = ликон-и...
Крит=Крет, крито=крето, скрето-Крит е скрит=скриен. Санскрит=сан с крит.
Крокодил=к роко (рака) дил (тил)-раце на тилот-рептил=реп(опаш) тил=тил.
Лепра=леп пра + в(ам); лепра=лебра=лебара- лепрата личи бел- белосан
како леб печен- токму изваден од пекара=бекара=бе кара- кара=гара=жарагара=хара...
Лозана=лозан а, според лоза, која по Вардар-Морава-Дунав-Рајна била пренесена; На германски Rosine зрно на суво грозје- за розе вино, а грозје е Traube...
Ман=човек: Ман-е=Мин-е=Мон-е: мина=луѓе (лу=човек и луѓе=човеци)...
Мојси=мој си (син)- кога ќерката кошницата е кренала, рекла: мој си син...
Норвег=нор вег- нор=нора, понор, понира, во врска само со Балканот.
Орев=орест=орести=Орестити, Орестида- носители на македонштината...
Пантер-пан (Пан) тер-а, на пантерот кој се пентери=п ентер=внтер=внатре...
Patifik=патифик=пативик=пат тивик=тивок=тив ок: тив=тих- Тих Океан...
Унгарски пентек - н = петек=петок- 95% во Унгарија биле тн.Словени...
Префикс=пре(д) фик (пик); суфикс=су фик (пик) с.
Самсон=сам сон- сî што Самсон чинел, сî било како во сон + т(ц) = Сонце...
Саламоно (Соломон)=сало (соло) мон- сало (соло) ман=човек: сл...слонце.
Соил=со ил=Ил=Илиос=Хелиод: Библија Илија- христијанство Св.Илија.
Скити кои скитаат; Скоти според скот=скот, како скотој=добиток населен...
Stuttgart Stadt- Staat: гарт=гард=град и штадт, град на тн.словенски...штит
Тамара=та мара(Мара); Тасалоника=та салоника(Салоника): та=таа/та=те...
Тектон=тек тон, тек тони- за да се објасни врската со на Астеки=а с тек и...
па и Аптека=ап (апче) тек-а или Апотека=а по тек а: а по тек на оболувањето...
Уганда=у ганда=г анда: Ганди=г Анди... врска со Ведите- веда=вода...; Хомо
=Хоум=х оум=о ум; хуман=х уман=ум ман; умен=ум мен: ман=мен=мин=човек мина=луѓе; Еумен=е умен; опиум=опи ум; опиум=офиум=афиум=афиом=афион...
Филип=фил лип: фил=пил=пило; пир=пиро- пирамида; лип=лип=липа-капи.
Хелена=х елена=е лена=Лена + ка = Ленка. Следи врска и со елен-от.
Христофор=Христо фор=пор=порта=п орта, врта=врата- капа капи до капија
Цитадел=цита дел: цита=ѕита=ѕида и дел=дел.
Човек - в = чоек - е = чек. Сумер лу=човек: лу- еднина и луѓе- множина итн.
Шпан=Спан=с пан=Пан; Шланг=сланг=с ланг=лонг - н = лог=л’г=лг- долг...
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Со создавањето на слободен дел на Македонија и македонска држава на македонскиот народ,се внесува бригискиот=брзјачкиот говор (диалект=диа лект=рект
-рекот, дворекот). Следи мноштво македонски зборови да се прогласат за грчки, турски (ваквите во Турција биле македонизми), влашки, албански итн., со што македонскиот јазик значајно се осиромашува и од еден постледен јазик се доѓа до новсосем нов јазик дури и од 20 век. Ваквите немакедонски дејствија продолжиле и во
80- тите година, дури да се отфрли гласот ѕ..., а внесе српскиот јазик како втор службен јазик во државава. Ова не се успеало од македономрзиците, кои до денес одлучуваат за сî македонско, па од 2001 година се внесува како втор јазик скиптарскиот- тој како бригиски=брзјачки ги има истите бригиски гласови (теменвокал, ѕ,
во презимињата дативното у), тн.Вукови гласови кои не постојат во Тестаментот на
Дубровчанин во Скопје од 16 век, што важи и за градот Дебар, а Скиптарија се најдува меѓу нив. Ова говори дека скиптарскиот јазик е најнов јазик дури и од 20 век.
Ова говори, од еден народ Македонци/Балканци се создале повеќе народи.
ДОДУНАВСКА МАКЕДОНИЈА
Во моите претходни книги наведував извори во кои се говореше дека Македонија била до реката Дунав. Бидејќи на Балканот, значи во Македонија, била Тракија и Илирија, Траките и Илирите биле Македонци. Следи Траки да бидат Бугарите и Србите, наведено во моите претходни книги. Исто така, Србите биле Илири.
Токму и затоа Србите како Македонци биле, според едни извори, Траки, а за други
Илири. Ова не било сè- според киевскиот свештеник Нестор (11-12 век), Русите потекнале од Илирија. Во прилог може да се наведе, дека за Јужните Словени синоним бил поимот Илири. Сè ова говори, само едно: Македонците (Траките и Илирите), како и Јужните Словени, биле едно исто- само Македонци, ништо инаку/друго.
Кон ова треба да се додаде и дека според народното предание, кое во 20 век
било препеано на современ српски јазик, Белград и Смедерево биле во Македонија.
Пак, во 1808 година Цојне внел поим Балкански- па изчезнала Македонија...
Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 160, пиши: „...Понекогаш се зборува дека
дури и името Бугарин било заборавено. Тоа е, јас мислам, едно претерување. Но
ниту Булгарите/Bulgars/, ниту Србите не биле официјално признати од Турците како посебен народ, додека пак, Грците секогаш биле...“.
Се говори само за три црковни народи на: Софија, Белград и Цариград. Токму според верата (христијанство и ислам) и црквата биле поделени Македонците.
Ваквата поделба постоела дури и во 1913 година-била поделена Македонија.
Со крстоносните војни Пеќката црква неканонски се отцепила од Охридската архиопеископија-се дошла до тн.српски народ со македонски тн.старословенски:
Стр. 160: „...Србите минале малку подобро: нивното Царство, иако не било
поцврсто и потрајно од бугарското, настанало подоцна и околу неговото урнисување на Косово, се вртела една страсна и сентиментална легенда, во еден циклус
балади што немаат крај е чувана како светост. Секако, во вистинската српска земја
на Косово, минатото никогаш не било заборавено. Потоа, исто така, иако и Бугарската патријаршија во Охрид и Српската патријаршија во Ипек, со махинациите на
Грците веќе во 1570-та биле укинати, Архиепископијата во Ипек која ја наследила
патријаршијата до 1767-та делумно успеала да го задржи својот национален српски
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карактер. Најпосле, во слободната Република Рагуза (Ragusa), Србите имале центар
кој, наспроти нејзиниот католицизам и целосно италијанскиот карактер, сепак сторил многу за српскиот јазик и во своите печатници публикувал бројни томови на
српски стихови...“.
Стјепан Антолјак,198стр. 907, е поднасловот Најстариот зачуван тестамент на
хрватски јазик (латиница) составен во Скопје (1598). Тој бил од Дубровник, чиј говор бил близок на говорот со на меѓупросторот со на Дебар во Македонија-и денес.
Овде ги нема гласовите ј, ѓ, ќ, њ, љ...туку и, г, к, н, л...Исто така, без падежи.
Ова говори дека, никогаш немало српски јазик за да има српски народ, на
кого му била потребна држава. Пак, српскиот јазик бил само Вуков, кој како рускиот бил само македонски тн.старословенски падежен јазик, кој дури бил и германизиран. Благодарејќи на македонскиот царски двор и Македонецот Константин Филозоф, тој го реформирал дворасниот јазик коине, кој бил наследник на староегипетски- како што Птолемејците од староегипетски создале коптски јазик кој бил тн.
словенски, и Кирил Солунски од коине ги остранил семитските зборови и дошол до
тн.старомакедонски јазик-тој бил еднорасен. Пак, за Г.Вајган старобулгарски јазик.
Бидејќи Македонија била до реката Дунав, како и дека имало тн.српско народно творештво дека Белград, Смедерево... биле во Македонија, без српски народ.
Стр. 162: „...Не е ретко да се најдат татковци кои самите официјално се Грци, подеднакво горди што на свет носат ‘грчки’, ‘српски’ или ‘романски’ деца...“.
Стр. 162/163: „...Живо се сеќавам на моето чудење кога се сретнав со овој
необичен феномен, при мојата прва посета на Македонија. Разговарав со еден имотен селанец, кој од едно соседно село дојде на пазариштето во Битола. Добро зборуваше грчки, но одвај како роден говорител. ‘Дали твоето село е грчко’ го прашав,
‘или бугарско?’ ‘Па’, одговори тој, ‘сега е бугарско, но пред четири години беше
грчко’. Нему одговорот му изгледаше сосема природно и вообичаено...“
Наведеното говори дека сите тие биле еден народ, само црковно поделени.
Следи Македонците како Ромејци се бореле за ослободување од исламското=турското ропство, посебно за Србите, кои како православни друго и не можеле
да бидат освен Ромејци- Вук Караџиќ во Виена можел да патува само како Ромејец.
Ова говори дека никогаш немало етнички народи: Грци, Срби, Бугари, Албанци...
Бидејќи се говори за Ромејци со име Романија со иста основа на Рим=Ром,
со создавање на Романовска црква и нејзиното ширење на Балканот, се појавува и
романски црковен народ. За тоа да се оствари, Османовото Царство го одобрува.
Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 257, вели: „...Во мај 1905-та, влашкото прашање се нашло на пресвртница: валијата од Јанина, кој било под грчко влијание,
извршил насилство врз светоста на Романскиот конзулат и врз личноста на некои
романски училишни инспектори.Уследил жесток дипломатски спор, кој завршил со
целосна победа на Романија.Но всушност,на турската политика í одговорало да попушти.Власите сега формално се организирани како посебна националност /Millet/,
со право да имаат сопствени официјално признати училишта и цркви. Од гледиштето на Турците, ова може само да придонесе за слабеење на христијаните...“.
Следи само од еден ромејски народ се создале мноштво црковни народи.
Во Македонија (Балканот) имало само верски народи: Христијани и Турци.
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МУСЛИМАНСКИ=ТУРСКИ НАРОД
Во старата ера имало Повеќебожци=Хелени и Еднобожци=Евреи. Следи појава на Христијанството, со Исус Христос, кој бил Хорус или Кришна. Пак, Марија
била потполно загрлена, а таква била жената во Бригија, како што било во Охрид.
Па ова било во спротивност на Семирамида со прамени на косата кои и стрчат вон
шамијата, со оголен врат и голи нозе, како што се носеле Еврејките до ниното транспортирано во германски логори од страна на Бугарите- овој македонски дел бил
под бугарска и албанска окупација, кои биле со фашистите Германци и Италијанци.
Следи во новата ера да постојат Повеќебожци=Хелени, а вакви биле и Склавините, и Христијани=Ромејци. Вака е и на Пелопонес: Склавини=Хелени и Ромејци=Христијани. Само тек од 9 век Латините го внесуваат поимот Грци, од Греики,
затоашто Македонците како Греики=Дојденци ја владееле Јужна Италија. Ова било
повод, Латините да бараат македонската династија да им ја препушти Јужна Италија на Франките, кои владееле со Католицизмот. Имало судир со Франките- Отон I.
Па се појавил арапскиот ислам. Тн.Византијци го сузбиле арапскиот ислам.
Меѓутоа, тој продрел во Персија... Од Персија тој се проширува на Запад. Се појавиле Османите, кои биле со македонско потекло- Комнени. Османовиот јазик бил
дело на Мехмед Караман од 13 век, кој во персискиот јазик внел турски=монголски
зборови, а писмото било персиско. Покрај него трговски... јазик бил македонскиот
Птоломејов Александријски јазик коине, а и на на исламот арапскиот јазик.
Со навлегување на исламот со Турците имало само два верски народи: Муслимани=Турци и Христијани. Следи да се говори само петвековно турско ропство.
Хенри Ноел Брејлсфорд говори за Муслимани (Турци) и Христијани...
Стр. 73: „Меѓутоа, превласта не почива врз етничката припадност, туку врз
верата. Малкумина припадници на владеачката каста се всушност потомци на освојувачите- Турците Османлии. Тие се претежно потурчени Словени, или Албанци,
кои ја прифатиле традицијата на освојување...“.
Анадолците- Турци биле Бриги=Брзјаци, а Османите Комнени- Македонци.
Стр. 120: „...со Султановиот проект за реформи од 1902 година...За запишувањето на матичните книги и за пасоши сî уште е во општена пракса стариот
систем на Millet, па Србите, Власите, православните Албанци и Бугари, кои не í
пристапиле на расколничката национална Црква, во пописот сî уште се класифицирани под сеопфатниот термин Roum- факт што Грците, изгорени од желба да ја присвојат Македонија, никогаш не пропуштат да го искористат“.
Следи заклучокот дека во Османовото Царство немало етнички народи Грци, Срби, Бугари, Власи, Албанци, Македонци... туку само Православни=Ромејци,
со главан град Цариград, а не селото Атина, никако Белград, никако Софија итн.
Токму и затоа Вук Караџич (а не Караџиќ) во Виена можел да оди само како
Ромејец. Ова било само поради тоа што имало само верски народи: Муслимани и
Православни. А тоа што го одбегнуваат балканските државни историчари, тие се
само фалсификатори. Следи оттогаш и многу потоа немало било каков народ Грци.
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 живеат на Јонските острови, во прилична мера го беа заборавиле своето потекло и се-
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бе не се нарекуваа Грци,туку Романи, т.е. поданици на Римската Империја. Тие, како 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.
Тек само потоа Грци како припадници Цариградска патријаршија станал политчки поим. Оттогаш Елада сакала да ги присвои како на Грци сите простори со
кои владееле Цариградската патријаршија,а тие биле на Балканот и Мала Азија итн.
Па ова говори само едно, Елада сакала да ги присвои сите тн.византиски простори.
Ова се потврдува со доказот,нејзиниот службен јазик бил македонски коине.
Хенри Ноел Брејлсфорд , на стр. 121, вели: „...Поткупите што епископите им
ги плаќаат, ги сметаат за еден од најсигурните и најдоверливите извори на приход,
од што произлегува сознанието дека познавањето на турскиот јазик на еден епископ, се цени повеќе, отколку познавање на грчкиот од Новиот Завет....“.
Новиот Завет е пишан само на коине и тоа во Птоломејовата Александрија.
Бидејќи за да има народ на некоја држава, таа мора да има своја црква. Еладците биле Грци само како припадници на Цариграската патијаршија. Следи за таа
држава со народ морало да постои и државно-народен јазик. Меѓутоа, Цариградската патријаршија не прифаќала друг нов јазик освен само тн.византиски коине.
Бидејќи еладски и српски јазик биле од 1868 година, дотогаш не можело да
има еладски и српски народ,затоашто за секој народ мора да има само еден јазик. А
според вистината на еладската историја грчки биле четири јазици: Хомеров, старогрчки (коине), катеравуса и димодики. Бидејќи овие јазици меѓусебно не се разбирливи, јазиците биле не на еден народ, туку на четири народи кои меѓусебно не би
се разбирале. Следи еладската историја е траги-комедија. Дури коине бил наречен
тн.старогрчки, оти се мислело дека коине бил постар од Хомеровиот јазик: Хомеровиот јазик бил од 6 век п.н.е. за време на Пизистрат, а коине само Птоломејов
Александријски јазик. Следи Хомерова „Илијада“ на коине е преведена 3 век п.н.е.
Со тоа што Елада..., Македонија... и Арбанија биле под Османите, чиј јазик
не бил народен,туку само службен Османов јазик,не можело да има некакви народи
Бидејќи во Осмновото Царство имало повеќе службени јазици, јазикот на
Фригите се измешал. Вајганд вели: „месните луѓе коњари од Тесалија, Турци од Бесарабија, од Мала Азија, Арапите, Персијанците сите се служат со простонароден
турски јазик, распространет насекаде во војската. Имено овој војнички јазик, а не
литературен, е наследник на взаемните думи во балканските јазици“.
Овде не се говори за било каков народен јазик, туку за мешавина на јазици.
Бидејќи најбројни народи биле тн.Словени, во наведените говори најбројни
зборови биле тн.словенски. Кога немало турски народ, немало ни европски народи.
ЦРКОВЕН НАРОД БУГАРИ
Источното Римско Царство имало две цркви: царската Цариградска патријаршија и народната=вулгарната Охридска архиепискија. На царската царски јазик í
бил македонскиот јазик коине, а на народната=булгарната македонскиот тн.старословенски јазик. Двете цркви биле директно под царот во Цариград. Само за време
на Самуил Охридската архипископија била под кралот Самуил, чија круна му ја до-
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делил папата, кој не бил надлежен врз православието кое било само македонско.
Бидејќи Самуил сакал да биде прогласен за цар од папата, архиепископијата прераснала во патријаршија. Ова било повод, Василиј II Македонски да го руши царот, а
неговата патријаршија ја свел на архиепископија. Друго ништо тој не променал.
Следи царски јазик да биде коине не само на Цар Самуил, туку и на Цар Душан. Пак, црковен јазик за двата отстапнички македонски владетели останал само
македонскиот тн.старословенски јазик. Исто така, двата владетели биле унијати.
Наведеното говори, имало само два црковни народи: Грци и Булгари.
Х.Н.Брејлсфорд,на стр. 156 вели:„...За време на третиот цар, Самуил/Samuil/,
источните провинции биле изгубени, но Царството цврсто опстојало на запад, со
престолнина во Охрид, задржувајќи ја својата независност сî до 1018 година...“.
За време на македонската династија и на Самуил Балканот бил под Охрид.
За доказ дека никогаш немало било каков бугарски народ е следниов навод.
С.Антојак, на стр. 485, пиши: „Имено, пак според Скилица, првиот потег на
Василиј бил образување на темата ‘Бугарија’ во ранг на катепанат, а метропола и
стана Скопје. (Според Јахја во ‘Бугарија назначил свои василики, т.е. управители и
ја направил катапенат). (Значи, Василиј II создал македонска тема- Бугарија, Р.И.)
Во бугарските, пак, земји меѓу балканските планини и Дунав царот ја формира темата Паристрион или Пардунвон, со центар во Силистрија, чија епархија
потпадна под Цариградската патријаршија. Значи, веќе тоа беше голема промена,
т.е. поделба на Самуиловото царство на два дела. (Ја нема Дунавска Бугарија, Р.И.)
Василиј се мешаше и во црквените работи. Така, според Скилицините додатоци, повторно го потврди, како автокефален, ‘епископатот на Бугарија’, каков што
беше порано, за време на Роман Лакапен и тоа затоа, што од наредбите на царот Јустинијан дознал дека е тој исто што и Јустинијана Прима. (Таа била под него, Р.И.)
Според овој извор, значи, на Охридската архипеископија царот Василиј само ја признал самостојноста што ја имал ‘епископатот на Бугарија’ за време на царот Роман I, но не и границите на таа црковна установа од тоа време. Значи, меѓите
на Охридската архиепископија сега се поклопувале со границите на ‘Бугарија’...“.
Бидејќи за време на крстоносните војни од Охридската црква неканонски се
одвоила Пеќката црква, која за крал прераснала во архиепископија, а за цар патријаршија, се појавил и Пеќки народ, кој бил Рашки=Раски- тн.српски народ.
Во Ларус,199 на стр. 462 има карта: „Јурисдикција на Пеќката патријаршија
околу 1669. година“. Нејзината граница се протега по текот на реката Дрим, јужно
од Тетово, јужно од Штип, преку Струма, северно од Самоков, источно од Бела Црква(Куршумлија),на север Оршава...Нови Пазар е Стара Рашка.Источно е Бугарската патријаршија.Источно од реката Струма е Цариградската патријаршија(само Тракија). А се друго е под Охридската архиепископија: цела Албанија, преостанатиот
дел на јужниот Македонски= Балкански Полуостров. Па Арбаните и Еладците биле
само под варошот Охрид, со тн.старословенски. Ова останало за селото Атина се до
1767 година. Дури Атина во 1836 година била под Соборната црква Св.Димитрија
во Битола. Бидејќи немало грчка и арбанска црква, никогаш немало такви народи.
Следи во Албанија како црковен јазик бил само еден: тн.старословенски.
Па црковните народи биле наследство од 1766 и 1767 година, а не етнички.
Кога се говори за народи, тие се државнотворни со создавање на држави.
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Меѓутоа, иако била создадена еладска и српска држава, сè до 1868 година не
бил прифатен еладскиот и српскиот- еладскиот бил македонскиот вулгарен коине.
ЦРКОВЕН НАРОД ГРЦИ
Со укинувањето на Охридската архиепископија, што важело и за Трновската
и Пеќката Црква, имало само Грци. Меѓутоа, никогаш немало еладска и арбанска=
албанска црква. Значи, имало само цариградски, охридски, трновски и пеќки народ.
Бидејќи од 1767 година имало само Цариградска патијаршија Грци биле и
припадниците на Охридската, Трновската и Пеќката црква. Ова најдобро се гледа и
со црквите на Охридската архиепископија.Иако денес Долна Македонија е под Елада, нејините цркви не се под Атина туку само под Цариград. А има дури расправии.
Не случајно, грчкиот јазик бил само тн.византиски коине, а никако еладски.
За да има посебен еладски народ, не е потребно да има само држава со своја
црква, туку и јазик. Еладскиот јазик Цариград не го прифаќал сè до 1868 година.
Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 145, пиши: „...или пак на образованиот јазик
на Грците што го научиле во нивните училишта и цркви...“.
Наведеното говори дека грчкиот јазик не бил народен туку на „училишта и
цркви“.И затоа се говори дека македонскиот коине и латински биле „мртви“ јазици.
Стр. 146: „...Грчкиот е покорисен како учтив или деловен јазик, но неговото
време изминува и освен на југ, само постарите генерации Словени знаат да го зборуваат. Сега неговото место го презема францускиот...“.
Следи грчкиот како францускиот бил lingua franca, но никако народен јазик.
Стр. 167: „...Грчките барање почиваат претежно врз тоа дека сè уште постои
голем раздор меѓу македонското население, кое или од страв поради предрасуди,
или од наклоност, останува во рамките на ‘Грчката’ православна (т.е. Патријаршиска) црква. Тие луѓе се Власи, Албанци, Срби или други Словени од неодродено
потекло, но тие не се воопшто поголеми Грци одошто тоа се православните Руси.
Но растежот на грчкото влијание, сепак е интересно за проучување. Тоа зависело
речиси целосно од Црквата, по доаѓањето на Турците мора да било немерливо појако од кога и да е порано. Ја опфаќало не само Македонија, туку исто така и Романија, Бугарија, па дури и Србија. Неколкуте Словени во внатрешноста кои имале
некакво образование,биле поучени себеси да се сметаат за Грци, а самата традиција
на нивното потекло било во опасност да изумре. Само две кобни грешки го урнисале она што било само план на елинизирање на Балканскиот полуостров: жените
не биле образовани а и покрај сето она што грчките училишта можеле да го сторат,
секое словенско дете, во мајчиниот скут, го научувало својот сопствен омразен јазик. Селанките исто така биле запоставени: Грците на нив гледале со неизмерен и
глупав презир, што интелигентните луѓе израснати во град, инстинктивно го чуствуваат кон земјоделците. Тие за нив биле варвари, товарни животни, само ‘во пописот’ луѓе...Осветничката правда стигнала во почетокот на деветнаесеттиот век,
кога Грците, издигајќи се на крајот до височината на националната идеја, го презела големиот чекор за слобода. Знамето на грчката независност за прв пат се развеало, не во Грција туку во Романија, со која долго време владееле грчки управители
именувани од Турците, а грчката војска, на сопствено изненадување, се судрила не
само со турските одри, туку и со домородните валакиски чети, кои биле вдахобени
од сопствениот национален патриотизам“. (Први борци Комнени- Македонци, Р.И.)
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Стр. 244: „Таканаречените ‘Грци’ од Битола до последниот човек се Власи“.
До денес Власите во Грција и Албанија се најголеми Грци со грчки јазик ...
Стр. 251: „...Еве, на пример, една причина зошто, во текот на вековите, кога
образувани Власи, Албанци, па дури Бугари ја освојувала грчката култура, зборувале и пишувале грчки и себе се сметале за Грци...“.
Стр. 325: „...До втората четвртина на 17-иот век кај ниеден Албанец не се
развила чудната желба за употреба на јазикот за книжевни цели. Се чини дека првите пионири произлегле од католичкото свештенство. Нивниот углед во оваа работа може поволно да се спореди со нивните православни браќа, за кои термините
‘грчки’ и ‘христијански’ се чини дека биле синоними...“
Значи, „термините ‘грчки’ и ‘христијански’ се чини дека биле синоними...“.
Бидејќи опстоила само Цариградската патријаршија имало само Грци со јазик коине. Грк бил и Григор Прличев, кој учел само коине. Па и на него тој творел.
Народот и неговиот Григор Прличев си говореле на варварски=пелагиски=
тн.словенски. Народот со Григор Прличев не пишеле на народниот бригиски=брзјачки говор- и во Елада не на атички, туку на јонски, и само на христијанскиот коине.
Стр. 277: „...Прашањето за флексијата е уште посериозно: димотики е јазик
што умерено користи флексија. Тој целосно го изгубил дативот, а дури се стреми
да го отфрли генитивот, додека повеќето соодноси ги изразува со предлог што го
определува со акузативот...“.
Ова говори дека кога немало народен јазик, грчкиот бил само црковен. Следи еладскиот јазик како таков бил само реформиран црковен тн.византиски јазик.
Стр. 278: „...Една книжевност која користи 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 образованите Грци сè повеќе и
повеќе тежнеат да го прифатат францускиот, како за разговор, така и за пишување“.
Стр. 279: „...Сега постои странка на млади луѓе кои се осмелуваат да го употребуваат својот сопствен природен јазик, па ако меѓу нив се случи да има некој генијалец, кој ќе напише книга што ќе влезе во секој грчки дом и на луѓето ќе им се
фати за срце како национално класично дело- битката ќе биде извојувана. Сега теренот е слободен; пуристите немаат создадено угледен писател, а обилниот народ,
кој едноставно не го разбира јазикот на кој се објавува, е рамнодушен кон книжевноста“.
Следи заклучок, еладскиот народ бил само потполен нов народ-фалсификат.
БУГАРИТЕ САМО ДРЖАВЕН НАРОД
Кога се говори за народ, тој мора да биде државен. А ова важи и за Бугарите.
Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 253, за Власите вели: „Навистина, не ги погодила ниту сецесијата на Булгарите/Bulgars/, туку само го потврдила нивното вкоренето верување дека ‘Булгарите’ припаѓаат на понизок степен на создавањето. За
некои од нив елинизмот претставувал страст и ентузијазам. Верувале дека се Грци.
Децата си ги крстеле ‘Темистокле’ и ‘Пенелопа’/’Themistocles’, ‘Penelope’/...“.
Кај авторот постојат генетска разлика: „понизок степен на создавањето“.
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Пак, Густав Вајганд200 подразбирал Бугари како Татари- Монголи, наспроти
Бугарите во Македонија, кои ги оценува поповолно од Бугарите во Бугарија итн.
Тој, на стр. 37, за Албанците [Тоските] вели: „...Додуше исто така тие се поинтилигентни, помарливи и пред сé многу поенергични. Турција не само во минатото, туку исто така и во најново време управо на енергијата на Албанците-Геги, и
на интелигенцијата и подвижливоста на Албанците-Тоски многу да им благодари“.
Следи заклучокот дека Гегите биле поненитилегнтни. Значи, само Монголи.
А пред да постои Кнежеството Бугарија жителите не се знаело што тие биле.
Па за да има бугарски народ тој мора да има своја држава, црква и јазик.
Вилкинсон, кога пиши за Картата на Г. Лииен од 1861, на стр. 72, во фуснотата истакнува: „Во тоа време само Руми (или Грци) Милет и Исламски Милет,
беа официјално признаени од страна на Турците. Милет според зборовите на Сер
Џон Хоут Симон претставуваше ‘малцинство што беше признаето од владата и од
законот на Турција, што укажуваше извесна црковна привлегии, училишна и правна автономија’. Бугарите Милет сé до 1872 не беа признаети“.
Се говори само за верски турски милет (народ) и само црковен грчки милет.
Вилкинсон,201 на стр.85 пиши Бугари и Грци, 1870- 1879,Бугарска Егзархија.
„Во 1870 се појави еден настан од големо значење- Турција ја воспоставија
автономијата на Бугарската црква со назначувањето на Бугарска Егзархија...“.
Следи црковен бугарски милет (народ) само од 1872 година- никако порано.
Бидејќи 1872 година сé уште немало бугарска држава, е без бугарски народ.
Кога во 19 век немало бугарска држава со народ, немало ниту македонски.
Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 128, вели: „...но кога човек дознава дека новата Бугарска црква повторно го заживеа старословенскиот на Св. Кирил и Методиј, наместо да создаде обред на современ бугарски, претпоставува дека нејасноста
и далечноста мора да се суштествена желба на ориенталната верска свест...“.
Бидејќи немало свој бугарски јазик, не можело да има ни бугарски народ.
Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 165, пиши: „...Една од последиците на брзиот економски развиток на Бугарија била таа што нејзината потреба од работна рака го поттикнала непрекинатиот доток на македонски емигранти, кои во кнежеството останувале неколку месеци, или неколку години, а потоа со заштедите се враќаат во своите села...“.
Стр. 364: „Кон крајот во 1902 година Европската дипломатија повторно го
откри македонското прашање. Упадот на Генерал Цончев преку бугарската граница
...македонскиот Б’лгар конечно го обучиле...поттикнато од бугарските симпатизери, би можело да заврши со предизвикување вона помеѓу Турција и вазалното Кнежество, а ова би можело да ги вмеша Европските сили...“.
Стр. 394: „...Нив не би им се допаднала спогодбата што се заканува засекогаш да ги отсече од источната половина на Македонија и од Бугарското кнежество.
Егзархиската црква би обезбедила поврзување со трите отсечени гранки...“.
Стр. 408: „...Внатре,во самата Македонија, па дури во Бугарското кнежество,
се разбира има Грци кои би сакале са ја напуштат словенската област и да се насел-
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ат во подрачје со кое владеат луѓе од нивната националност и каде би можеле да
зборуваат на својот јазик...“.
Бидејќи Бугарија била кнежество за време и по Илиденското востание, бугарски народ никогаш немало. А ова се однесувало и за Србите во Кнежество Србија.
Во прилог е и српскиот и бугарскиот јазик- српскиот јазик само 1868
година.
За бугарскиот јазик, на кого биле печатени првите дела, сум пренесувал.
Бидејќи бугарскиот говор од Варна не го разбирале Македонците, тие понатаму си говореле на своите говори. Овде очиведен случај бил со брзјачкиот говор.
Бидејќи во Бугарија имало вековно бегање од Македонија, што било посебно од Долна Македонија, Македонците се избориле за својот македонски говор.
Со тоа што во 20 век бугарскиот јазик бил како македонски говор, сè било/е јасно.
АЛБАНЦИТЕ=АРНАУТИТЕ=ГЕГИТЕ МОНГОЛИ
Во претходните книги пишев, Бугарите биле Монголи,што важело за Гегите.
Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 52, говори за Турците: „...Седни крај група
млади офицери, кои со кафе и цигара си муабетат во некое бучно одмаралиште, и
меѓу необичните грлени гласови во нивниот монголски говор, секако ќе слушнеш
како постојано се повторуваат некои позајмени зборови на францускиот...“.
Ова говори дека турскиот јазик имал турски. Значи, монголски зборови.
Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 106, вели: „Ако селата во пограничните подрачја со Албанија постојано се наоѓаат на работ на глад и истребување, јужниот
предел на Битолскиот вилает (провинција) е релативно напреден. Нивните соседи
Албанци припаѓаат на поумерениот род Тоски...“.
Авторот говори за „поумерениот род Тоски“. А ова е генетска одлика на род
+ на = народ, како спротивност на “понеумерен род Геги“ со монголско потекло.
Стр. 111: „Каков е овој однос во пракса ? Се разбира дека тој мора да се разликува од село до село, но силата секогаш е главниот фактор. Како прво, малкумина чифликсајбии- муслимани имаат тапии. Тие се едноставно ‘диви газди’, чии татковци си ги приграбиле имотите како резултат на некој локален колеж. Многу примери на такви настани се во свежо сеќавање. Посетив едно село (Треска) /Treska/,
на само два часа јавање од Скопје, што пред педесет години било густо населена
христијанска заедница, каде што селаните го поседувале сопственото земјиште. Некаде во времето кога на Крим ‘се обложувале на погрешен коњ’, некои предпримчливи Албанци се сјатиле врз него, заклале половина од населението, се населиле
во нивните куќарки и го присвоиле земјиштето на преживеаните...“.
Според Густав Вајганд, по Кримската војна биле населени Черкези и Татари.
Стр. 157: „...Овој импулс дошол од Бугарите (Volga-men), неариевски род
сроден со Турците, кои долго живееле крај Волга. Нивното уредување било сосем
спротивно од на на Словените. Тие имале апсолутен крал, или кан, кој владеел како
ориентален деспот. Биле полигами, имале робови и биле навикнати на воена дисциплина. Како и Турците и тие си ги бричеле главите и носеле перчини. Ги спалувале вдовиците и уживале во жртвувања луѓе. Овие незгодни номади немале сопствена цивилизација. Тие го прифатиле словенскиот јазик, преиначувајќи ја неговата структура, без тешкотии се стопиле и стапувале во брак со Словените...“.
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Стр. 158: „...За време на канот Крум/Krumm/ ја освоиле Тракија и на двапати
стигнале под ѕидините на Цариград, поразиле и еден по друг убиеле двајца императори (Никифор и Михаил)/Nicephorus, Michael/, и создале една од бесмртните
легенди на Балканот, претворувајќи го черепот на Никифор во пехар...“.
Во прилог е татарбифстек од сирово стругано говедско месо со крвотечение.
Се говори и за „уживале во жртвувања луѓе“. Следи уживале во крв, како
што било кај Хазерите со нивното еврејство, како одлика на темните раси. Ова било повод кај Арнаутите=Гегите да има крволочност: режење на кожа,кршење нозе...
Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 161 говори: „...Во неа мора да има некој додаток на бугарски и друг неариевски род (Кумани, Татари, Печенези, итн.) /Kuman,
Tartars, Pechenegs, etc/...“. Бугарите биле Татари со татарскиот=готскиот бог Асен.
Стр. 294/295: „...Понекогаш тие се гувернери, честопати воени офицери, додека пак вообичаеното занимање на пониската класа е гаваз, т.е. вооружен слуга,
делумно гласник и делумно телохранител, во служба на некој Европеец или домороден богаташ...“.
Следи „вообичаеното занимање на пониската класа е гаваз, т.е. вооружен
слуга“. Ова одлика не е на Белец, туку Монгол, што авторот не сака да го истакне.
Стр. 308: „...Гегите се организирани во племиња и им се покоруваат само на
поглаварите што ја наследиле оваа функција. Дури и меѓу поцивилизираните Тоски
од Југот, богатството и функцијата не се битни, а најсиромашниот и најмладиот бег
од едно старо семејство може да бара во јавноста предност пред најпочитуваните
nouveau riche...“.
Се говори за „Гегите се организирани во племиња“- азиско и монголско.
Стр. 309: „Кај многу племиња браковите во кои невестата е грабната сè уште
е единствено призната практиката. Мирдитите, на пример, иако католици, сè уште
си грабаат жени од соседните муслимански племиња, кои ги ограбуваат...“
Вакво нешто не е познато кај балканските Домородци- тие се само Азијати.
Стр. 312: „...Меѓутоа, ниту годишните преселби на аргати, ниту постојаното
зголемување на земјоделските колонии не придонесоа за ублажување на навиките
на повеќето воинствени племиња, на пример, племињата од Дебар кои се напост за
Бугарите, како што се Курдите мака за Ерменија“.
„Споредбата меѓу Курдите и Албанците е секако толку очигледна што довело до општ впечаток дека Албанците се свирепи фанатици кои ги истребуваат
свои-те соседи-христијани, потчинувајќи í се на својата религиозна омраза...“.
Следи да се бара врската со Курдите. Па Арнаутите=Гегите биле тамошни.
Стр. 315: „...Никогаш не заборавиле дека нивните предци биле христијани.
Некои села ги прифатиле двата света: над земја си имаат џамија за да ја види сиот
свет, додека сè држат запалени свеќи пред иконите во подземното црквиче. Но друго место вообичаено е да се грижат за неизвесните изгледи од доаѓањето на Судниот ден, па затоа тие и ги крстат децата и им прават сунет. Секое момче има муслиманско име запишано во селската книга на родените, додека дома го знаат како
Иван или Ѓерѓ. Се колнат во Богородица дури и во области кои станале муслимански веднаш по Освојувањето. Толку е мал фанатизмот таму таму, штом Албанцитемуслимани често одат в цркви, палат свеќи пред иконите,- накусо, прават сè само
што не се крстат....“.
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Па ова е во спротивност на азиските монголски Арнаути=Геги кои рушат и
палат само цркви... Токму и само од овие ѕверови Православните до денес страдаат.
Стр. 319- фуснота: „Тие веруваат дека душата на убиецот на Хусеин влегла
во див зајак, за потоа Албанците не јадат диви зајаци, иако не се противат да пукат
во нив. Светоста на дивиот зајак е многу распространето суеверие- откриено, на
пример, во Сибир. Можеби оваа легенда се должи на некои постаро верување“.
Бидејќи се говори во Сибир, а не на Балканот и источно,тоа било монголско.
Стр. 320: „...Но верувањето во милосрдието, братството и толеранција, би
дало солидна основа. Можам да си замислам дека Толстој и овој бекташки шеик би
нашле многу заедничко. Едно учење, толку духовно и толку човекољубиво несомнено е нешто над моралното ниво на Албанците. Но ова барем им го држи умот
свртен кон подобри влијанија и не им овозможува да станат како Курдите- орудие
на фанатичниот султан...“.
Иако авторот не ги двои балканските Скиптари=Тоски од азитските Арнаути=Геги, кај него се среќава Албанци и Курди- првите се балкански Скиптари=Тоски. Истото се чита и кај Густав Вајганд: поинтилигентни Тоски во однос на Геги.
Стр. 321: „...Тоските од југот секогаш биле од покроток сој отколку северните Геги. Тие се посурово казнети од турската влада...“.- И со генетска разлика.
Стр. 322: „...што не е случај кога човек ќе ја премине реката Шкумба, кај Елбасан, каде што започнува земјата на дивите Геги“. Авторот не вели дивите Тоски.
Стр. 336: „Ако е Корча е главен град на Долна Албанија и на покротките
Тоски со својата квази-елинистичка култура и новата бесчуствителна љубов кон
писмото, Призрен е центар на подивите Геги...“.
Наводот потврдува дека Гегите биле во северна Албанија и Јужна Србија.
Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 139, вели: „...Овие луѓе често се етнички Турци од Мала Азија, но добар дел се Черкези, некои се Левантинци со неодродено
потекло, а меѓу нив можат да се најдат и полнокрвни Арапи и Црнци“.
„...опис што се однесува речиси на сите кои дошле од Босна. За жал, тие често се жртви на нетолератноста и неправдата на христијаните, а меѓу нив е и една
голема населба Албанци, кои по Руско- турската војна, бесмилосна биле протерани
од јужните области на Србија...“.
Ваквите авторови Албанци биле само Арнаути, кои по Кримската војна биле
колонизирани од кавказко- црноморските простори.За овие пиши и Густав Вајганд:
100.000 Татари и 500.000 Черкези. Тие 600.000 Азијати биле само Арнаути=Геги.
Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 140, вели: „...Меѓу овие различни муслимански елементи: Словени, Азијати и Албанци не постои блискост по род“.
Па се разликуваат Албанци (Скиптари=Тоски) и Азијати (Арнаути=Геги)...
Стр. 300: „...Сите тие водеа потекло од дивите предели на Северна Албанија
и претполагам дека мажите од семејствата од кои се откажале,се сè дивјаци во секој
поглед. А сепак човек мораше да вложи напор за да ја сфати дека овие жени, кои
зборуваат француски јазик и мислев во духот на Западното христијанство, беа сестри и ќерки на племето Геги. Религијата им беше дневна утеха и возвишен поттик,
а во нивно присуство човек чуствуваше дека ако Католичката црква може да ја
прошири својата работа во образовната дејност, тогаш дури и најмрачните предели
на Албанија би можеле да имаат иднина“.
Најмрачни предели во Албанија бил и останал северот на Гегите- Гегелак.
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НОВО И НЕПОЗНАТО ИМЕ АЛБАНЦИ- И НОВ НАРОД
Во претходните книги наведував дека Албанците биле нов народ, чиј јазик е
сè уште недооформен. Следи албанскиот (скиптарскиот) јазик не бил јазик на еден
народ туку на четири народи: грчки, романски словенски и татаро-турски.
Пак, име Албанија на Балканот никогаш немало. Албанија била само на Кавказ. На Балканот постоела само Арбанија која била бригиска и само македонска.
Ова име се среќава во вториот милениум во новата ера, а од тоа има има уште две
понови имња Скиптари-според скиптар и Тоски доделени од страна на Латините.
Турците и до денес Албанците така не ги нарекува туку само едно: Арнаути.
Х. Н. Брејлсфорд, на стр. 293..., говори за непознато име Албанци- стр. 56...
Фуснота, на стр. 306: „‘Албанија’ е збор познат само во западните јазици,
или формата/Αρβανιτης/ Arbanithx/ на грчки. Албанците се викаат себеси Арнаути,
или Шиптари“. Иако р=л, следи само Арванит=Арбанит, но никако Албанија итн.
Значи, Арбаните никогаш не се нарекувале Албанци. Како второ име, внесено од Латините, било Тоски- Тоскана била во Италија, без било што балканско. И
денес Тоските=Скиптарите нивната земја ја нарекуваат само Скиптарија. Истото се
однесува и вон Скиптарија. Иако во Р.Македонија се 10% Скиптари, а 90% Азијати
(Арнаути=Геги), тие себе се нарекуваат само Скиптари, а Скиптарија само Скиптарија. Бидејќи Гегите од кавказко- црноморските простори се мнозинство, тие се
заложуваат нив само не-Албанците да ги нарекуваат Албанци- дури протестираат.
Следи заклучок, за внатрешна употреба се Скиптари,а надворешна Албанци.
Наведеното говори, тн.Албанци не знаат кои биле а и што тие се. Ова било
само поради тоа тие немаат национално чуство кое е еднорасово, а Албанците се
дворасови од два континенти. Тие се борат само за муслиманска=турска Албанија.
Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 296 говори за Албанцот: „...Тој ја има традицијата на еден народ што се борел за Турците како нивни платеници, но никогаш не го прифатил без негодување домашниот јарем. Чуството за чест кај Албанецот не е само однадвор. Тој ќе ве убие без да му трепне око сфати дека сте го
навредиле- како што турските офицери и руските конзули го почуствувале тоа на
своја кожа- а ако убиецот, еден осамен одметник, случајно се најде дури и во туѓо и
непријателско племе, тоа е спремно да се бори и до последниот човек само за да не
им го предаде на властите.202 Но Албанецот е исто толку прецизен кога го дава
својот збор. За да го одржи зборот тој ќе се изложи на секаков ризик, а за да му помогне во тоа, неговото племе ќе жртвува сè. Ова албанско чуство за чест е несомнено премногу средовековно, но иако содржи суровост и крволочност, тоа исто
така содржи јунаштво и по нешто од внатрешното достоинство на рицарскиот дух“.
Ваков народ и денес не е познат: „народ што се борел за Турците како нивни
платеници“...„Тој ќе ве убие без да му трепне око сфати дека сте го навредиле“...
„содржи суровост и крволочност“...„Општо гледано во Турција се смета за смртен
грев ако се убие Албанец“...Ваквиот народ живеел во племство. Па ваквиот народ
повеќе им прилега на лица кои го употребуваат само гуштеровиот мозок, кој е доволен само да се одбрани кога е потребно за одбрана од зулуми и плачкања. Следи
авторот не сака нив да ги разграничи на: монголски Арнаути и пелазгиски Тоски.
202

Општо гледано во Турција се смета за смртен грев ако се убие Албанец...

124
Меѓутоа, тој на стр. 310/311..., овде 65/66..., говори за сличност на Албанецот со Скотот и Словен во Македонија. Затоа Тоската бил само Бриг=Брзјак и пошироко Македонец: во Скиптарија оставштината била само тн.словенска- македонска.
Стр. 311: „...Да беше Албанија подобро позната во времето на романтичарските спротиставувања, ќе станеше место за аџилак и извор на големо
вдахнување ...“. Па следи Албанија не била позната во последените векови- на
романтизмот.
АЛБАНЦИТЕ НОВ НАРОД СО НОВ ЈАЗИК
Бидејќи оставштината во Арбанија била само тн.словенска, Арбаните биле
100% одродени Белци.И самите тврдат-тие биле Пелазги, чиј јзик бил тн.словенски.
Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 324, вели: „...Сè до средината на 17-тиот век
нема трага од тоа дека некој необичен Албанец сакал да пишува на својот сопствен
јазик. Овие стари Шиптари што воделе исцрпувачки живот на ограбување и кавги,
немале желба да читаат, ниту можност да пишуваат...“.
Значи, до 17-тиот век немало албански јазик. Па и токму потоа, 1767 година,
следи да се укини Охридската архипеископија, и бригиските=брзјачјите Арбани од
својот варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, кој би и илирски, да се одродат, и
тие денес да не говорат на јазик на еден народ туку на четири: грчки, романски,
словенски и татаро-турски, што го пиши Г. Мајер. Ова било повод, денес таквиот
јазик да не еднорасен (етнички=етностен=едностен- едност) туку само трорасен. Па
ова е срам и грев што било извршено врз бригиските,а потоа македонските,Арбани.
Стр. 324: „...Турците го сфаќаа училиштето како место каде што малите момчиња клечат на земја и го кажуваа Коранот на памет. Кога имале можност и желба
да учат да читаат и да пишуваат, дури и муслиманите претпочитале, и сè уште претпочитаат, да учат грчки. Сепак, многу повеќе се зборува грчки, отколку турски во
низиска Албанија, а и колку да е тежок правописот, не бара толку време за да се совлада, колку што тоа го бара турскиот краснопис...“.
Бидејќи иако Арбанија била по Осаманите со службениот Османов јазик кој
бил новоперсиски со турски (монголски) зборови и со персиски знаци, Арбаните
како „муслиманите претпочитале, и сè уште претпочитаат, да учат грчки. Сепак,
многу повеќе се зборува грчки, отколку турски“. Ова говори само едно, Арбаните
почнале да се одродуваат само по укинувањето на Охридската архиепископија.
Стр. 325: „...Познавањето на грчката азбука никогаш не била реткост во
Албанија, но и покрај тоа Албанците останале неписмени, изолирани и неуки...“.
Токму јазикот коине и неговата азбука следела по тн.старословенски јазик
со Глаголицицата која преку Албанија стигнала во Далмација и со Кирилицата која
стигнала во Истра. Ова било повод, во Арбанија да биде на тн.старословенски. Овој
бил црковен јазик, а владетелски коине што било не само за Цар Самуил и Душан...
На стр. 332 се говори за школи на југ и на север, кои биле дело на христијани, а на север католичко: „... Во секој миг шефот на полицијата можеше да заѕвечка
во дворот, а неколупати храбрата жена што работеше таму сама и без заштита, стоеше на вратата и го предизвикуваше да ги изврши заканите за запленување на
нејзините книги. Самото училиште е под странски барјак, но г-ца Киријас е турски
поданик, па затоа подлежи на истата постапка што била одредена и за училите во
машките училишта. Исто така на север има и католичко училиште што ги водат

125
езуитите од Скадар и уште едно до две други во поголемите центри на Гегите. Католичкото свештенство стори многу за албанскиот јазик, но училиштата ги води на
одредена верска основа која ги лишува од било какво влијание врз мохамеданците,
кои, сепак сочинуваат две третини од населението...“.(Власите не се Албанци, Р.И.)
Следи католичкиот јазик на северот да бил повеќе латинизиран во однос на
југот- повеќе коинизиран. Кон овие коински и латински зборови биле домородните
тн.словенски и татаро-турските на Арнаутите=Гегите кои биле турски извршители.
Не случајно први школи на албански јазик отвориле католички Рим и Виена.
Стр. 335: „...На рамнодушниот туѓинец може да му се чини безначајно што
по многувековен пренабрег еден неписмен народ си го открил својот сопствен јазик. Тој е јазик без книжевност, освен баладите за разбојниците и панегириите на
старите жени кои го продолжуваат старинскиот занает на тажачките...“.
Вилкинсон, на стр. 158, во Картата на Е. Барбарич од 1905, пиши: „Од сите
најголеми етнички групи на Балканот на почетокот на векот, единствено Албанците немаа удел во својата територијална политичка независност. Едно време тие достигнаа извесен степен на целост под водство на Скендербег (сл. 27) во петнаесеттиот век, но не направија ништо понатаму во смисла на нивна политичка еманципација сî до ова време...“. (Тој и неговите пишеле само на тн.словенски јазик, Р.И.)
Се потврдува дека Албанците до 1905 година биле најнеписмен народ.
На стр. 160 следи за него продолжување: „На север, Барбарич ги притисна
албанските барања во Стара Србија. Овие Албанци беа особено почитувани под турскиот режим, кога беа во можност да мигрираат од висините на Албанија во низините и басените на Стара Србија и Македонија. И покрај ослободувањето на турската сила, Албанците, немајќи силно чуство за својата националност, почнаа да
се среќаваат со растечката опозиција од страна на Србите. Муслиманската религија
што можеше да им даде некаков изглед на национално чуство, беше речиси без никакво значење бидејќи многу Срби беа исто така муслимани. И повеќе од тоа, С.
Гопчевиќ и неговите следбеници до еден одреден степен успеаја во модификацијата на идејата дека повеќето од жителите на Стара Србија се Албанци, преку инсистирањето на српското потекло на жителите од Стара Србија. Барбарич ја порекнува ваквата идеја и повторно го поставува постоењето на барем дветретинско мнозинство Албанци во Стара Србија“.
Се говори, дека Албанците немале национално чуство- не знаеле што биле.
„Токму заради ваквата ограничена циркулација, картата на Барбарич немаше големо влијание врз европската картографска размисла, но неговите придонеси
беа покасно искористени од А. Дардано при подготвувањето карти за Географскиот институт Агостини. Италијанскиот и бугарскиот интерес за Албанија не беше без никаков ефект врз развојот на албанскиот национализам. Само неколку години подоцна,во 1908, на лингвистичкиот конгрес одржан во Битола еволуира една
прикладна романска азбука за потребите на албанскиот јазик. Дотогаш во употреба
беа италијанската, кирилската па дури и арапската азбука. На овој начин еден од
најстарите индоиевропски јазици беше спасен од натамошни асимилации и разводнување. Сепак, пред 1924 не се случи тоа во училиштата да биде предаван албанскиот или ‘шкиптарскиот’ јазик. Додека Италијанците беа тие што ги култивираа
албанските аспирации, сепак постоеја и исклучоци: Г. Амадори- Виргиљ, на пример, во 1908, го игнорираше постоењето на Албанците на својата карта...“.
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Со наједноставниот заклучок, скиптарски народ сî до 1924 година немало.
Бидејќи Албанците со лажење не престануваат, се повторува со мозаикот:
За Фалмерајер: се „...ама без литература, без книга и самите без алфабет“.
Се истакна за во 1905 година: „И покрај ослободувањето на турската сила,
Албанците, немајќи силно чуство за својата националност“
Вилкинсон, на стр.192, пиши: „Мировниот договор од Лондон, потпишан во
мај, 1913, ги положи и границите на новата албанска држава. Нејзиното создавање
не е дело на Албанците, кои, и покрај тоа што покажаа неколку искри на национализам, сî уште не беа способни да се носат самите себеси“.
Вилкинсон, на стр. 216, говори што Леон Доминиан пиши: „Според неговото сфаќање, Албанците во 1913 беа сосема лишени од секакво национално чуство“.
Кога Скиптарите во 1913 година биле без национално чуство залудно било:
„Само неколку години подоцна, во 1908, на лингвистичкиот конгрес одржан во Битола еволуира една прикладна романска азбука“.А таа била само романска=влашка.
Кога на Скиптарите не им била потребна азбука, тие и не сакале да го учат
својот скиптарски јазик. Па следи: „Сепак, пред 1924 не се случи тоа во училиштата да биде предаван албанскиот или ‘шкиптарскиот’ јазик“-без скиптарски народ.
За ова да се дообјасни, Скиптарите немале скиптарска туку романска азбука.
Романска азбука во Битола не од Албанци туку само од Власи. Бидејќи нивното семејство пребегнало од Скиптарија, тие живееле во Битола. А во него тие
имале своја печатница. Со цел тие за да печатат, во Битола 1908 година за Скиптарите ја употребиле романската=влашката латиница.
Иако семејството било романско=влашко, Албанците нив ги прогласуваат за
Албанци (Скиптари како Белци и Арнаути како Монголи). Меѓутоа, нивното семејство не го познава ниту скиптарскиот никако арнаутскиот. Токму затоа на МТВ,
Втора програма, на скиптраски јазик, скиптарскиот новинар и влашкото семејство
говорат само на македонски јазик а нивниот разговор е преведен само со текст на
скиптарски. Ова говори дека Албанците се само фалсификатори- тие сé само лажат.
Бидејќи Скиптарите биле најнеписмени, тие многу лесно се одродиле.
Нивното одродување било од својот тн.словенски корен, од Бриги=Брзјаци.
Па тие до денес ги имаат сите бригиски=брзјачки гласови, бригискиот=брзјачки глас ѕ, како Брзјаците не го изговоруваат првото х (не хајвар туку ајвар...), темен вокал,а Скиптарите ги имаат и гласовите на Вук Караџиќ од 19 век.За нив биле
обвинувани Македонците дека тие го србизирале јазикот- тие никогаш не постоеле.
Во скиптарскиот јазик има помасовна употреба на теменвокал, кого Вук Караџиќ го отфрлил, и тоа не како во Дебар и Дубровник, меѓу кои се најдувала Скиптарија туку како во Романија и Бугарија. Следи авторите да говорат дека Албанците и Власите не биле Илири туку Траки. Исто така, бидејќи во Тракија имало повеќе монголско влијание од монголското навлегува шкиптарскиот има мноштво
монголски (татаро-турски) зборови, многу повеќе од Власите.
Следи кај Мајер можат да се видат дури и монголски,татаро-турски зборови.
Скиптарите биле само одродени Бриги=Брзјаци. Бидејќи тие масовно се одродиле во 20 век со нов скиптарски јазик, со јазикот се доодродуваат Македонците.
АЛБАНЦИТЕ САМО СО ПОВЕЌЕРАСЕН ЈАЗИК
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Албанците се луѓе кои биле и се само фалсификатори.За ова е примерот што
го наведува Хенри Ноел Брејлсфорд. Тој, на стр. 63, вели: „Корча /Koritza/“. Меѓутоа, ова име и сите други имиња во Албанија истогласно на албански (скиптарски и
арнаутски) не можат да се одгонетнат, затоа што имињата биле и се тн.словенски.
Поради одродувањето на тн.Словени во нов народ Скиптари, следи наводов:
Скиптарите како припадници на Охридската архиепископија биле само Бугари, а од 1767 година само Грци, што важело и за Власите, а Густав Вајганд вели
дека Албанците и Власите се „браќа“. Па следи до денес Власите во Албанија да се
Грци-тие учат грчки јазик,се борат за грчки училишта, но никако било што влашко.
Пак, Албанците како мухамедани се само Муслимани=Турци- ништо друго.
Па и затоа тие како Турци по 1950 година од СФР Југославија се селеле во Турција.
Бидејќи Албанците биле муслимански=турски народ, тие и до денес Битола,
Скопје...ги викаат на турски,но не на македонски.И денес на турски ги преименуваат македонските имиња... Следи заклучокот, скиптарскиот јазик бил и турски јазик.
Ова се чита кај Вилкинсон, кој говори за Американски: Картите на Леон Домниниан од 1915 и 1917, а на стр. 215 пиши за Албанци.
„Доминиан дава неколку докази што се однесуваат на Албанците. Тој истакна дека постојат повеќе етимолошки објаснувања за зборот ‘Албанец’, но излезе
дека е тесно поврзан со келтската форма алб или алп, што значи планина. 203 Доминиан тврдеше дека сите жители од овој дел на полуостровот кои зборуваат шкип
(албански) би требало да се сметаат дека се од албанската националност. Тој истакнуваше дека јазикот по својата форма исклучително Аријан, но истакна дека од
5.140 елементи во Етимолошкиот речник на Албанците на Г. Мајер’ би можело да
се набројат само четири стотини неизмешани индо-европски елементи’. Татар-турскиот брои 1,180, Романскиот, 1.420, грчкиот 840 а словенскиот 540 збора“.
Вилкинсон, на стр. 76, пиши: „Лииен се однесуваше кон Власите како кон
Цинцари и во голема мера размислуваше за нивното потекло. Тие самите, пишува
Лииен, тврдеа дека се потомци на римските војници, кои ја покорија Македонија.
Тој мислеше дека ова е одвај веројатно бидејќи нивниот јазик не беше чисто латински туку повеќе би можело да се каже изведен од ‘латинизираниот дациски’ (т.е.
романски). Тие веројатно претставуваат потомци од Дација дојдени од Мизија. Романците го разбирале нивниот јазик, но тој сепак се разликува од романскиот јазик.
Од секој осми влашки збор, само третиот е изведен од латински, два се позајмени
муслимански зборови- грчки, турски итн.- а три припаѓаат на непознат корен сличен на албанскиот..“.(Во португалскиот, во имињата крајното е е темен вокал, Р.И.)
Па следи албанскиот јазик повеќе бил коинизиран, а влашкиот латинизиран.
Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр.301, вели: „...Албанскиот јазик и покрај забележливите дијалектни разлики, е воглавно ист- најсеверно према границата со Црна Гора, или најјужно до Артанскиот залив. Тој е носомнено еден од индо-европските јазици, доволно различен од словенскиот и од грчкиот, а барем површно поблиску до латинскиот, отколку до грчкиот. Но во него има толку многу позајмици
од сите јазици со кои бил во допир, па затоа е тешко на прв поглед да се колку од
овие јасни индо-европски зборови ги донел од индо-европскиот дом, а колку од нив
ги преоткрил во последни векови. Еден учен јужен Албанец употребува толку мно203

‘Albanach’ денес е се уште во употреба во Шкотска, а се однесува на некои висови во Шкотска.
(Облеката, гајдата, музиката со својот ритам 7/8 биле македонски, што било и со Скиптарија, Р.И.)
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гу очигледни грчки зборови, колку и еден елинизиран Влав, додека пак северниот
Албанец ја наметнува својата сила на грабливата надареност црпејќи зборови од
италијанскиот и од српскиот јазик.(Па се совпаѓа со она што го пиши Г.Мајер, Р.И.)
Постојат големи разлики помеѓу албанските дијалекти од југот (Тоск) и од
северот (Гег), а за големо чудо говорот на Гегите се смета за помек и помузикален.
Но морам да признам дека мене му звучи подеднакво рапаво и одбивно. Овие разлики се наверојатно помалку значајни отколку што би се очекувало, бидејќи не се
пишувало на ниеден од дијалектите сè до појавата на сегашново поколение и дека
секој од нив си позајмувал апстрактни поими од туѓ јазик, непознат на другиот и
дека во оваа земја на планини и разбојништва постои мала врска меѓу северот и југот...“. Следи заклучок дека двата говори биле само посебни јазици- неразборливи.
Стр. 302: „...Гегите носат тесно прилепена носија што им дава изглед на стројност. Носијата на Тоските се состои од килта, или fustanella од бело платно што
беше прифатено како униформа на грчката војска. Обете носии содржат и посебни
и национални особености- белото платно на Гегите, со своите црни везови на витите машки нозе, упатуваат на застрашувачката сразмерност и белегот на тигарот,
што не е од поневажно значење од познатата fustanella. Можно е двете различни
носии да упатуваат на две различни потекла, а јазикот чуден, инаетлив и толку
многу поинаков од другите индо-европски јазици, сепак може да е смеша создадена
на домородните говори на двете различни племиња...“.
Се истакна: „...Можно е двете различни носии да упатуваат на две различни
потекла, а јазикот чуден, инаетлив и толку многу поинаков од другите индо-европски јазици...“. Следи да се говори за две различни потекло, а не за еден ист народ, а
народот е еднорасен. Овде Тоските се одродени Пелазги=тн.Словени, а Гегите само
Азијати, дури и со кавказко бело капче, кое се носи во Северна Албанија, а воглавно вон Албанија, каде во 19 век биле колонизирани монголските Арнаути. И затоа
авторот, на стр. 312, под религија IV, вели: „Споредбата меѓу Курдите и Албанците
е секако толку очигледна...“.А британската политика само ја премолчува вистината.
АЛБАНЦИТЕ САМО КАКО МУСЛИМАНСКИ=ТУРСКИ КОЛОНИСТИ
Албанци како народ не биле познати. Пак, Арбанија била само бригиска, а
потоа македонска-само со Белци (Пелазги) со еден: пелазгиски=тн.словенски јазик.
Вон Арбанија=Скиптарија биле/се воглавно Муслимани=Турци- колонисти.
Па овде е најбитно, кога се врши колонизирање на Албанци- воглавно Геги.
Според Јозеф фон Хамер (1836),204Албанци вон Албанија немало. Исто така,
тој пиши дека денешно Косово било на исто ниво развиено. Следи тоа назаднало од
кога таму биле колонизирани кавказко-црноморските Албанци- Арнаути. Тоа било
од 1840 година. Вилкинсон, на стр. 62, да пиши: „Односот меѓу двете групи Словени стана во толкава мера близок по 1840, што Турците ја иницираа политиката на
населување на Татари и Черкези во областите на планината Шар со цел да го разделат Србинот од Бугаринот“. Па тој во фуснота објаснување: “Мјуир Мекензи и А.
П. Ибри, Патувањето во словенските провинции во европска Турција, 2 издание
(Лондон, 1877). На картата составена од Е.Г.Равенштајн за Универзалната геогра204

Joseoph von Hamer (1836), Geschichte des Osmanischen Reiches, Pesth C.A.Hartlebens Verlag, превод на хрватски во 1979 година. Во изданието, по книгата на Хамер следи и книгата на Шових.
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фија овие Черкези беа одбележани во околината на Стара Србија и во областа НишВрање“.(Тој пиши за Срби и Бугари. Пак, Македонија било до реката Дунав, Р.И.)
Густав Вајганд (1924), на стр. 39, пиши: „Злобно огласени како Турци се Татарите и уште полоши се Черкезите, кои страв и грозота шират, каде тие се појавуваат. После Кримската војна од Турците биле колонизирани околу 100.000 Татари и 500.000 Черкези на Балканот, од кои додуше само мал дел дошол во Македонија. 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, Сурдулица 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 за преселби од кавказко- црноморските...простори. Ако од сите тие извори сé би се собрало можеби во Јужна Србија биле колонозирани и 1.000.000 Арнаути- злосторство.
Секако, Шових говори и за многу високо размножување- никој како нив.
За овие монголски Азијати(Арнаути) има материјален доказ:монголска овца,
ген на монголски коњ, повисоко учество на крвна група В и со „мешаната“ АВ,
ДНК- блискост со Кавказјето, обичаи и традиции, акинџии итн. Тие се однесуваат и
живеат како на Кавказ со највисок наталитет кој е само азиски и монголски- кој го
нема кај ниеден европски народ. Нивното однесување е злосторничко врз домородците и православните. Па тие биле и останале само едно: православни злосторници.
Во секоја моја книга пренесував и делови на некоја книга на некој автор. Во
сите нивни книги се гледаше дека само Македонците биле домородни. Сите други
народи биле населени како колонисти или дојденци од не-македонски простори.
Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 185, вели: „...Но другите македонски народи
не се луѓе од таа почва: Албанците се скорешни освојувачи...“.
Ова говори дека Албанците како Муслимани=Турци 100% биле и си останале само колонисти и дојденци, и тоа: 90% Азијати (Геги) и 10% Балканци (Тоски).
Хенри Ноел Брејлсфорд,на стр. 140, вели: „...Друг значаен муслимански елемент во градовите обезбедуваат Албанците кои емигрирале од своите неплодни висоравнини во потрага на работа. Меѓу овие различни муслимански елементи: Словени, Азијати и Албанци не постои блискост по род. Во своите домови тие го зборуваат својот сопствен јазик, а турскиот им е стекнат и втор јазик. Но сите се муслимани, и сите се ‘Турци’ во политичка смисла-тие í припаѓаат на кастата што надвладува; тие се господарите и војниците, и заемно се поврзани од интерес, бидејќи
се малцинство кое ги експолотира покорените домородни народи и живее од секојдневниот и разновиден арач врз христијанското мнозинство“.
Стр. 145: „...За да се докомплетира сликата, ќе има и толпи северни Албанци
(Геги), кои дошле да си ги продадат добитокот, неколкумина јужни Албанци (Тоски) во бели, куси здолништа, кои зборуваат свој посебен дијалект и можеби работат како гаваси на државните службеници, на трговците или на Европејците...“.
Стр. 149: „...Особено во последните два века имало постојано движење на
Албанци- муслимани кон Исток...“. (Албанците во 18 и 19 век се колнизираат, Р.И.)
Следи Албанците биле само муслимански=турски колонисти,и ништо друго.
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Стр. 149: „...Тешко е да се добијат статистички податоци, а селаните не сакаат да прават обопштување на оваа тема, но ќе ти кажат дека таа и таа албанска селска населба била створена пред околу осумдесеттина години, или пак, дека некое
село кое порано си ја поседувало сопствената земја и било населено само од Бугари, пред околу педесттина години се предалои на некој албански главешина. Оваа
работа во западната Македонија продолжува постојано, барем веќе два- три века, а
процесот сî уште не е завршен. Најзабележително е на север, и во подрачјето кое
некогаш било средиште на српскиот род, и сî уште го носи името Стара Србија/Old
Servia/, сега има население од кое дветретини е албанско. На други места, емигрирањето било многу мало иако вреди да се спомене. Целата провинција Vilayet Битола е прошарена со албански населби тие се сместени на завидна местоположба. Опкружени со три- четири бугарски села, врз кои Албанците вршат еден вид полу-фудален тероризам. Но албанските колонии претежно не се селски заедници. Почесто
главешината (можеби некој бивш разбојник, кој од Турците си го купил мирот), се
населил на голем, простран чифлик,со тврдини и неколкумина слуги и постепено
се стекнал со позицијата на чифлик-сајбија и титула бег/Bey/, заедно со сето она
што овие нешта значат за словенското селанство во однос на економското
ропство...“
Се потврдва, Албанците биле само муслимански колонисти,ама и терористи.
Стр. 150: „...Постојат, исто така, албански села намерно поставени од Турците долж границата со слободна Бугарија, бидејќи очигледно тие се стратешки области. Всушност во последното востание дури се зборуваше со засновање албански
колонии во регионот Адријанополе“.
Албанците биле само муслимански=турски колонисти.Следи до денес за Албанците се градат само џамии, а ниедна црква. Токму затоа Албанците ништат само
цркви и црковни објекти и ги истребуваат само Православните. Бидејќи Македонци
има и Муслимани=Турци за кои се потребни џамни, Македонците се двоверски народ со постледен јазик на белата раса. Напротив, Албанците се само Муслимани=
Турци со азиско и европско потекло, со скиптарски јазик сосе монголски зборови.
АЛБАНЦИТЕ КАКО ТУРЦИ СО ВЕКОВИ ЗЛОСТОРНИЦИ
Скиптарите биле и се без достоинство и гордост кога создаваат една нација
со Арнаутите со скиптарски јазик, кој е на четири народи- наведено според Мајер.
Бидејќи Скитарите пишуваат дека Скиптарите биле Пелазги, дури Илири, со
Хомеров јазик кој бил јазик на Пелазгите, значи Илирите=тн.Словени, а скиптарскиот јазик е на четири народи (Грци, Романци, Словени и Татаротурци=Монголи),
се потврдува, скиптарскиот народ не бил етност=едност=еднорасност туку повеќе
расност. И затоа Скиптарите со своите муслимански=турски браќа Арнаути се само
дворасен исламски и мафијашки народ, и ништо друго и никако инаку-злосторство.
Во претходните книги пренесував делови на автори кои наведуваат дека Албанците биле злосторници... И во оваа книга се чита и кај Хенри Ноел Брејлсфорд.
Пак,на Балканот до 14 век немало Муслимани=Турци-а вакви се Албанците.
Албанците се двоконтинетални: Азијати- Арнаути и Балканци- Скиптари.
Азијатите (Арнаути и Цигани), кои се Муслимани=Турци, многу се множат.
Следи тие да се множат, што исламот го бара- да се надвладеат неверниците.
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На 06.06.2012 беше јавено дека во сите балкански земји во годината повеќе
се умрени отколку родени, освен во Косово и Р.Македонија. Во Р.Србија и Бугарија
повеќе се умрени отколку родени- па секоја година како да изчезнува еден град.
Спротивно е во Косово, каде живеат воглавно Азијати- Арнаути=Геги, е многу поголем бројот на родените отколку умрените. Истото е и во Р.Македонија, каде што
Азијати- Арнаути=Геги се 90% и балкански Скиптари=Тоски 10%. Ова најдобро се
прикажува со општините, каде што живеат Азијати Арнаути и Цигани. Во ваквите
општини многу повеќе се родени отколку што се умрени. Наспроти таквите општини, во источна Р.Македонија многу повеќе се умрени отколку што се родени. Следи
заклучокот, Азијатите се тие кои се насители на порастот на населението на балканските простори, а никако Домородците. Па токму и затоа Домородците Македонци и Срби ги зафатила „црната чума“ од Азијатите како „чума“ на Домородците и
„краста“ на Православните. Сî ова говори, дека Домородците им се заложници на
Азијатите, за кои важи Рамковниот договор без Финансиска рамка- без неа Муслиманите=Турците со векови живеат како паразити, оти тие во Куранот учат да се
истребат Неверниците и ним да не им плаќаат данок- само едно: злостор.
Овде се говори за Белокапците: кавказко- црноморските Албанци=Арнаути.
Во втората недела на јуни се одржа државната матура. Бројот на албанските
средношколци во однос на Македончината била околу една третина. Бидејќи Албанците без фалсификати пописи и избори, каде се приклучени не-Албанци, повеќепати исти лица, дури и изумрени..., се само 14%, а овде не се ни 24%, туку 33%, се
потврдува дека Албанците како Муслимани=Турци многу се множат, што не е со
оние кои се попишале како Турци. Ова говори дека Албанците (Арнаути=Геги 90%
и Скиптари=Тоски 10%) со своето множење стануваат сî поизразити паразити врз
православните Македонци, врз чии доприноси за својата македонска Р.Македонија
само на македонска сметка се шират- го трошат нивниот капитал и се шират што е
само злостор.Следи не само старите Албанци да паразитираат врз македонската трагедија како понатамошен злостор тоа продолжува дури на новите генерации- како
што нема финансиска рамка на Рамковиот договор од 2001 година, тоа продолжува
и за следните многуразмножителни Албанци- од злостор во злоторот. Овој продолжува и во однос на скиптарскиот јазик врз мнозинството Арнаути. Најзлосторнички однос е кон Македонците со исламска вероисповед. Иако овие говорат со најчисти македонски говори, тие се скиптаризираат со македонски финансии со скиптарскиот трорасен јазик на Белци (Пелазги), Црнци (Семити) и Монголи (Татаротурци). Следи нивниот јазик ги има сите бригиски=брзјачки гласови, дури и ѕ, како и
Вуковите гласови. Пак, скиптарскиот јазик е само одроден бригиско Вуков јазик...
Скиптарите не ја создале својата држава Скиптарија- Албанија била на Кавказ, туку само Италија и Австрија. Ова било поради тоа што Скиптарите како Муслимани=Турци се бореле само за очувување на Османовото Царство со Османовиот јазик кој бил новоперсиски а и со монголски зборови, што важело за исламот
арапскиот јазик.Токму и затоа Рим и Виена на Скиптарите им отвориле први школи
на трорасен скиптарски јазик. Бидејќи тие за време на Османовото Царство се бореле во полза на исламот со кого се обогатиле- сî православно оплачкале и Православни убивале како крволочни ѕверови, тие секогаш се бореле во полза на завојувачот. Ова говори, тие немале национално чуство. Следи тие биле и со фашистите.
Од моја книга „Албанците- фашисти“, во мојот вовед сум го навел ова:
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„Тежиштето на Чановиот дневник од прва до последна страна е на разбојничките планови. Суштината на плановите на фашистичкиот империјализам дошла на
видело таа цела бруталност. Полн е Чановиот дневник докази, оние изрични напишани опсервации на самиот Чано дека италијанскиот народ не сакал војна, дека му
се страни освојувачки заноси, дека нема врска со империјалистичките планови. И
Чано и Мусолини често беснеле на ширење на народните маси, кои не реагираат
онака како тие сакаат. Чано ги запишува и Мусолиниевите и своите мисли во знак
на оштри и вулгарни грдења на однос на народните маси. Тие во исто време, додека
така се однесуваат спрема народните маси Италија, се со полна обазривост спрема
капиталистичката класа, спрема буржоазијата, на која го ставаат во изглед уште поголемо богатење на идните територии на империјата. Чано е згрижен и ‘за најмалото смалување на животниот стандард на буржуазијата’ во текот на војната...“.
Наспроти обичниот Италијанец и италијанскиот народ, кои не сакале војна и
туѓи освојувања, до денес Албанците се склони на освојувања и ништење на други.
Само така православните простори во Косово, Скадар и Албанија, кои биле
под Битола, станувале муслимански=турски. Ова било воглавно со колонизирањето на азиски Арнаути=Геги во северна Албанија на крајот на 18 век, и околу еден
милион Арнаути=Геги во 19 век меѓу Врање и Шар Планина, што се потврдува и со
биолошки методи- мои претходни книги. Ова било повод, во Косово да има скоро
ист број муслимански Албанци, како што има во Албанија. Бидејќи денес Албанија
не е без Муслимани=Турци, денешните Албанци Муслимани=Турци во Грција, Р.
Македонија, јужна Србија и Црна Гора се воглавно Азијати-такви биле и Циганите.
Токму и затоа овие како колонисти се бореле само во полза на туѓинци, а
само против домородното православно население. Како што било со Османите кои
во Албанија и вон неа ги колонизирале Арнаутите=Гегите, тоа продолжило со фашизмот од Италија- Италијаните без пукање пушка ја зазеле Албанија. Тоа не било
се: тие биле комунисти, па со Тито, Сталин, Мацетунг, а денес и со НАТО, но никогаш самостојни за тие самостојно да живеат а не да паразитираат врз Православните. Албанците за Православните тврдат дека тие како неверници треба да се истребат или исламизираат. Бидејќи тие се борат само верски, тие се и верски народ.
Во претходните две книги за петмината православни убиени пишуваат, што
Албанците како Муслимани=Турци го правеле и во денешнината како злосторници. Бидејќи Албанците како дворасни не можеле да бидат еден етнички народ, тие
и денес продолжуваат со своите злостори врз Православните. Овде се продолжува:
На 15.05.2012 изјави Јавниот обвинител, се откажува од Хазири- сведокот...
На 16.05.2012 министерот за правда (Албанец) конечно изјави дека со судскиот процес ќе се утврдат виновниците.Следи тие така ќе бидат осудени за делото.
На истиот ден расправаа верските заедници за верскисоживот. Известувачот
од ИВЗ Албанец не говореше на македонски туку само на скиптарски. Тој е само
малцински, а мнозинството го слушаа преводот на тој трорасен скиптарски јазик.
На 17.05.2012 Џафери изјави дека Министерката за внатрешни работи избрзала што приведените ги нарекла исламски екстремисти- изјавата не е образложена.
На 18.05.2012 Албанците си биле и си останале Муслимани=Турци и тоа во
ДУИ,ДПА,Министер на правда и Народен Правобранител кога тие тврдат,во Битолскиот затвор биле малтретирани приведените за петмината убиени Православни.

133
На 31.05.2012 од ДПА беше изјавено, притворените предвремено биле осудени и казнети. Па учеснците биле само Муслимани, а убиените само Православни.
На 05.06.2012 во населба Тафлталиџе на налепници на коли стоело: смрт за
децата каури, напред на исламот, Џихат,УЧК...Настанот се поклопува со монструм,
да се доведе на суд Ибрахими- се одложило судењето. Па само Муслимани=Турци.
Токму овој исламски тероризам на Албанците бил обелоденет во Европа и Светот.
На 06.06.2012, во Скопје, се прославуваше годишнината на ДУИ, чиј идеал
на ОНА бил спроведуван со Рамковиот договор во Р.Македонија за единство и државност, иако Албанците во неа се 100% муслимански=турски колонисти, што немаат ништо заедничко со македонската Р.Македонија во која Албанците мора да
имаат само граѓански права. Бидејќи ОНА издејствувала нејзините Албанци да добијат државност, ДУИ и ОНА биле и останале терористички. Следи тие во прво време и така беа нарекувани. Бидејќи Македонците како Православни со рускиот православен народ биле еден ист, со кого до денес меѓусебно се разбираат, што не важи за Германците и Французите,од овие и слични на ним Македонците си страдаат.
Бидејќи Албанците и нивните балисти со векови биле само муслимански=
турски терористи,за нив се водеше државна евиденција и за таквите терористи имаше досија. Бидејќи за досијата на кодоши за членови на ДУИ говорел Хисен Муслиу, тој од членови на ДУИ бил претепан. Ова објаснува дека ДУИ и друго неможела да биде освен тероростичка која ги гони нејзините кодоши, кои биле само лојални граѓани на македонската Р.Македониа во служба на Домородци=Македонци.
За тепањето беше јавено на 06.06.2012.Па честото пишење овде е чин на терористи.
На 07.06.2012, во СЦ „Борис Трајковски“, на кошаркашкиот натпревар меѓу
Водно... и Чаир..., на јуниори- родени од 1995 година, бидејќи победиле Македончината тие биле нападнати од Албанците кои биле само Муслимани=Турци- само
со верско чуство на двоконтинталните Албанци со 90% Азијати.Полицијата не сакала да го спречи верскиот судир на Православните и Туците, што не било за прв
пат. Очигледен злостор на Рамковниот договор во полза на 100% муслимански=турски колонисти од кои Православните=Македонците без прекин од 19 век страдаат.
На 10.06.2012 се јави дека НБА Чаир кога губи само тепа, а секогаш се криви судиите, порадишто КФМ само молчи. НБА Чаир тепале кога од екипата не Велес губеле, па три пати тепале за три игри, а секогаш биле криви само судиите. Последново било со Партизан- Водно. Место КФМ да ја спроведе одлуката за суспензијата на таа балистичка екипа чии лица тврдат дека Р.Македонија била вештачка
творба, а не дека Албанците се дворасно исламско фашистичко балистичко гнездо
од кого со векови до денес Македонците Православните не можат да се ослободат.
Дури нивни балистички ѕвер во Р.Македонија сакал да биде и тренер на македонската репрезентација. Пак, албанските ѕверови не сакаат да се употреби Рамковиот
договор со македонски финансии и Бадинтерово мнозинство- без албански кошаркаши:30 Албанци мнозинство како кукавици тепале тројца македонски кошаркаши.
На 11.06.2012 се јави дека тројца за случајот во Кале не дошле на судското
рочиште. Ако понатаму тие не дојат, ќе биделе привидени. Според еден друг, за него, а како него биле сите други, ќе им судела историјата а не македонското судство.
Пак, албанската историја била само муслиманска=турска, само за исламска Велика
Албанија, во која на Православните ќе им престојува сî до потполно истребување.
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На 22.06.2012 се јави дека Сеадини, кој бил затворен во акцијата за петтмина убиени, бил осуден 6 години затвор за нелегално држење на оружје...
На 25.06.2012 се јави што во собранието на Р.Македонија од ПДП било
изјавено, редовна постапка на таа исламска партија: постапката за петмината била
нарушена и прекршена- во полза само на убиени Православни, но ниеден Турчин...
На 27.05.2012 јавија дека во Косово, меѓу Косово и Албанија, бил затворен
Бекир- секретар на АНА. Тој бил осуден 4 години за извршување на злостор во
Струга...,а планирал и други напади. Кога слегол од авион ја бакнал земјата. Меѓутоа, не само Косово никогаш не била албанска,Албанија со злостори се албанизира.
На 29.05.2012 од ДПА се изјави да се промени името. Па тоа е нивна пракса.
На 14.06.2012 беше јавено, дека амбасадорот на Албанија, во Р.Македонија,
Албанија да им се приклучи на другите земји кои ја оспоруваат Р.Македонија, затоашто во неа за Албанците биле нарушени односите, а министерот Џафери не сакал да се изјасни за неговата изјава.Како ќе се изјасни било каков човек, кој мора да
знае дека меѓу Албанија и Р.Македонија нема никаква реципрочност, што е единствен случај за Р.Македонија, која до денес се повредува и понижува. Ако се земи
во предвид дека во Р.Македонија се само 10% со потекло од Скиптарија (тн.Албанија), а 90% Азијати со кавказко- црноморските Албанци- Арнаути злосторот на
албанските муслиманските=турски паразити на Албанците и Европјание со се САД
и нивната НАТО не е опростив,фашистичко-расистички, и тоа само врз Македонци.
На 26.05.2012 се одржа Песна на Евровизија. На Македонија по 12 бода и
дале Србија и Босна Херцеговина, а Р.Македонија 12 бода на Албанија- заложници.
Токму за овие дворасно-двоконтинтални Албанци, само Муслимани=Турци,
НАТО, во 2001 година, врз Р. Македонија изврши агресија, и се донесе Рамковен
договор, без никаква Финсиска рамка за ваквите исламски паразити уште да опстојуваат на сметка на Православните. Како што Православните од Муслиманите=Турците со векови биле убивани и плачкани, без нужното тужење и судење, со Рамковниот договор Православните ќе бидат судени од Албанци, и тоа како што народот вели „кадија те тужи и те суди“ што траело со векови, од 2001 година продолжува истиот злостор. Злостор од Европјаните се случил и со истребување на бизоните, по кого Монголите од Азија преминале во Америка. За нив Европјаните велеле „Мртвиот Индијанец е најдобар Индијанец“, а индијанско племе било и Черокезе, со значење Черокез=краток нож. Со ваков краток, дури долг нож..., Православните со векови се масаркрирани..., а нивни монголски браќа се кавказките Черкези и црноморските Татари, познати како Арнаути, колонизирани после Кримската војна меѓу Шар Планина и Врање. А нив непринципелно САД-чаните ги подржуваат, само затоа што Македонците се „браќа“ со Русите не само по јазик, и по
православие. Следи Арнаутите многу убаво да ги паметат Русите, но не САД-чани.
LITERATURA
Naslovov "Makedonci i Ne-makedonci" e napi{an spored Henri Noel Brejlsford
"Makedonija- Nejzinite narodi i nejzinata idnina", a i spored drugi avtori. Za knigava,
isto taka, se koristeni i delovi od avtorovive knigi:
1. ″Sredozemjeto pradomovina na Evropjanite″, format A5.
a. prvo izdanie avgust vo 1998 godina, strani 354 (10)
b. vtoro izdanie mart vo 1999 godina, strani 519 (10)
v. treto izdanie maj vo 2007 godina, strani 621 (9)
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2.″Nov Aleksandar Makedonski″ (tn.Skenderbeg=Georg Kastriot)
a. prvo izdanie vo mart 2001 godina, strani 159 (9)
b. vtoro izdanie vo juni 2003 godina, strani 334 (9)
3. ″Odroduvawe na Makedoncite″, avgust 2001 godina.
4. ″Vozobnuvawe na anti~ka Makedonija″, april 2002 godina.
5. ″Kavkazko- crnomorski Albanci- Arnauti″, juni 2002 godina.
6. ″Vlasite- t.n.Sloveni″, septemvri 2002 godina.
7. ″Zavera protiv anti~kite Makedonci″, oktomvri 2002 godina.
8. ″Grcite- ve{ta~ki narod″, april 2003 godina.
9. ″Ishrana na govedata″, maj 2003 godina.
10. ″Slovenite- germanski falsifikat″, juni 2003 godina.
11. ″Germancite i Makedoncite- edno isto″, juli 2003 godina.
12. ″Evropjanite poteknale od Balkanot i Mala Azija″, mart 2004 g.
13. ″Grcite- odrodeni Sklavini i Sloveni″, juni 2004 godina.
14. ″Makedonskata Komnenova Albanija″, avgust 2004 godina.
15. ″Homerova Troja na domorodci- t.n.Sloveni″, januari 2005 godina.
16. ″Evreite- t.n.Sloveni″, april 2005 godina.
17. ″Homerova=tn.slovenska Makedonija″, oktomvri 2005 godina.
18. ″Albancite kolonisti vo Makedonija″, januari 2006 godina.
19. ″Atlantida-falsifikat na Solon i Platon″, dekemvri 2006 godina.
20. ″Brigite=Brzjacite bile postari od Egiptjanite″, mart 2007 godina.
21. ″Albancite odrodeni Brzjaci i Mijaci″, maj 2007 godina.
22. ″Bugari=narod bile Tatarite=Arnautite″, maj 2007 godina.
23. ″Homerovi=tn.slovenski Morejci=Grci″, avgust 2007 godina.
24. ″Od Makedonci=Pravoslavni do Turci=Muslimani″, noemvri 2007 god.
25. ″Belcite narod so eden jazik″, na germanski jazik, 319 strani, 07.03.2008
26. ″Makedonecot Georg Kastriotis, t.n.Skenderbeg″, 15.04.2008.
27. ″Helas″, na germanski jazik, 148 strani, 14.06.2008.
28. ″Slovenite falsifikat″, 250 strani, 18.09.2008.
29. ″Helenite i Grcite falsifikat″, 199 strani, format A5, 13.11.2008.
30. ″Dodunavska Makedonija″, 296 strani, format A5, 21.01.2009.
31. ″Etnografija na Makedonija″, na germanski jazik, strani 81 format A4, 24.02.2009.
32. ″Od kogo postanavme″, strani 256 format A4, 18.05.2009.
33. ″Evropskite zlostori vrz Makedonija″, strani 104, 17.06.2009.
34. ″Grcite, Albancite i Vlasite ve{ta~ki narodnosti″, strani 175, 05.08.2009.
35. "Grcite so dvorasen jazik na Belci (Pelazgi) i Crnci (Semiti)", str. 318, 09.10.2009.
36. "Makedoncite so ednorasen jazik na Belci (Pelazgi)", evrejski..., страни 73, 18.11.2009.
37. "Za Prokopij Kesarski (6 vek n.e.) nema Sloveni", strani 100, 15.12.2009.
38. "Evropa samo makedonska, venetska=sklavinska=tn.slovenska", strani 121, 12.01.2010.
39. "Rusite ne bile Sloveni", strani 74, 29.01.2010.
40. "Srbite ne bile Sloveni tuku Tribali, Trakijci", strani 142, 08.03.2010.
41. "Ednobo`estvoto- zlostor vrz ~ove{tvoto", str. 241, 27.04.2010.
42. "Belcite eden narod so edna ista simbolika", strani 118, 28.05.2010.
43. "Anti~ka=etni~ka Makedonija", strani 226, 09.08.2010.
44. "Aleksandar Makedonski na Rufus- falsifikat", strani 311, 04.10.2010.
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.
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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, 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", 62 str, 26.05.2012.
NAPOMENA: Knigite pod 25, 27 i 31, koi se na germanski jazik, mo`at da se najdat na
internet: www.Brigien.com. Ova va`i i za Zmejova Dupka, koja e navedena vo ″Ilijada″ pokraj 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 66 na makedonski jazik. A i ovaa 67- ta kniga e vnesena vo internet.
Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 9, koi se odnesuvaat za moeto likvidirawe, so montiraniot maratonski sudski proces so vkupno trinaeset presudi, gubej}i
go sporot tesno 6 : 7 zaradi korumpiranoto pravosudstvo i obvinitelstvo. Duri i Narodniot pravobranitel, za kogo rabotniot odnos ne bil ~ovekovo pravo. Vme{anite sudii, obviniteli i pravobraniteli bea nagradeni i denes se na najvisoki polo`bi. Sledi izgubiv pravo 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 samovolnicite i silexiite vo dr`avava, mene mi preostana svojot gnev za moeto uni{tuvawe da go
vnesam vo knigite. Otsekoga{ sum gi registriral neprijatelite na makedonskoto zemjodelstvo, sto~arstvo so veterinarstvo i dr`avnite arami{ta, zlo~inci, samovolnici, silexii...
Samo za pe~atewe do so 21-va kniga sum platil preku 20.000 evra...Slednite knigi se
pe~ateni kompjuterski, vo mal tira`, so tro{ok okolu 100 evra. Probav da dobijam sredstva
od Ministerstvoto za kultura,za knigite do br. 4. Me|utoa, jas za vlasta koja be{e vo slu`ba
na neprijateli na makedonska Makedonija i makedonskite Makedonci bev nepodoben...
Koga po~nav da se bavam i so istorija a i so biolo{ki metodi, mojata nepodobnost i
vo istorijata se odrazi. Iako samo jas imav pi{eno za `ivotot na Makedonecot Georg Kastriotis, a Albancite kako falsifiktori neuspe{no go bri{at zavr{etokot -is, Institutot 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.Qubojno- Prespa podignale. Bidej}i ni{to neznaele, 100% porodenite im skapale, pa umrele.
Za da se potvrdi deka R.Makedonija ima zemjodelstvo kako vo 19 vek, vo nea nema reonizacija- 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}erna repka, dobito~na hrana...) tuku ekstezivni mnogu nisko dohodovni kulturi bez navodnuvawe (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.
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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 {kola, Biotehni~ki fakultet- Bitola. Iako tie do denes nemaat kadar, samo poradi mene gi rasturale konkursite ili si izbiraa interni lica,so neobjaveni doktorati, so temi za matura,
duri bez nieden objaven samostoen trud, nitu kniga. Tie se samoupravni interesni zaednici.
Sledi Pravosudstvoto, Obvinitelstvoto i Narodniot pravobranitel so mene se ismejuvale.
Pak, izborot se vr{i na mangupski na~in- mesto da ima eden stav za izbor na docent,
von- i redovenprofesor, ima tri stava.Za podobro prestava na izborot, e slednava postapka:
vo prviot stav se bara obrazovan, vtoriot poluobrazovan i tretiot neobrazovan. Bidej}i vo
site tri stava se sodr`i obrazovan, site si gi ispolnuvaat uslovite: nie sme kako vo 19 vek.
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